עברית למטה
1 July, 2018
Dear Clients,
EGFE has flourished in the first half of 2018: an amazing
event in May, recruiting new clients, expanding our staff,
enjoying good performance and creating new products. The
purpose of this missive is to expound on the latter.
Blue River – our flagship fund continues to produce steady
and solid results. Federal Reserve Chairman Jerome Powell
continues to raise interest rates and this is good for the fund.
There is a debate if rates will rise three or four times. Either
scenario should allow us to enjoy excess profits and thus a
bonus in 2019.
Prudent Investment Funds – both the DCL and Yield funds
have gone up approximately 5% in the first five months of
2018, and have never had a losing month. We hosted
Dennis Klemming, the group’s chairman, in May and met
several institutional investors who are studying the fund with
a view to investing. Bank Hapoalim should soon join FIBI
and Discount as avenues where our clients can invest in the
fund (in addition to several European banks).
TARYA – a new fund that we are proud to represent. This
P2P lending structure can offer clients around 5 – 6% (before
taxes) in their Israeli accounts, daily liquidity, no minimum.
We will be sending out an update shortly, but meanwhile you
are invited to check it out on www.tarya.co.il (the code for
registering as an investor is EGFE).
Sharap Plus – will be soon starting a fundraising effort for its
new and largest branch in Beer-Sheva. Again, we will be
sending out details in the coming month(s).
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Virgil (crypto arbitrage and options) – the fund is up over
45% in the first five months of 2018, on top of +470% in
2017. This is a super speculative investment and has a
minimum of $250K.
EBRB – our collaboration with Ehud and Tomer (insurance
agents) continues to provide positive results for those who
are interested in a free and comprehensive review of your
Israeli insurance products and investments.

If you would like more details about these products and/or to
discuss your portfolio with us, please do not hesitate to
contact us.
Best,
Mike Ben-Ari (Greenfield)
Founder and CEO
Ever Green Field Enterprises (EGFE)
Cell: +972-52-2777622
Office: +972-3-7510090
www.egfe.com
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 1ביולי 2018
משקיעים יקרים,
 EGFEשגשגה בחצי השנה הראשונה של  :2018אירוע מרהיב במאי,
גיוס לקוחות חדשים ,הרחבת הצוות ,ביצועים מעולים ומוצרים חדשים.
מטרת עדכון זה היא בעניין המוצרים החדשים.
בלו ריבר – הקרן המובילה שלנו ממשיכה לייצר תוצאות יציבות .יו"ר
הפד ,ג'רום פאוול ,ממשיך להעלות את הריביות ,מה שמיטיב עם הקרן.
ישנו דיון האם יהיו שלוש או ארבע העלאות השנה .בכל מקרה ,אנו נהנה
מתשואות גבוהות ,מה שיאפשר מתן בונוס בשנת .2019
קרן פרודנט – גם קרן  DCLוגם קרן  Yieldעלו בשיעור של כ5%-
בחמשת החודשים הראשונים של שנת  ,2018ומעולם לא היה להם
חודש עם תשואות שליליות .אירחנו את דניס קלמינג ,יו"ר הקרן ,במאי
ופגשנו מספר משקיעים מוסדיים הבוחנים את הקרן במטרה להשקיע
בה .בנק הפועלים יצטרף בקרוב לבנק הבינלאומי ולבנק דיסקונט
כאפיקים דרכם לקוחות יכולים להשקיע בקרן (בנוסף למספר בנקים
אירופאים).
טריא – קרן חדשה שאנו שמחים לייצג .זוהי פלטפורמת  P2Pשיכולה
להציע ללקוחותיה כ 5-6%-תשואה שנתית (לפני מיסים) ישר לחשבון
הבנק בישראל ,נזילות יומית וללא מינימום השקעה .אנו נשלח בקרוב
עדכון ,אולם בינתיים אתם מוזמנים לקרוא באתרwww.tarya.co.il :
(הקוד לרישום כמשקיעים בקרן הינו .)EGFE
שר"פ פלוס – נתחיל בקרוב גיוס להקמת סניף הדגל החדש של הרשת
בבאר שבע .שוב ,אנו נשלח עדכונים בחודשים הקרובים.
קרן וירג'יל (אופציות וארביטראז' על מטבעות קריפטו) – הקרן עלתה
למעלה מ 45%-בחמשת החודשים הראושנים של שנת  ,2018וזאת
בנוסף ל 470%-בשנת  .2017זוהי קרן ספקולטיבית עם השקעה
מינימלית של  250אלף דולר.
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 – EBRBשיתוף הפעולה שלנו עם אהוד ותומר (סוכני ביטוח) ממשיך
לספק תוצאות חיוביות עבור לקוחותינו המבקשים לבחון בחינם את
הפוליסות ,הביטוחים וההשקעות הקיימות שלהם.
לקבלת פרטים נוספים אודות מוצרים אלו ו/או לדון בתיק ההשקעות
שלכם עמנו ,אנא אל תהססו לפנות אלינו.
בברכה,
מייק בן-ארי (גרינפילד)
מייסד ומנכ"ל EGFE
נייד052-2777622 :
משרד03-7510090 :
www.egfe.com/he
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