להיות ראויים לאמון שלך

המדריך של תכלית תעודות סל בבלומברג

על מנת למצוא מידע על מוצרי תכלית תעודות סל במערכת הבלומברג ,באפשרותך להיכנס לעמוד הבית של תכלית ע"י לחיצה על:
IETF + Go

המסך הנ"ל יופיע מולך:

ממסך זה באפשרותך לנווט ע"י הכנסת המספר
שברצונך  Go +או ע"י לחיצה על אחד הסעיפים
בעזרת העכבר .בנוסף ,על מנת למצוא מידע
על תעודת סל ספציפית באפשרותך להכניס
את 'טיקר' התעודה או לרשום את שמה במנוע
החיפוש של בלומברג .תעודות הסל של
תכלית מתחילות במילת החיפוש'Tachlit' -
ולאחר מכן שם המדד ,הסחורה או המטבע.

לאחר שנכנסת אל תעודת סל ספציפית ,באפשרותך לקבל מידע בעזרת הפונקציות הנ"ל:
מציאת מידע על תעודת סל ספציפית
פונקציות כלליות
קיצורי מקש
DES

פונקציות מסחר
תיאור מקש

קיצורי מקש
HS

תיאור של תעודת הסל

BQ

ציטוט ומידע על עסקאות אחרונות

GP
HDS
HP

COMP

תיאור מקש
מרווח היסטורי (למשל בין תעודה לני"ע ספציפי)
השווואה גרפית של התעודה מול המדד

גרף של תעודת הסל

GPO

גרף נרות יפנים

החזקות מוסדיים בתעודת הסל

HRA

ניתוח רגרסיה וקורלציה

מחירי סגירה של תעודת הסל

IGPO

גרף תוף יומי

MEMB

החברות הכלולות במדד לפי משקל

GWGT

חלוקה סקטוריאלית של המדד

מידע כללי על מדדים ומניות
מניות
קיצורי מקש
EMI

אג"ח
תיאור מקש
מדדי מניות לפי מדינות

קיצורי מקש
WB

סחורות
תיאור מקש
אג"ח עולמי

WEIS

תשואת מדדים לפי דירוג

YCRV

ניתוח עקום התשואה

WPE

מכפילי רווח של מדדים

BTMM

אג"ח ארה"ב

הפעילים ביותר לפי סקטור

FOMC

הצהרת הריבית בארה"ב

MOST

קיצורי מקש

תיאור מקש

CMDS

ציטוטים משוק הסחורות

GSCC

החוזים ממדד הסחורות GSCI
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