
ISRAEL BONDS
COMEMORANDO 70 ANOS DE ISRAEL E
SUAS EXTRAORDINÁRIAS CONQUISTAS

Development Company for Israel (International) Ltd



7

* Israel Bonds não são avaliados

—Moody’s, setembro de 2017

O crescimento econômico de Israel ultrapassou o de outrso países industriais 
avançados na última década, impulsionado por seu nicho de exportação de 

alta tecnologia e uma base econômica diversificada que hoje também possui 
o status de exportador de energia

—Standard & Poor’s, agosto de 2017

A perspectiva positiva de Israel reflete nossa opinião de que, apesar 
dapressão  das despesas existentes, há potencial para um 

desempenho fiscal do governo  mais forte do que o esperado para os 
próximos dois anos

—Fitch, abril de 2017

Israel... tem mercados locais ativos e com liquidez, bom acesso a 
mercados de capital internacional, um programa ativo de títulos na 

Diáspora e garantias do governo dos EUA no caso de ruptura de mercado 

O QUE DIZEM AS
AGENCIAS DE RISCO*

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd
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Torres Azrieli – Tel Aviv

Jardins Bahai e Porto – Haifa
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NAÇÃO
INOVADORA
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Setenta anos atrás, o produto mais famoso de Israel era 
a laranja jaffa. Hoje, Israel é conhecido mundialmente por 
sua tecnologia  inovadora t, evidenciada por sua 
classificação entre os  10 melhores  no  Índice de 
Inovação da Bloomberg de 2017.

O mundo tomou conhecimento:

Mais de 300 empresas multinacionais construíram 
centros de Pesquisa e Desenvolvimento em Israel, e 
existem centenas de start-ups no país transformando a 
ficção científica do passado em realidade.

A Intel concluiu a primeira fase da compra, por 
US$ 15,3 bilhões, da Mobileye, empresa de tecnologia 
israelense especializada na produção de sensores e 
câmeras para carros autônomos (agosto de 2017)

A gigante petroquímica mexicana Mexichem, negociou a 
compra de 80% da Netafim, empresa de irrigação 
israelense, por aproximadamente US$ 1,5 bilhões 
(agosto de 2017)

A japonesa Mitsubishi Tanabe finalizou sua aquisição 
por US$ 1,1 bilhões da NeuroDerm, empresa israelense 
de biotecnologia para tratamento da doença de 
Parkinson
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A forte ligação entre o Israel Bonds
e o Estado de Israel... tem sido tão
resiliente e frutífera quanto a própria
Terra de Israel. 

—Presidente Shimon Peres

Há setenta anos, David Ben-Gurion proferiu scinco 
palavras que estremeceram o mundo: “nasceu o 
Estado de Israel.” Três anos depois, Ben-Gurion faria 
outro importante anuncio:  oIsrael Bonds, sua 
iniciativa de uma parceria econômica global com 
Israel, era oficialmente lançado.

Momento decisivo da história de Israel, a criação do 
Israel Bonds significava que os destinos entrelaçados 
do estado judeu e do povo judeu se transformariam 
para sempre. Juntos, eles construiriam o 
renascimento da nação judaica.

Hoje, a instituição Bonds expandiu-se pelo mundo. 
Amigos de Israel nos três continentes continuam a 
ver o Israel Bonds como títulos de valor agregado  – 
aquisições significativas para complementar  
carteiras financeiras e investimentos diretos em uma 
nação de conquistas extraordinárias.

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd
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Até o visionário primeiro-ministro e fundador do 
Israel Bonds, David Ben-Gurion, teria se impressionado 
com as formas extraordinárias pelas quais a genialidade 
israelense  transformou não só o estado judeu, 
mas também o mundo.

Tecnologias hídricas inovadoras, como irrigação por 
gotejamento e dessalinização, possibilitaram cultivar 
alimentos e produzir água potável em regiões de seca

Uma abordagem ousada de sustentabilidade levou a visitas 
de oficiais de governo, ambientalistas e estudantes do 
mundo todo, interessados em aplicar o know-how 
israelense em seus respectivos países

Descobertas médicas têm dado esperança a pacientes  
com câncer, esclerose múltipla, doença de Parkinson e 
outras enfermidades

De acordo com o The Times of Israel a  nanotecnologia 
israelense, é hoje “parte de um dos maiores,  mais 
inovadores produtos farmacêuticos,, tratamento de água, 
diagnóstico, energia, segurança ... tecnologias e produtos”

COMEMORANDO 70 ANOS DE ISRAEL E SUAS EXTRAORDINÁRIAS CONQUISTAS 
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O FACTOR
ISRAEL
Investir em títulos de Israel representa uma 
participação pessoal em uma nação Judaica 
democratica, que permaneceu inabalável a seu 
mandato bíblico de ser "uma luz para as nações”.

Ao longo de sete décadas, Israel superou desafios 
e adversidades sem precedentes para:

Consolidação de sua envergadura inovadora, de alta 
tecnologia amplamente admirada, tecnologia verde e 
biotecnologia

Superação no deserto, transformando uma região 
árida em um próspero centro de agricultura

Absorção de mais de três milhões de imigrantes de 
aproximadamente 100 países

12 ganhadores do Prêmio Nobel

Envio de heróicas equipes de primeiros socorros 
para prestar assistência emergencial no mundo todo
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O ISRAEL BONDS
É PARCEIRO DE ORGULHO
NO FORTALECIMENTO DA
ECONOMIA DE ISRAEL

O Development Company for Israel (International) Ltd., 
popularmente conhecido como Israel Bonds, foi fundado 
em 1951, vendendo Israel Bonds  emitidos pelo Estado 
de Israel.

Enquanto Israel comemora seu 70o aniversário, a 
organização Bonds continua a fortalecer o  elo  de uma 
nação inspiradora que conecta o  legado do passado à 
promessa do futuro.

É possível investir em títulos de Israel a partir de  U$100.
Taxas e condições atuais estão disponíveis em 
israelbondsintl.com

Seu capital pode estar em risco
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O FATOR
INVESTIMENTO

Carteiras de investimento

Fundos de pensão

Fundos de doação

Fundos fiduciários

Contribuições a universidades, organizações e 
instituições de caridade

Presentes para comemorações e momentos especiais 

A organização Israel Bonds oferece títulos com taxas 
fixas e flutuantes, além de várias opções de 
vencimento que podem ser utilizadas para:

Tu capital podría correr riesgo

COMEMORANDO 70 ANOS DE ISRAEL E SUAS EXTRAORDINÁRIAS CONQUISTAS 
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—Warren Buffett, junho de 2017

Comprar títulos de Israel é
um endosso merecido a um 
país extraordinário

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd
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CONSTRUINDO UMA
ECONOMIA FORTE
Desde 1951, o Israel Bonds superou os US$ 41 bilhões 
em vendasmundiais, fundos investidos não só pela 
comunidade da Diáspora, mas também por investidores 
institucionais do mais alto escalão de responsabilidade  
fiduciária – estados, municípios, instituições financeiras, 
empresas e outros.

Os recursos gerados com a venda de títulos de Israel 
têm sido essenciais para uma das maiores conquistas de 
Israel: a construção de uma economia forte e resiliente.

Prevê-se que o crescimento do PIB de Israel continue 
excedendo a média da UE, enquanto a consistente 
redução de sua relação dívida/PIB, atualmente, está 
entre as melhores do mundo.

(Ministério da Fazenda de Israel, setembro de 2017/Fitch, novembro de 2017)
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© 2018 DCI/Israel Bonds

Veja as taxas atuais e os prospectos, e encontre informações de contato do seu escritório local on-line.
Este bandeira é emitido pela Development Company for Israel (International) Limited, negociando como Israel Bonds, que 
é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira e registrada na Inglaterra sob o No.01415853. Esta não 
é uma oferta, que pode ser feita apenas por prospecto. Leia o prospecto cuidadosamente antes de investir para avaliar 
completamente os riscos associados ao investimento em títulos de Israel.

Tu capital
podría correr riesgo


