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שוק הקמעונאות בארה"ב
האם השיא מאחורינו?
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אתר חדש | נראות,
נגישות ,גרפים ,נתונים,
הכל במראה חדש
ואינטראקטיבי

ראיון

|
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החברות הציבוריות ,מדבר
על הבורסה ועל ההזדמנות
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| ראיון |

LONDON CALLING

בראיון עם ג'סטין סוורלינג ,מנהלת הפעילות הישראלית של בורסת לונדון

קרנות נאמנות

זה קסם.

בהמשך לדיווח שפורסם ביום  31באוקטובר  ,2017שמה של חברת הקרנות שונה
ל"קסם קרנות נאמנות בע"מ" במקום "אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ".
כמו כן ,החל מיום  30בנובמבר  ,2017קרנות הנאמנות שאינן קרנות מחקות שינו את שמן באופן
שנוספה המילה "קסם" לתחילת שמות הקרנות והורדו המילים "קרן נאמנות".
לדוגמא:
שם נוכחי (עד ליום  :)29.11.17אקסלנס ( )2Bתיק  - 20-80קרן נאמנות (מס' ני"ע )5122577
שם לאחר השינוי (החל מיום  :)30.11.17קסם אקסלנס ( )2Bתיק ( 20-80מס' ני"ע )5122577
חיתום

ברוקראז'

קרנות ישיר ליועצים www.xnes.co.il 03-7536900

ניהול
תיקי השקעות

גמל
והשתלמות

תעודות
סל

קרנות נאמנות
לא פחות מאקסלנס.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי ,לרבות תשואה עודפת .אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב
בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן .רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים
המיידיים .מנהל הקרנות הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ (לשעבר אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ) ראה דוח על שינוי שם מנהל קרן מיום ( 31/10/2017מס' אסמכתא.)2017-03-095266 :
( )2Bעד  30%חשיפה למניות ,עד  30%חשיפה למט"ח.

מיקום
מנצח

מס’ קרן5103296 :

מיטב ( )4Aמניות ¹MID CAP

23 28%

מקום 1

מתוך  116קרנות

בתשואה בכותרת העל מניות בארץ ב 12-החודשים האחרונים ()1.12.16-30.11.17

2

מוקד יועציםwww.meitavdash.co.il | yoetz@mtds.co.il | 03-7778020 :

קרנות נאמנות | קופות גמל וקרנות השתלמות | קרנות פנסיה | ניהול תיקי
השקעות | תכלית תעודות סל | מסחר עצמאי | מכללה ללימודי שוק ההון

מנהל הקרן מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ .פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.
רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי ודיווחים מיידים שבתוקף - )4A( .עד  120%חשיפה למניות ,עד  10%חשיפה למט"ח -1 .הקרן שינתה את שמה בתאריך 22.3.17
(בעבר :מיטב ( )4Aמניות  MID CAPממוקדת ת"א  - 2 .)90מקום ראשון בתשואה מתוך  116קרנות בכותרת העל מניות בארץ לתקופה  1.12.16-30.11.17מבין הקרנות היכולות להציג
תשואה לתקופה זו .אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה או דירוג דומה בעתיד .אין באמור משום התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.
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סיכום חודש נובמבר בגיוסים/
פדיונות בבתי השקעות

|

|

הישראלית של בורסת לונדון

26

| ראיון
אילן פלטו | מנכ"ל איגוד

12

משה מימון || מילה מהעורך

על מה אנחנו מדברים ,ולאן אנחנו
רוצים להגיע | משבר טבע
ושיח חדש

|

החברות הציבוריות

ה

מציג |

מי יהיה איש השנה בקרנות

28

14

קיצוץ המיסים האמריקאי יוצא
לדרך | מלחמת המיסים בפתח?

| בדיקת
מדד הקמעונאות בשיא | האם זה
מעיד על הצפוי בסקטור

30

15

|

| בדיקת
| קרנות ראש בראש |

מציג |

אתר חדש | נראות ,נגישות ,גרפים,
נתונים ,והכל בלוק עדכני ,ואינטראקטיבי

16

סקטור הבנקאות באירופה
מתקשה להתרומם

עורך ראשי :משה מימון | MOSHE@FUNDER.CO.IL
מנכ"ל משותף :אודי אלוני | UDI@FUNDER.CO.IL

מנכ"ל משותף :יואב מאיר
הפקה :ליה בונן-יגר
עורכת גרפית :ענבר ברקמן אלרום | FUNDERLETTER@GMAIL.COM
כתבים :עומר רגב ,עידו אסייג ,מיכאל לוי
צלמים :עמי ארליך ,שחר פליישמן
בשער :ג'סטין סוורלינג | Justine Zwerling
מחלקת מודעות3311285 :־,077

חפשו אותנו גם בפייסבוק |

FUNDER@FUNDER.CO.IL

|

|

אנליסט  20/80ואנליסט עוקבת
תיק  2של הבינלאומי |

32

מוצרי מדדים | סיכום נובמבר

|

חודש האחרון של השנה .אפשר להתחיל ולהגיד שהשנה הזו היתה שנה
לא רעה בכלל לשוק ההון המקומי .הקרנות גייסו בהיקפים משמעותיים.
כמות החברות שבאה בשערי הבורסה גדלה .והשנה הנפיקו כמות חברות שלא
ראינו מזה שנים ,כשהצפי לשנה הבאה הוא המשך גל ההנפקות .שוק אגרות
החוב ממשיך לעבוד במלא המרץ .ולכאורה אפשר לסמן שנת מפנה בשוק ההון
המקומי.
אז קודם כל ,כדאי שניזהר ממילים גדולות (ומעיניים גדולות) ,מפנה ,תפנית
וכיו”ב .אבל בהחלט יש תחושה ,אצל הפעילים המקומיים בשוק ההון שהשנה
הזו היתה שנה ראויה .מקוים שתמשיך כך.
אם מנסים לבדוק מהיכן הדברים הגיעו .אפשר להסתכל על המשק הישראלי.
זה שמראה סימנים של צמיחה לא רעים בכלל .חלק מזה מגיע מצעדים שבוצעו
לפני עשור וחצי – קיצוץ תקציב המדינה והקטנת קצבאות .חלק מזה מגיע
משיפור במאזן התשלומים – בעיקר כתוצאה מגידול פעילות סקטור ההיי־טק,
ומתגליות הגז .כל אלה בסופו של יום מחלחלים לפעילות הריאלית ,וזו בתורה
מגיעה גם לפעילות הפיננסית .כל המערכת הזו היא מערכת של כלים שלובים.
מעל כל זה מתנהל בשנים האחרונות שיח חדש .שיח של פופוליזם .של
הגדלת קצבאות .של מיסוי עודף על ההון ועל ההכנסה .צעדים שמשמעותם
בסופו של יום תהיה הקטנת הפעילות הריאלית .הקולות האלה מאיימים לשפוך
את ההישגים של כלכלת ישראל ,ויחד איתה את הפריחה של שוק ההון המקומי
לפח .אין ספק שאם רוצים לפגוע בפעילות הכלכלית צריך להישמר מהשיח
הזה שבו אנו נתקלים כל הזמן.

|
משבר טבע והשיח החדש

השיח החדש ,שיח הפופוליזם ,מגיע לבית המחוקקים שלנו .ואנחנו מוצאים
יותר ויותר חברי כנסת ,וגם שרים ,שנכנעים לשיח הזה .המשבר האחרון של
טבע סיפק הצצה לעד כמה השיח החדש הזה נכנס למקומותינו וקנה לו שביתה.
הקולות הנוהים במהלך המשבר הגיעו גם עד כדי קריאה להלאים את טבע (דב
חנין ועמיר פרץ) .היו עוד הצעות ,אמנם הזויות פחות ,אבל לא פחות בעייתיות.
מבין שלל הכתבות שדנו במשבר ,היו כתבות בודדות בלבד שציינו שזו דרכו
של עולם .שהתיקון הרלבנטי לא קשור בסיוע לחברה פרטית כזו או אחרת ,אלא
אך ורק להיבטים משקיים – תגבור ההכשרות המקצועיות בכדי להגדיל את
הגמישות של שוק העבודה ,ולסייע לעובדים המפוטרים לשוב למעגל העבודה.
היקף הסיקור על טבע ,הראה את השיח החדש במלא התגלמותו (שלא נאמר
במלא עליבותו) – או שאתה פופוליסט ,ואז אתה זועק עד השמים (שיחזירו את
הטבות המס ,שיחזירו את הבונוסים ,שיפטרו בחו”ל ולא בארץ ,מנכ”ל ישראלי
לא היה עושה זאת ועוד) ,או שאתה דומם .לא נשמע כמעט קול של פוליטיקאים
בשיח שונה מהשיח החדש הכללי בארץ.
אז רגע לפני השנה החדשה ,כדאי להזכיר לפוליטיקאים את העובדות .כדאי
לדבר בשפה של כלכלה ,משק ,צמיחה בת קיימא ,פריון גבוה ,שוק הון פורח.
ולרדת מהעץ הפופוליסטי שאנחנו מטפסים עליו בלי הרף .המשבר בטבע
הראה שצריך להיות שמח שטבע מנתה מנכ”ל דני ,שלא מתרגש מהשכונה
המקומית .ראוי שגם הפוליטיקאים שלנו יוציאו את הראש מהשכונה שבה הם
נמצאים.
שלכם ,משה מימון,
עורך

הנתונים ,המידע ,הדעות והתחזיות המתפרסמות בעיתון זה מסופקים כשרות לקוראים .אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ,או הצעה ,או שיווק השקעות ,או ייעוץ השקעות ב :קרנות נאמנות ,תעודות
סל ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות ,פוליסות חיסכון ,קרנות בחו"ל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ,ו/או ביצוע השקעות ,ו/או ביצוע פעולות או
עסקאות כלשהן .במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים .כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירות אלו לתוצאות בפועל .לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר ,לרבות החזקה ו/או
ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ,ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה .פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור ,מראש או בדיעבד .פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה
שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון בעיתון זה ,אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
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אילים MARKET ANALYTICS
הקרנות בימי התאמה עד לתאריך 17.1.2018

מתודולוגיית השקעות חדשנית וייחודית  Market Analyticsבאילים ,המשלבת
בין מודל כמותי ומודל איכותי ומבוססת על איתור אינדיקטורים הנגזרים
מתיאוריית השוק היעיל.2

אילים

)(2A

אילים

)(2A

אילים

)(3A

MA 20/80

MA 30/70

MA 50/50

מספר ני“ע5125794 :

מספר ני“ע5125786 :

מספר ני“ע5125778 :

דמי ניהול0.49% :

דמי ניהול0.49% :

דמי ניהול0.49% :
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 .1מדובר בסדרה חדשה של אילים קרנות נאמנות.2 .מדובר במודל פנימי אנליטי לבחירת מניות בישראל ע"י מנהל הקרן .להסבר מפורט אודות המודל ראה תשקיף הקרן :2A .חשיפה של עד  30％למניות וחשיפה של עד
 10％למט“ח :3A .חשיפה של עד  50％למניות וחשיפה של עד  10％למט“ח .אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי .האמור אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות
בעל רישיון המתחשב בנתונים האישים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי .רכישת יחידות על פי תשקיף הקרנות והדיווחים המידיים שבתוקף במועד הרכישה בלבד .אין בדירוג ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח
דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד .מיועד ליועצי השקעות בלבד .הקרנות הונפקו בתאריך  .3.12.17ט.ל.ח

דירוג עולמי || מיכאל לוי מסכם את חודש נובמבר

| יפן | π
Nikkei 225

)18.89%(NOV) 3.24% (YTD

מקום ראשון | שיעור אבטלה נמוך מאד
שיעור האבטלה ביפן נותר ללא שינוי ברמה נמוכה היסטורית
של  2.8אחוזים (הנמוך ביותר מבין מדינות ה־ ,)G7יחד עם זאת,
בניגוד לצפי ,ולתקווה לשינוי בעקבות הצעדים הכלכליים שמנהיג
ראש ממשלת יפן שינזו אבה ,הגידול בביקוש לעובדים לא מוביל
לעליית שכר משמעותית במדינה.
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מקום שני | דונלד טראמפ מעביר את רפורמת המס
דונלד טראמפ ,הצליח להעביר את רפורמת המס בסנאט ברוב
דחוק .התוכנית היא השינוי המשמעותי ביותר במערכת המס
האמריקאית מזה שנים .עיקר התוכנית היא הפחתת מס החברות
מ־ 35%ל־ 20%ועידוד המגזר העיסקי .בשוק יש כבר איתותים
שקצב הצמיחה ברבעון השלישי הגיע ל־ ,2.3%חברות משקיעות
יותר בהשקעות של תוכנה ,במחשבים ובציוד לתעשייה.

'
No

3
| רוסיה | π
RTSI Index
)1.63% (YTD

)-1.8% (NOV

מקום שלישי | קיצוץ בתפוקה של חביות נפט
רוסיה וקרטל אופ"ק הסכימו על הארכת ההגבלות
על הפקת הנפט עד לסוף ( 2018קיצוץ של  1.8מיליון
חביות ביום) ,עוד סוכם כי הההחלטה לקיצוץ נוסף
תיבחן במפגש הבא ביוני.

4
| ישראל | π
TA125

)1.11% (YTD

)3.7% (NOV

מקום רביעי | מניות הפארמה עלו ב־8%
מדד ת”א 35-עלה בכ־ ,1%בין היתר בזכות מניות טבע ופריגו
שעלו ב־ .8%שלוש חברות חדשות נרשמו החודש בבורסה סים
קומרשייל ,שהיא חלק מקרן ריט האמריקאית ,פננטפארק
חברת אשראי אמריקאית לעסקים בינוניים ,וקבוצת יעקובי
שמתמחה בתשתיות ויזמות העסקית בישראל .קבוצת יעקובי
פתחה את המסחר בבורסה ב־ 13בדצמבר.

| גרמניה | ∏
DAX

)13.44% (NOV) -1.55% (YTD

מקום חמישי | מרקל נתקלת בקושי להרכיב ממשלה
הקושי בהקמת הממשלה החדשה של מרקל ואי היציבות
השלטונית השפיעו על תשואות אגרות החוב של ממשלת
גרמניה .מנגד ,נתוני מקרו חיובים מעידים על לחצים מצד
עסקים לעליית מחירים ,מה שתומך בהמשך הצמיחה במדינה.

06
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5

מדינה

דירוג

מקום ראשון

 %חודשי

יפן

3.24%

מקום 2

ארה"ב

2.81%

מקום 3

רוסיה

1.63%

מקום 4

ישראל
גרמניה

1.1%

מקום 5
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-1.55%

6
| בריטניה | ∏
'3
No

FTSE100

|

)-2.22% (NOV) 2.57% (YTD

מקום שישי | סנטימנט שלילי וחשש מה־Brexit

1.6

|
)a
ssi

Ru

(
ex

I nd

I
TS

|R

הסנטימנט השלילי של הצרכנים בבריטניה מיוחס לאי הוודאות
והחששות מהאטה כלכלית בעקבות המשא ומתן המתקדם
על ה־ .Brexitקיים חשש כי פרישת בריטניה תביא גם לשחיקת
השכר הריאלי .הנגיד האנגלי הכריז שחברות צריכות לדווח על
סיכונים פיננסים כתוצאה משינויי אקלים ,בהתאם ,חברת הקרנות
 BLACKROCKשלחה ל־ 120חברות בקשה לדיווח בהתאם להכרזה.

3%

7
| סין | ∏
SSE Composite

)6.88% (YTD

)-2.24% (NOV

מקום שביעי | אינפלציה יורדת
בניגוד לתחזיות העודף המסחרי של סין הסתכם החודש
ב־ 40.2מיליארדי דולרים .קצב האינפלציה בסין ירד
בדצמבר ,ומדד המחירים לצרכן רשם ירידה של .1.1%-
הירידה הביאה את ציפיות האינפלציה השנתית לרמה
של .5.5%

8
| צרפת | ∏
%

)10.5% (YTD

81

.
|2

)
SA

(U

0

)-2.37% (NOV

מקום שמיני | אופטימיות לביצוע רפורמה של הממשלה
בצרפת יש אופטימיות לגבי היכולת של ראש ממשלת צרפת ,מקרון
לקיים ולבצע את רפורמות שונות הדרושות למשק הצרפתי .לאור
זאת עלה החודש מדד אמון התעשייה והשירותים בצרפת ,והגיע
לשיא של  60נקודות.

50

P
&S

CAC 40

|
|

9

'2
No

| ספרד | ∏
)9.18% (YTD

IBEX35

)-2.97% (NOV

מקום תשיעי | משאל העם בקטלוניה משפיע על הכלכלה
משאל העם ,והמאבק שבא בעקבותיו בחודשים האחרונים ,למרות שלא
הביאו לשינוי במישור הגיאופוליטי ,עדין הכניסו לא מעט אי-וודאות
בשווקים ,מה שבתורו השפיעה על קצב הצמיחה .הבנק המרכזי
הספרדי פרסם שקצב הצמיחה ברבעון השלישי הואט והגיע ל .3.1%

מדינה

דירוג

 %חודשי

מקום 6

בריטניה

-2.22%

מקום 7

סין

-2.24%

מקום 8

צרפת

-2.37%

מקום 9

ספרד

-2.97%

מקום  10ואחרון

ברזיל

-3.15%

|| גיליון דצמבר 2017

10
| ברזיל | ∏
Sao Paulo Bovespa

)19.50% (YTD

)-3.15% (NOV

מקום עשירי | הריבית ירדה ל־7%
הממשלה לא השיגה רוב בפרלמנט להעביר את הרפורמה
בתקציב .על מנת לעודד את ההשקעות הבנק המרכזי בברזיל
הוריד את הריבית לרמה של  .7%מדד המחירים לצרכן ירד
ב־ 0.6%והגיע לרמה של .3%

00
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ממשיכים לגייס | כמעט  3מיליארד שקל גויס
לתעשיית הקרנות בנובמבר
תנופת הגיוסים בקרנות מניות מקומיות נעצרה | כמעט  19מליארד גויס השנה לקרנות אג"ח | אי.בי.אי .עם גיוס של  897מיליון שקל
|  13גופים עם גיוס של מעל  100מיליון שקל |  30בתי השקעות עם גיוס חיובי בנובמבר

ת

נופת הגיוסים לקרנות
נעצרה
המנייתיות
החודש ,עם פדיון של 26
מיליון שקל .עדין מדובר
בשנת גיוסים טובה .עדין היקף הגיוסים
לקרנות מניות מקומיות עומד על 3.7
מיליארד שקל ,בדיוק זהה להיקף הגיוס
שבוצע ב־ .2016על־פי נתוני החברות,
סך הגיוס החודש עומד על  2.9מיליארד
שקל .בקרנות מסורתיות הגיוס עומד על
 3.9מיליארד שקל ,מהקרנות כספיות
נפדו  367מיליון שקל ,לקרנות מחקות
גויס  527מיליון שקל .מתחילת השנה
רכשו המשקיעים קרנות מסורתיות
בכ־ 27מיליארד שקל.
על־פי נתוני הבורסה ,מדד ת”א־35
עלה בכ־ 1%בנובמבר ,והוא נמוך בכ־1%

בלבד מאשר בתחילת השנה .לעליית
המדד החודש תרמו מניות הפארמה
הכלולות במדד – טבע ופריגו שעלו
בכ־ 8%כל אחת .מדד ת”א־ 90שעלה
החודש בכ־ ,2%בהשפעת מניות הנדל”ן
הכלולות בו ,ממשיך לבלוט בעלייה של
כ־ 21%מתחילת השנה .מדד ת”א ביומד
בלט החודש בירידה של כ־ ,6%ומתחילת
השנה ירד בכ־.13%
בהמשך לנתוני הבורסה ,גיוס
משמעותי בקרנות אג”ח חברות עם
יצירות בקרנות אלה של כ־ 2.6מיליארד
שקל בנובמבר ,לעומת כ־ 2.1מיליארד
בחודש הקודם .מתחילת השנה גייס
האפיק כ־ 19מיליארד שקל .ב־ 2016פדה
אפיק אגרות החוב מעל  6מיליארד שקל,
ב־ 2015פדה אפיק זה כ־ 7.8מיליארד

שקל ,ב־ 2014גייסו קרנות האג”ח כ־28
מיליארד שקל ,וכ־ 29מיליארד שקל
גוייסו ב־ 2013לאפיק זה.
בנובמבר פדו קרנות המשקיעות
במניות בתל־אביב סך של  26מיליון
שקל ,ועד כה היקף היצירות בקרנות
אלה מתחילת השנה – כ־ 3.7מיליארד
שקל ,כאמור היקף קרוב לשיא של כל
הזמנים .ב־ 2016גייסו קרנות מניות
מקומיות מעל  3.6מיליארד שקל,
ב־ 2015גייסו הקרנות המנייתיות כ־1.5
מיליארד שקל ,ב־ 2014פדה האפיק
כ־ 300מיליון שקל ,וב־ 2013גוייס
באפיק זה כ־ 3מיליארד שקל.
בקרנות הכספיות היקף הפדיונות עומד
על  78מיליון שקל (נתוני הבורסה).

| אי.בי.אי| .
| הראל פיא |
| סיגמא |

| אילים |
| אלטשולר
שחם |

המשך בעמ' 10

החודש הושקה קרן איילון סטארטאפ טכנולוגיה עילית שתשקיע לפחות  70%מנכסיה בחברות מו"פ ישראליות,
עד  50%מנכסי הקרן יושקעו בחברות מו"פ ישראליות לא סחירות ,עד  20%השקעות במדדי טכנולוגיה בחו"ל ולפחות  50%מהנכסים
הסחירים של הקרן יושקעו בבורסה בתל אביב .הקרן לא תשקיע למעלה מ־ 50%מההשקעה בסיבוב השקעות נתון של החברה ועד  3מיליון דולר
בסיבוב השקעה בודד בחברה .הקרן תהיה קרן סגורה ,ולמנהל הקרן יותר לקבל  20%מהרווח שיצמח לקרן בשנה נתונה.

במקום ה־1

:

בתי השקעות המגייסים הגדולים בחודש נובמבר

אי.בי.אי
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במקום ה־2

:

הראל פיא

במקום ה־3

:

סיגמא

במקום ה־4

:

איילון

במקום ה־5

:

אנליסט

אי.בי.אי .מגייסים החודש 897
מיליון שקלים 962 ,מיליון
שקל גויס לקרנות מסורתיות.
אי.בי.אי .מציגים גיוס של
כ־ 3.6מיליארד שקל מתחילת
השנה ,וכ־ 4.6מיליארד
שקל במסורתיות מתחילת
השנה ,מקום שני במגייסים
במסורתיות מחילת השנה.

את המקום השני בגיוס הכללי
תופסים הראל פיא ,בניהולו
של ירון דייגי ,עם גיוס נטו של
 648מיליון שקלים 677 .מיליון
גויס למסורתיות 74 ,מיליון
נפדה מהכספיות ,ו־ 45מיליון
גויס למחקות .מתחילת השנה
גייסו הראל פיא  538מיליון
שקלים .הראל פיא מנהלים
היקף של כ־ 18.7מיליארד
שקל.

את המקום השלישי
במגייסים תופסים סיגמא,
בניהולו של יאיר שני .סיגמא
גייסו  567מיליון שקל ,הכל
בקרנות מסורתיות .מתחילת
השנה גייסו סיגמא כ־2.7
מיליארד שקל ,והם מנהלים
כ־ 4.6מיליארד שקל.

במקום הרביעי בגיוסים
נמצאים איילון בניהולה של
קרן עמרם ,עם גיוס של 480
מיליון שקלים .כל הסכום
גויס למסורתיות .מתחילת
השנה גייסו איילון כ־2
מיליארד שקל ,והם מנהלים
קצת מעל  4מיליארד שקל.

במקום החמישי בגיוסים
נמצאים אנליסט ,בניהולו של
אלון אגושביץ ,עם גיוס של
 327מיליון שקל 360 ,מיליון
גויס למסורתיות .ו־ 33מיליון
נפדו מהכספיות .אנליסט
גייסו מתחילת השנה כ־3.5
מיליארד שקל ,ומנהלים 9.7
מיליארד שקלים.

אורי בן דב
קרנות מסורתיות:
 962מיליון ש'
קרנות כספיות -17 :מיליון ש'
קרנות מחקות -48 :מיליון ש'
סה"כ 897 :מיליון ש'

ירון דייגי
קרנות מסורתיות:
 677מיליון ש'
קרנות כספיות -74 :מיליון ש'
קרנות מחקות 45 :מיליון ש'
סה"כ 648 :מיליון ש'

יאיר שני
קרנות מסורתיות:
 567מיליון ש'
קרנות כספיות- :
קרנות מחקות- :
סה"כ 567 :מיליון ש'

קרן עמרם
קרנות מסורתיות:
 480מיליון ש'
קרנות כספיות 0 :מיליון ש'
קרנות מחקות- :
סה"כ 480 :מיליון ש'

אלון אגושביץ
קרנות מסורתיות:
 360מיליון ש'
קרנות כספיות -33 :מיליון ש'
קרנות מחקות- :
סה"כ 327 :מיליון ש'

גיליון דצמבר || 2017
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היקף נכסים
כולל
גוף קרנות נאמנות (במיל' ש''ח)

גיוסים/
פדיונות
נטו בכל
הקרנות

30.11.17

נובמבר

מיטב דש
ילין לפידות
מגדל שוקי הון
פסגות
אלטשולר שחם
הראל פיא
מור
אי.בי.אי
קסם
אנליסט
אלומות

29,463
27,157
26,831
24,166
19,984
18,688
18,163
13,545
11,711
9,680
6,095

186
115
-61
-82
-107
648
300
897
1
327
131

גיוסים/
פדיונות
היקף נכסים נטו בקרנות
במסורתיות מסורתיות

גיוסים/
פדיונות
נטו בכל
הקרנות
מתחילת
השנה
1103
4386
130
-1360
-3998
538
5661
3634
-2778
3533
-497

21,074
27,157
12,341
20,496
17,910
14,401
17,989
9,333
6,424
8,800
6,095

73
115
-267
-70
-135
677
302
962
46
360
131

נובמבר

גיוסים/
גיוסים/
פדיונות
פדיונות
היקף
נטו בקרנות נכסים נטו בקרנות
מסורתיות בכספיות כספיות
מתחילת
נובמבר
השנה
-70
4,652
596
0
0
4386
6
1,973
827
-55
1,764
-1074
-33
785
-3977
-74
2,323
1009
-2
174
5705
-17
364
4608
-89
1776
-1577
-33
880
3997
*
*
-497

גיוסים/
גיוסים/
פדיונות
פדיונות
היקף
נטו בקרנות נכסים נטו בקרנות
כספיות במחקות מחקות
מתחילת
נובמבר
השנה
183
3,737
-487
0
0
0
200
12,517
-53
43
1906
-267
61
1289
-626
45
1,964
-340
0
0
-44
-48
3,848
-191
43
3512
-709
*
*
-464
*
*
*

גיוסים/
פדיונות
נטו בקרנות
מנהל
מחקות
החברה
מתחילת
השנה
רפי ניב
994
אורי קרן ואסף אלדר
0
שגיא שטיין
-644
אייל גורן
-19
שי ירון
605
ירון דייגי
-131
אלי לוי
0
אורי בן דב
-783
אבנר חדד
-491
אלון אגושביץ
*
ברק גרשוני
*

אילים

5,141

-1132

-4566

5,141

-1132

-4566

*

*

*

*

*

*

קובי שגב

סיגמא
איילון
א.ד .רוטשילד
מיטב דש (הוסטינג)
איילון (הוסטינג)
אלומות (הוסטינג)
אפסילון
פורסט

4,598
4,080
4,021
3,938
3,330
2,810
2,586
2,548

567
480
111
82
230
207
25
-20

2739
1950
1828
2152
2100
1999
-115
479

4,598
3,975
4,021
3,938
3,330
2,810
2,586
2,548

567
480
111
82
230
207
25
-20

2739
2000
1828
2152
2100
1999
-115
479

*
105
*
*
*
*
*
*

*
0
*
*
*
*
*
*

*
-50
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

יאיר שני

ירון תמיר

949

3

310

949

3

310

*

*

*

*

*

*

*

790
554
240,828

0
-24
2,884

181
-100
19,309

790
554
192,119

0
-24
3,855

181
-100
27,576

*
14,796

מודלים

(הוסטינג)

תמיר פישמן
מודלים
סיכום

2

במקום ה־1

במקום ה־ :
אלטשולר שחם

:

אילים

במקום ה־3

:

פסגות

יריב יוריסטה
*
*
*
ג'רי קוטישטנו

טמיר שפירא

*
-367

*
-3,231

במקום ה־4

:

מגדל שוקי הון

*
28,773

*
-469

*
527

ד"ר יעקב שיינין

במקום ה־5

:

מודלים

קובי שגב
קרנות מסורתיות:
 -1,132מיליון ש'
קרנות כספיות- :
קרנות מחקות- :
סה"כ -1,132 :מיליון ש'

שי ירון
קרנות מסורתיות:
 -135מיליון ש'
קרנות כספיות -33 :מיליון ש'
קרנות מחקות 27 :מיליון ש'
סה"כ -129 :מיליון ש'

אייל גורן
קרנות מסורתיות:
 -70מיליון ש'
קרנות כספיות -55 :מיליון ש'
קרנות מחקות 43 :מיליון ש'
סה"כ -82 :מיליון ש'

שגיא שטיין
קרנות מסורתיות:
 -267מיליון ש'
קרנות כספיות 6 :מיליון ש'
קרנות מחקות 200 :מיליון ש'
סה"כ -61 :מיליון ש'

ד"ר יעקב שיניין
קרנות מסורתיות:
 -24מיליון שקל
קרנות כספיות- :
קרנות מחקות- :
סה"כ -24 :מיליון ש'

בתי השקעות הפודים הגדולים בחודש נובמבר

את המקום הראשון בפדיונות
תופסים אילים ,בניהולו של
קובי שגב ,עם פדיון כולל
של כ־ 1.1מיליארד שקל .כל
הפעילות באילים מבוצעת
בקרנות מסורתיות .אילים
מנהלים כ־ 5.1מיליארד שקל,
מתחילת השנה פדו אילים
 4.6מיליון שקל.

במקום השני בפדיונות
נמצאים אלטשולר שחם,
בניהולו של שי ירון ,עם פדיון
של  107מיליון שקלים135 .
מיליון נפדה מהמסורתיות33 ,
מיליון שקל נפדה מהכספיות,
ו־ 61מיליון גויס למחקות.
אלטשולר שחם מנהלים
כ־ 20מיליארד שקל ,ומתחילת
השנה פדו כ־ 4מיליארד שקל.

את המקום השלישי תופסים
פסגות ,בניהולו של אייל
גורן ,עם פדיון של  82מיליון
שקלים .פסגות פדו  70מיליון
במסורתיות ,עוד  55מיליון
נפדה מהכספיות ו־ 43מיליון
שקל גויס למחקות .פסגות
מנהלים כ־ 24.2מיליארד
שקל ,ומתחילת השנה פדו
כ־ 1.4מיליארד שקל.

את המקום הרביעי תופסים
מגדל שוקי הון בניהולו של
שגיא שטיין ,שפדו החודש
 61מיליון שקלים 267 .מיליון
נפדה מהמסורתיות 6 ,מיליון
גוייס לכספיות ,ו־ 200מיליון
גויס למחקות .מגדל שוקי הון
מנהלים  26.8מיליארד שקל,
ומתחילת השנה גייסו 130
מיליון שקל.

את המקום החמישי תופסים
מודלים בניהולו של ד”ר
יעקב שיינין .מודלים פדו
החודש  24מיליון שקל הכל
במסורתיות .מודלים מנהלים
 554מיליון שקל ,ופדו
מתחילת השנה  100מיליון
שקל.
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קרן עמרם
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המשך מעמ' 8
מתחילת השנה ,נפדו מהכספיות כ־ 3מיליארד שקל .ב־2016
פדה האפיק כ־ 8.5מיליארד שלק ,ב־ 2015נפדו כ־26.7
מיליארד שקל ,ב־ 2014פדו הכספיות  7.4מיליארד שקל
וב־ 2013גייס האפיק  18.8מיליארד שקל.
קרנות המשקיעות במניות חו”ל ,הציגו החודש גיוס של
 491מיליון שקל .מתחילת השנה גויס לאפיק סך של 1.6
מיליארד שקל .ב־ 2016פדה האפיק מעל  2.2מיליארד שקל,
ב־ 2015גויס לאפיק זה כ־ 1.4מיליארד שקל ,ב־ 2014גייס
האפיק  8.3מיליארד שקל ,וב־ 2013נפדה מהאפיק סכום זניח
של  48מיליון שקל.
מספר שיא של  30בתי השקעות (כולל גופי ההשקעות
בהוסטינג) סיימו את חודש נובמבר עם גיוסים 13 ,בתי
השקעות עם גיוסים בהיקף של מעל מאה מיליון שקלים3 ,
גופים עם גיוס בהיקף גבוה מחצי מיליארד שקל .אי.בי.אי.
גייסו  897מיליון שקלים .לעומת זאת 8 ,בתי השקעות סיימו
את החודש עם פדיונות 2 ,בתי השקעות עם פדיונות מעל 100
מיליון שקל ,אילים בולטים עם פדיון של  1.1מיליארד שקל.

גיוסים | אי.בי.אי .במקום הראשון

אי.בי.אי .מגייסים החודש  897מיליון שקלים 962 ,מיליון
שקל גויס לקרנות מסורתיות .אי.בי.אי .מציגים גיוס של
כ־ 3.6מיליארד שקל מתחילת השנה ,וכ־ 4.6מיליארד שקל
במסורתיות מתחילת השנה ,מקום שני במגייסים במסורתיות
מחילת השנה.
במקום השני נמצאים הראל פיא ,עם גיוס של  648מיליון
שקל גיוס 677 ,מיליון גויס למסורתיות .הראל פיא עברו
לגיוס נטו חיובי מתחילת השנה.
במקום השלישי במגייסים ,נמצאים סיגמא עם גיוס של
 567מיליון שקלים .מתחילת השנה גייסו סיגמא כ־2.7
מיליארד שקל .מקום חמישי מתחילת השנה.
במקום הרביעי נמצאים איילון ,עם  480מיליון שקל גיוס,
כל הגיוס במסורתיות .מתחילת השנה גייסו איילון כ־2
מיליארד שקל.
מתחילת השנה המגייסים הגדולים ביותר בסך הכל הם מור
עם גיוס של כ־ 5.7מיליארד שקל ,מקום שני ילין לפידות,
עם כ־ 4.4מיליארד שקל ,במקום שלישי אי.בי.אי .עם כ־3.6
מיליארד שקל ,מקום רביעי אנליסט עם גיוס מתחילת השנה
של כ־ 3.5מיליארד שקל.
מתחילת השנה במסורתיות ,המגייסים הגדולים הם לפי
הסדר – מור ( 5.7מיליארד) ,אי.בי.אי 4.6( .מיליארד) ,ילין
לפידות (כ־ 4.4מיליארד) ,אנליסט מקום רביעי עם גיוס של
כ־ 4מיליארד שקל במסורתיות מתחילת השנה ,ולאחריהם
במקום החמישי סיגמא ( 2.7מיליארד שקל).

פדיונות | אילים במקום הראשון

במקום הראשון מבין הפודים נמצא אילים ,שפודה החודש
 1.1מיליארד שקל ,בהמשך לפדיון בהיקף דומה בחודש
שעבר .כל הפדיון במסורתיות .מתחילת השנה פדו אילים
קצת מעל  4.5מיליארד שקל נטו .היקף הנכס המנוהל
באילים ירד לכ־ 5.1מיליארד שקל.
במקום השני נמצאים אלטשולר שחם עם פדיון של 107
מיליון שקל 135 ,מיליון פדיון במסורתיות .אלטשולר שחם
פדו מתחילת השנה כ־ 4מיליארד שקל ,היקף דומה נפדה
מהמסורתיות ,והם מנהלים סך של כ־ 20מיליארד שקל.
במקום השלישי נמצא פסגות שפדה  82מיליון שקל70 ,
מיליון במסורתיות .פסגות פדו מתחילת השנה  1.4מיליארד
שקל .פסגות מנהלים כ־ 24מיליארד שקל.
במקום הרביעי נמצאים מגדל שוקי הון עם פדיון של 61
מיליון שקל .מגדל שוקי הון מציגים גיוס של  130מיליון
שקל מתחילת השנה ,וגיוס של  827מיליון במסורתיות
מתחילת השנה .היקף הנכסים במגדל שוקי הון עומד על
כ־ 26.8מיליארד שקל.
מתחילת השנה הפודים הגדולים ביותר הם אילים ,שהגיעו
החודש למקום הראשון והפחות נעים ,ועקפו את אלטשולר
שחם .אילים פדו מתחילת השנה כ־ 4.6מיליארד שקל.
במקום השני אלטשולר שחם עם פדיון של כ־ 4מיליארד
שקל .במקום השלישי מתחילת השנה נמצאים קסם ,עם פדיון
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של כ־ 2.8מיליארד שקל.
במסורתיות מתחילת השנה ,הפודים הגדולים ביותר
הם אילים (כ־ 4.7מיליארד שקל) ,במקום השני אלטשולר
שחם עם  4מיליארד שקל ,במקום השלישי קסם עם כ־1.6
מיליארד שקל ,פסגות מקום רביעי עם פדיון של כמיליארד
שקל ,ואלומות במקום החמישי עם כחצי מיליארד שקל
פדיון במסורתיות מתחילת השנה.

היקף נכסים |
מיטב דש בראש טבלת היקף הנכסים

בראשות טבלת היקף הנכסים נמצאים מיטב דש עם כ־29.5
מיליארד שקל .במקום השני ילין לפידות עם קצת מעל 27
מיליארד שקל (הכל במסורתיות) .מגדל שוקי הון במקום
שלישי עם כ־ 26.8מיליארד שקל.

| כוון |

ילין לפידות הם הגוף שמנהל את היקף הנכסים הגבוה
ביותר במסורתיות ,עם מעל  27מיליארד שקל .במקום השני,
מיטב דש עם כ־ 21מיליארד שקל ,פסגות במקום השלישי
עם כ־ 20.5מיליארד שקל .מקום רביעי מור שהדיחו את
אלטשולר שחם עם כ־ 18מיליארד שקל.
מועדון הגופים המנהלים מעל  20מיליארד שקל הצטמצם
ל־ 4גופים בלבד ,שמנהלים ביחד ,נכון לסוף נובמבר ,כ־108
מיליארד שקל ,מתוך כ־ 237מיליארד שקל היקף נכסי
הקרנות.
ועוד משהו – החודש הושקה קרן איילון סטארטאפ
טכנולוגיה עילית שתשקיע לפחות  70%מנכסיה בחברות
מו”פ ישראליות ,עד  50%מנכסי הקרן יושקעו בחברות מו”פ
ישראליות לא סחירות ,עד  20%השקעות במדדי טכנולוגיה
בחו”ל ולפחות  50%מהנכסים הסחירים של הקרן יושקעו
בבורסה בתל אביב .הקרן לא תשקיע למעלה מ־ 50%מההשקעה
בסיבוב השקעות נתון של החברה ועד  3מיליון דולר בסיבוב
השקעה בודד בחברה .הקרן תהיה קרן סגורה ,ולמנהל הקרן
יותר לקבל  20%מהרווח שיצמח לקרן בשנה נתונה.

גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג |
אזימוט במקום הראשון

| אזימוט |
| תלתן |

מבין גופי ההוסטינג ,המגייס הגדול ביותר הוא כוון של
בני מוזס שגייס  193מיליון שקל החודש .כוון מנהלים כ־1.7
מיליארד שקל וגייסו  1.4מיליארד שקל מתחילת השנה.
במקום השני נמצאים אזימוט ,עם  72מיליון שקל ,במקום
שלישי תלתן עם  53מיליון שקל ( 684מיליון מתחילת
השנה) ,במקום הרביעי די.בי.אם עם גיוס של  20מיליון שקל.
להבה ותמהיל מבין גופי ההוסטינג הציגו פדיון החודש,
של  3ו־ 4מיליון שקל בהתאמה|| .

( ) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתבססים על מידע שהועבר
אחריות על הנתונים.
מבתי ההשקעות ,אין ל־

*

גיוסים פדיונות גופי ההוסטינג | חודש נובמבר 2017
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

1
כוון
2
אושן
3
תלתן
4
אניגמה
5
ברומטר
6
אלפי בנדק
7
טופ אלפא
8
הורייזן
9
דיביאם
10
פיטנגו
11
פרופאונד
12
להבה
13
סלע
14
יצירה
15
תמהיל
16
סיכום
אזימוט

היקף נכסים כולל
(במיל' ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל
החברה

30.11.17

נובמבר

2267

72

מתחילת
השנה
*

נימרוד פינקו

1670

193

1390

בני מוזס

949

11

*

יניב אהרון

864

53

684

אבי לוין

798

6

*

מורן שטרנליב

750

3

318

אלי צחור

368

16

243

קובי אלפי ויונה בנדק

338

3

*

בועז צליח

212

5

*

איתי ליפקוביץ

188

20

128

שלמה מאיר

120

2

*

*

111

0.3

*

שי אנגל

67

-3

*

ברק הורוביץ

66

6

*

דודי קטש

41

6

41

אילן ארד קשת

25

-4

*

*

8,768

389.3

2804

גיליון דצמבר || 2017

קרנות נאמנות || בעז קידר

אלו הם המועמדים לאיש השנה בתעשיית הקרנות
בוחר שלושה מועמדים לאיש השנה בתעשיית הקרנות | בחרנו יותר מאדם אחד ,שכן יש
השנה
כמה וכמה אנשים עם עשייה בולטת השנה בקרנות | ללא ספק מדובר בשנה מוצלחת לתעשייה ,והגופים בסך
הכל מציגים תוצאות מרשימות | בכל זאת בחרנו ב־ 4מועמדים מ־ 3חברות לניהול קרנות נאמנות ,שמציגים
משהו מעבר לאחרים
מועמד | 1

| אלי לוי | מור | על הנפקת החברה ,ועל הגיוסים הבולטים

ח

ברת הקרנות של מור ,בניהולו של אלי
לוי מציגה ביצועים יפים גם השנה .עד
כה גייסה החברה השנה כ־ 5.6מיליארד
שקל ,וגיוסים אלה מצטרפים לשורה של גיוסים
יפים בשנים הקודמות – ב־ 2016גייסה החברה
 4.2מיליארד שקל ,ב־ 2015גייסה החברה 2.3
מיליארד שקל .כל זה הביא את חברת ניהול
הקרנות של מור ,מהיקף נכסים שעמד על כ־4.6

מיליארד שקל בתחילת  ,2015להיקף נוכחי של
קצת מעל  18מיליארד שקל.
אבל מעבר לגיוסים היפים ,בשנים האחרונות,
המועמדות של אלי לוי השנה ,מגיעה בשל מהלך
ההנפקה של בית ההשקעות .ההנפקה הציבה תגית
שווי של  240מיליון שקל לחברה ,ואף הוציא
לאור את הנתונים של בית ההשקעות ,עם צפי
לרווחים שנתיים ב־ 2017של 35־ 30מיליון שקל.

מקצוענות
מובילה

לא מעט מזה מגיע בזכות פועלו של אלי לוי.
אין ספק שמהלך ההנפקה לא היה יוצא לדרך
ללא הביצועים המרשימים של בית ההשקעות
בכלל ,ושל חברת ניהול הקרנות בפרט .אז על
יצירת המומנטום החיובי ,והניצול של העיתוי
המוצלח למהלך ההנפקה ,מקבל אלי לוי
את מועמדות איש השנה בתעשיית הקרנות
ל־|| .2017

לתוצאות

מס' ני"ע 5111273

הראל ( )4Bנבחרת
מס' ני"ע 5118849

הראל ( )4Bמניות

 -4עד  120%חשיפה למניות בערך מוחלט-B .עד  30%חשיפה למט"ח בערך מוחלט .1.1.17-30.11.17 )1( .פרסום
תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים .המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות
מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי .אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על

מועמד | 3

מועמדים | 2

אורי קרן ואסף אלדר | ילין לפידות
| על הוותק ,ההתמדה והתוצאות

ת

ירון דייגי | הראל
|על השינוי והמהפך של המומנטום בהראל

מיד אומרים שקל להגיע לפסגה ,אבל קשה יותר להישאר בה .אורי קרן ואסף אלדר מראים
שזה אפשרי .הצמד מנהל את ילין לפידות קרנות נאמנות ,כבר שנים .רק כדי לסבר את
השמיני ,בספטמבר .2009
האוזן ,הם הופיעו אצלנו על השער של גליון
תמיד אוהבים לציין את המצטיין התורן .את זה שהביא את התוצאות הטובות ביותר בפרק הזמן
 ,בחרנו לציין את אורי קרן ואסף אלדר ,דווקא על רקע משך הזמן
האחרון ,אנחנו ב־
הרב שהם נמצאים ,באותו מקום ,והעובדה שמשך הזמן הזה עשתה לקרנות של ילין לפידות רק טוב.
השנה ,ילין לפידות נמצא ,נכון לכתיבת שורות אלה ,במקום השני בגיוסים עם  4.4מיליארד שקל,
הכל לקרנות מסורתיות .ב־ 2016הם פדו כ־ 1.5מיליארד שקל .ב־ 2015גייסו  3.6מיליארד שקל.
ב־ ,2014גיוס של כ־ 4.5מיליארד שקל .ב־ 2013גיוס של מעל  7.5מיליארד שקל .ב־ 2012עוד גיוס
של מעל מיליארד שקל.
כל הגיוסים האלה ,הביאו את ילין לפידות מהיקף נכסים של כ־ 4מיליארד שקל בתחילת ,2012
להיקף נוכחי של מעל  27מיליארד שקל .ההיקף הגבוה בקרנות המסורתיות.
על ההצלחה שלהם לשמור על הרף הגבוה ,וכל הזמן להמשיך להציג ביצועים גבוהים ,ולשמור על
היתרון מול המתחרים ,מגיע לאורי קרן ולאסף אלדר את המועמדות לאיש השנה בתעשיית הקרנות
ל־|| .2017

מניות

תשואה מתחילת
()1
2017

ישראל

תשואה מתחילת
()1
2017

ב

תחילת דצמבר  ,2016הודיע טל קדם ,המנכ”ל החדש בהראל,
על מינוי ירון דייגי למנכ”ל חברת הקרנות של הראל .קדם,
לשעבר משנה למנכ”ל פסגות ,ודייגי ,לשעבר מנכ”ל קרנות
הנאמנות של פסגות ,השלימו יחד את שדרת הניהול החדשה של
הראל .בעצם ,שנת  ,2017והמהפך שהושלם בהראל ,רשום על שם
שניהם.
נכון לכתיבת שורות אלה ,הראל תסיים את  ,2017עם גיוס נטו
של קצת מעל חצי מיליארד שקל .אמנם לא הרבה ביחס לחברה
בסדר גודל של הראל ,אולם מדובר בחברה שנתוני הפדיונות
שלה בשנים האחרונות היו דרמטיים מאוד .נזכיר שב־ ,2016פדתה
החברה  7מיליארד שקל ,ב־ 2015נפדו כמעט  9מיליארד שקל.
המהפך במומנטום בחברה ,מפדיונות כבדים ,לגיוסים נטו ,הוא מאוד
משמעותי ,ועל כך מגיע לצמד ירון דייגי וטל קדם את המועמדות.
היות ובעולם הקרנות עסקינן ,ניתן את המועמדות לאיש השנה של
 2017בשוק הקרנות לירון דייגי|| .

+21.74%
+17.49%

זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן .הרכישה
ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע .הפרסום אינו
תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

שווקים פיננסיים || דביר עוליאל

קיצוץ המיסים האמריקאי יוצא לדרך |
מלחמת המיסים בפתח?
הצד שפחות מדברים עליו ברפורמת המסוי של טראמפ ,משמעותי לא פחות – השפעת הפחתת מס ההכנסה
על יכולת החזר החובות של משקי הבית האמריקאים

ה

צד שפחות מדברים עליו ברפורמת המסוי של
טראמפ ,משמעותי לא פחות – השפעת הפחתת
מס ההכנסה על יכולת החזר החובות של משקי הבית
האמריקאים
בתחילת החודש הסנאט אישר את קיצוץ המס
המשמעותי ביותר בעשורים האחרונים בארה”ב ,הכלכלה
הגדולה בעולם .האישור בסנאט הגיע לאחר שהקיצוץ
כבר אושר בבית הנבחרים ,וכרגע מחכים לנוסח הסופי
שיאושר על ידי הנשיא .הצפי הוא שזה יקרה עד סוף
השנה הנוכחית ,תחילת השנה הבאה.
קיצוץ המס היא אחת ההבטחות המרכזיות של הנשיא
טראמפ במהלך מערכת הבחירות ,ומטרתו המוצהרת
היא ליצור יתרון תחרותי לחברות האמריקאיות על פני
חברות זרות ,או כמו שטראמפ מציג את זה‘ ,לבטל את
היתרון של החברות הזרות’ .כלומר ,ניתן לראות פה
מאפיינים דומים להרחבות הכמותיות ,שמטרתן הייתה
החלשת המטבע ,דבר שייצור יתרון לחברות היצואניות.

להגיע ישר אל הציבור ,מבלי להידרש ל”חילחול”
ההטבה מהמעמד העליון ומהחברות .כלומר ,ההכנסה
הפנויה של הצרכן האמריקאי צפויה לעלות ,לכן סביר
שנראה גידול בצריכה הפרטית ,שהיא הפרמטר החשוב
בתוצר האמריקאי ומהווה כ־ 70%ממנו .בנוסף ,הגידול
בכסף הפנוי צפוי גם להגדיל ביקוש להשקעות ריאליות
ופיננסיות וגם כן להשפיע לחיוב על השווקים .אבל
כנראה שהדבר החשוב לכלכלה מקיצוץ מס הכנסה ,הוא
גידול יכולת החזר החובות.

הרחבות כמותיות הגדילו את האשראי,
עכשיו צריך להחזיר אותו

צריך לזכור ,בעשור האחרון הכלכלה העולמית ובעיקר
האמריקאית נמצאת בתקופת “הרחבות” ,כשהמשמעות
היא הגדלת האשראי במשק ,גם אצל החברות וגם אצל

שני המרכיבים של רפורמת המיסוי

קיצוץ במס חברות וקיצוץ במס הכנסה | כאשר כל
אחת מהן צפויה להשפיע באופן שונה על הכלכלה.
קיצוץ במס חברות | הקיצוץ צפוי להוביל חברות רב
לאומיות לרישום בארה”ב ,בעיקר חברות אמריקאיות
שכיום מחלקות את פעילותן בין מספר מדינות שרובן
מקלטי מס .כלומר ,להגדיל את כמות החברות הרשומות
בארה”ב .אבל ההשפעה הגדולה לדעתנו תהיה בשוק
ההון ,שבאופן טכני צריך לעלות לאור הגידול האוטומטי
ברווח הנקי (רווח אחרי מס) ,ממנו נגזר התמחור בשוק
ההון (מכפיל הרווח).
קיצוץ במס הכנסה | ההשפעה של קיצוץ במס הכנסה
היא שונה במהותה ,מכיוון שבניגוד לקיצוץ במס
החברות וההרחבות הכמותיות ,הזרמת הכסף צפויה

קיצוץ המס היא אחת ההבטחות המרכזיות
של הנשיא טראמפ במהלך מערכת
הבחירות ,ומטרתה המוצהרת היא ליצור
יתרון תחרותי לחברות האמריקאיות על
פני חברות זרות ,או כמו שטראמפ מציג
את זה‘ ,לבטל את היתרון של החברות
הזרות’ .כלומר ,ניתן לראות פה מאפיינים
דומים להרחבות הכמותיות ,שמטרתן
הייתה החלשת המטבע ,דבר שייצור
יתרון לחברות היצואניות.

הציבור .הבעיה בגידול האשראי היא שמתישהו צריך
להחזיר את ההלוואות שנלקחו ,ומכאן לבעיה הבאה
והיא שהריבית עולה ,מחזור החוב מתייקר והשכר לא
עלה בפרופורציה דומה לגידול באשראי .כלומר ,הגדלת
ההכנסה הפנויה תקל על החזרי החוב ובמילים אחרות
על יציבות הכלכלה ,ולדעתנו זאת ההשפעה המרכזית
של הרפורמה על הכלכלה הריאלית.
מבחינת השווקים ,אין ספק שקיצוץ מס החברות ייתן
דלק נוסף לשווקים ,שלמעשה חלק ניכר מהעליות השנה
היו כציפייה לאישור הרפורמה ,כלומר בשוק האמריקאי
חלק מהרפורמה כבר מגולם במחיר.
להערכתנו ,הפוטנציאל הגדול לשווקים מהרפורמה
היא “התגובה של הכלכלות האחרות” ,כלומר אנחנו
צופים בתקופה הקרובה “מלחמת מיסים” בין הכלכלות
המרכזיות בעולם ,בדומה למה שראינו ב”מלחמת
המטבעות” שהתחוללה בשנים האחרונות ,כשבשורה
התחתונה ,כאשר כל הכלכלות הגדולות פועלות ביחד,
הן בעצם מבטלות את היתרון אחת של השנייה ,אבל
השווקים של כולן עלו בצורה חדה בעקבות זרימת
הכסף לשוק ,כשההשפעה על הכלכלה הריאלית או שוק
המטבעות הייתה מינורית יותר.
לסיכום ,לדעתנו רפורמת המס הצפויה היא הדבר הטוב
ביותר שקרה לשווקים מאז תחילת ההרחבות הכמותיות.
החדשות הטובות לכלכלה הריאלית היא הורדת מס
ההכנסה ,שצפויה להגדיל את יכולת החזר ההלוואות של
הציבור האמריקאי ובכך להקל על הכלכלה בזמן שהפד
מצמצם את המאזן .מבחינת השווקים ,בהסתכלות לשנת
 ,2018יהיו תגובות ברחבי העולם להורדת מס החברות
ואנחנו מאמינים שנראה עוד כלכלות מרכזיות מורידות
מס בשביל להישאר תחרותיות .אי לכך ,לדעתנו ,צריך
למקד את ההשקעות בכלכלות מרכזיות בעלות שיעור
מס חברות גבוה כמו :צרפת ,יפן ,איטליה ואוסטרליה|| .

הכותב הינו עובד של קבוצת מיטב־דש | הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה־ .1995הכותב עשוי למכור ו/או
לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו .אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/
או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ,וכל העושה שימוש בו ,עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.
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דביר עוליאל ||

אתר

|| מיכאל לוי

קיים כבר מעל ל 10-שנים.
אתר
משתדלים להציג את הנתונים
בכל הזמן הזה
העדכניים ביותר ,את המידע המקיף ביותר על תעשיית הקרנות,
הגמל והפנסיה .בין אם זה באתר באפליקציה ,במגזין ,בפייסבוק.
כל הזמן מעמיקים את הקשר לצרכני
אנחנו ב-
המידע של שוק ההון .ועכשיו ,אנחנו שמחים להציג בפניכם את
 .זה השדרוג והשינוי המשמעותי
השידרוג של אתר
שנעשה באתר מזה זמן .הנראות שונה ,האתר מותאם לדרישות
נגישות .מוצגות כמויות התגובות בכל כתבה ,מיקום הכתבות
השתנה ,והאתר נראה מתאים ועדכני לרמת העיצוב הקיימת כיום.

קוראי אתר

| תתחדשו

גרף תשואות | נתונים עד  5שנים אחורה

חודשים ,ולא באופן מצטבר .גם כאן ,אפשר להתאים את הטווח שהגרף יציג.

תשואה מחושבת לפי תאריך

רוצה לדעת מה התשואה של הקרן שלך החל מהמועד שרכשת אותה ,ועד היום? גם כאן
אין שום בעיה .סמן קרנות ,ובדוק את התשואה שלהן לפי תאריך מותאם אישית.

דף הקרנות | הנתונים מדברים מהגרפים

אין ספק שהשינוי הגדול ביותר שעבר האתר נוגע למידע ההיסטורי של קרנות הנאמנות.
הגרפים עברו שידרוג משמעותי ,וכיום ניתן להציג גרפים עם נתונים של עד  5שנים
אחורה .לא רק זאת ,הגרף הוא גרף רספונסיבי ,כלומר כל אימת שהעכבר עובר על הגרף,
יש לנו את הנתונים הרלבנטיים לאותו מועד .אם למשל מדובר בתשואה ,הגרף יראה לנו
תשואה מתחילת התקופה ,ועד המקום שבו עומד העכבר .ניתן לראות בבירור כל קרן
וקרן ,את התשואה שלה לתקופה הרלבנטית .עם צבעים שונים ,ועם נתונים מספריים.
ההשוואה עצמה מעולם לא היתה קלה יותר .יותר מזה –  5שנים של נתונים ,זה משהו
שאין במקום אחר.

גרף תשואות | התאמת טווח התשואה

דף הקרנות גם הוא עבר שינוי משמעותי .כיום כל הגרפים שבעמודי הקרנות ,מציגים
את הנתונים הרלבנטיים במעבר עכבר על הגרף .בין אם מדובר בשער הקרן ,היקף נכסי
הקרן או גיוסים פדיונות הקרן.

דף דירוג אישי לקרן

עוד פיצ’ר מעולה שהוכנס באתר ,נוגע להתאמת טווח התשואות .הרי רובנו לא קונים את
הקרנות במועד מוגדר וידוע מראש .ולכן היינו רוצים את האפשרות לבחון את התשואה
של הקרן באופן שיתאים למועד שקנינו את הקרן ,ועד היום .כך נוכל לקבל תמונה מלאה
ומדוייקת לגבי התשואה הרלבנטית לנו ,על הקרן הספציפית שאנחנו מחזיקים .גם כאן
אפשר להשוות את ביצועי הקרנות בהתאם לתקופה הרלבנטית.

גרף גיוסים | חודש בחודשו
תוספת נוספת נחמדה בעמוד הקרן היא האפשרות להוסיף דירוג אישי לקרן .ניתן
להסביר מה דעתכם על הקרן ,וגם לקרוא מה אחרים חושבים על הקרן .חוכמת ההמונים
יכולה לסייע לכם גם כאן ,כמובן אם תרצו להמליץ על הקרן לאחרים ,או לשתף את מנהל
הקרן בדעתכם על הקרן ,זה המקום לעשות זאת.

רוצה לדעת האם הקרן שלך מקבלת תשומת לב ממשקיעים אחרים? האם הקרן מגייסת
ביחס לאחרות? האם חוכמת ההמונים מסייעת לך ,או אולי להיפך? אין בעיה .סמן את
הקרנות הרלבנטיות ,והשווה גיוסים לתקופה הרלבנטית .הגיוסים מוצגים בחתך של
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*

דף הבית של קרנות הנאמנות בישראל

*כ־ 10מיליון עמודים נצפים בשנה ,באתר ובאפליקציה! לפי גוגל אנליטיקס|| .
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מוצרי מדדים || בעז קידר

תעודות על מדדי מניות בחו"ל גייסו כ־ 1.2מיליארד שקל מתחילת השנה | קסם והראל גייסו החודש בתעודות סל |  300מיליון שקל נפדה מתעודות
סל בסך הכל | מעל  6.6מיליארד נפדו מתעודות סל מתחילת השנה | קרנות מחקות גייסו  527מיליון שקל בנובמבר | פדיון של פחות מחצי מיליארד
שקל במחקות מתחילת השנה | מגדל שוקי הון גייסו  200מיליון שקל למחקות בנובמבר

מתחילת השנה נפדו  6.1מיליארד שקל
מתעודות על מדדי מניות מקומיים

ב

חודש נובמבר פדה שוק תעודות הסל סך של
 300מיליון שקל .קסם והראל גייסו החודש,
ואילו תכלית ופסגות פדו .על־פי נתוני
הבורסה ,היקף הפדיון מתעודות סל על מדדי
מניות בת”א הוא 400 ,מיליון שקל .מתחילת
השנה נפדו מהמדדים המקומיים סך של כ־ 5.9מיליארד שקל.
בתעודות סל על מניות בחו”ל נפדה החודש  9מיליון שקל,
ומתחילת השנה גייסו תעודות חו”ל  1.2מיליארד שקל38 .
מיליון שקל גויס לתעודות על מדדי אג”ח ,כשמתחילת השנה
פדה האפיק כ־ 1.6מיליארד שקל .בתעודות מטבע גוייסו
 71מיליון שקל ,מה שמקטין את הפדיון ל־ 414מיליון שקל
מתחילת השנה.
על־פי נתוני הבורסה ,מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי
מניות שהסתכם בכ־ 266מיליון שקל ביום בנובמבר ,לעומת
כ־ 210מיליון שקל בממוצע בחודשים ספטמבר־אוקטובר ,היה
נמוך בכ־ 15%מהמחזור בינואר־אוקטובר.
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג”ח שהסתכם בכ־115
מיליון שקל ביום בנובמבר שהיה נמוך מהמחזור הממוצע
בחודשים ספטמבר־אוקטובר ,היה נמוך אף הוא בכ־15%
מהמחזור בינואר-אוקטובר.
בשוק תעודות הסל הונפקה בנובמבר תעודת סל ראשונה על
מדד איגרות חוב חברות תל בונד שקלי־ 50שהושק באוגוסט
השנה .במדד נכללות  50סדרות האג”ח הגדולות ביותר
שהונפקו על־ידי חברות שהתאגדו בישראל או על ידי חברות
זרות בעלות זיקה לישראל והנכללות במדד תל בונד־שקלי.
כיום נסחרות בבורסה  691תעודות סל ,מהן 434 :תעודות סל
על מדדי מניות 236 ,תעודות על מדדי אג”ח ,ו־ 21תעודות
מטבע.
רונן סולומון ,מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות

המסחר ,ציין כי “היקף הנכסים המנוהל על־ידי ארבעת מנפיקי
תעודות הסל בישראל ,עמד בסוף חודש נובמבר על כ־96.4
מיליארד שקל ,לעומת כ־ 95.8מיליארד שקל שנוהלו בסוף
אוקטובר (בשיא ניהל שוק תעודות הסל  121.6מיליארד
בפברואר ”.)2015
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי “התפלגות ההשקעות
בשוק תעודות הסל בסוף חודש נובמבר הינו כ־ 22.5%מושקע
במדדי מניות בארץ ,בהיקף כספי של כ־ 21.7מיליארד שקל,
כ־ 44.5%מושקע במדדי מניות בחו”ל בהיקף כספי של 43
מיליארד שקל ,כ־ 23%מהענף מושקע במדדי אג”ח בארץ
בהיקף כספי של כ־ 22מיליארד שקל ,והשאר מושקע במדדי
אג”ח בחו”ל ,תעודות ממונפות ,סלי מדדים ותעודות פיקדון”.

סיכום נובמבר בגופי תעודות הסל

| גיוסים בכל הגופים
קסם הם המגייסים הגדולים החודש עם  55מיליון שקל,
מתחילת השנה מציגים קסם פדיון של קצת מעל  2מיליארד
שקל .במקום השני נמצאים הראל שגייסו סך של  30מיליון
שקל .מתחילת השנה הראל מציגים גיוס של  367מיליון שקל,
והם הגוף היחיד שגייס מתחילת השנה.
תכלית מציגים פדיון של כ־ 35מיליון שקל ,וקצת מעל מ־2
מיליארד שקל מתחילת השנה ,ופסגות פדו כ־ 350מילון שקל,
ומציגים פדיון של קצת פחות מ־ 3מיליארד שקל מתחילת
השנה.
רונן סולומון ציין ש”מבחינת התפלגות המנפיקים ,הרי
שתכלית תעודות סל מבית מיטב־דש מחזיקה ב־29.1%
מהשוק ,שמחזיקה ב־ 29%מהשוק .אחריהם נמצאת פסגות
תעודות סל המחזיקה בנתח שוק של כ־ 26.6%והראל תעודות
סל שמחזיקה נתח של  15.3%משוק תעודות הסל”.

סיכום נובמבר במחקות |

גיוס של  527מיליון שקל
 527מיליון שקל גויס לקרנות המחקות בנובמבר .מגדל
שוקי הון הם המגייסים הגדולים החודש ,עם  200מיליון שקל
בנובמבר .מגדל מציגים פדיון של  644מיליון שקל מתחילת
השנה .מגדל שוקי הון מנהלים כ־ 12.5מיליארד שקל ,ההיקף
הגבוה בתעשייה.
במקום השני נמצאים מיטב דש עם גיוס של  183מיליון
שקל .מיטב דש מציגים פדיון של קצת פחות ממיליארד שקל
מתחילת השנה ,הגבוה מבין גופי הקרנות המחקות מתחילת
השנה.
במקום השלישי נמצאים אלטשולר שחם שגייסו  61מיליון
שקל .אלטשולר שחם מציגים גיוס של  605מיליון שקל
מתחילת השנה ,ומנהלים כ־ 1.3מיליארד שקל.
במקום הרביעי נמצאים הראל פיא עם גיוס של  45בנובמבר.
הראל פיא פדו  131מיליון שקל מתחילת השנה ,ומנהלים כ־2
מיליארד שקל.
אי.בי.אי .הם הגוף היחיד שפדה החודש כסף במחקות48 ,
מיליון שקל .אי.בי.אי .מציגים פדיון של  783מיליון שקל
מתחילת השנה .אי.בי.אי .מנהלים כ־ 3.9מיליארד שקל.
מבחינת היקף נכסים ,סך הנכסים המנוהל בקרנות מחקות
עומד על כ־ 29מיליארד שקל ,כשמתוך זה ,מגדל מנהלת את
היקף הנכסים הגבוה ביותר בתעשייה ,עם כ־ 12.5מיליארד
שקל ,שמהווים כ־ 44%מהיקף הנכסים בתעשייה ,במקום השני
נמצאים אי.בי.אי .עם היקף נכסים של כ־ 3.9מיליארד שקל
שמהווים כ־ 13%מהיקף הנכסים בתעשייה .אחריהם מיטב דש
עם קצת מעל  3.7מיליארד שקל ,קסם אחריהם ,עם כ־3.5
מיליארד שקל ,והראל פיא עם קצת פחות מ־ 2מיליארד
שקל|| .

רונן סולומון ציין ש"מבחינת התפלגות המנפיקים ,הרי שתכלית תעודות סל מבית מיטב־דש מחזיקה ב־29.1%
מהשוק ,ואחריה קסם שמחזיקה ב־ 29%מהשוק .אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל
המחזיקה בנתח שוק של כ־ 26.6%והראל תעודות סל שמחזיקה נתח של  15.3%משוק תעודות הסל”.
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גיוסים פדיונות בקרנות מחקות

הידעת ש...
גיוסים/פדיונות נטו
בקרנות מחקות
(מיל’ ש"ח)

גיוסים/פדיונות נטו
בקרנות מחקות
(מיל’ ש"ח)

נובמבר

מתחילת השנה

אלטשולר שחם

12,517
3,848
3,512
3,737
1,964
1,906
1,289

200
-48
43
183
45
43
61

-644
-783
-491
994
-131
-19
605

סיכום

27,480

-42

-1259

גוף קרנות נאמנות
מגדל שוקי הון
אי.בי.אי
קסם
מיטב דש
הראל פיא
פסגות

היקף נכסים
(מיל’ ש"ח)

מנהל החברה

נתח
שוק

שגיא שטיין
אורי בן דב
אמיר גיל
רפי ניב
סמי בבקוב
אייל גורן
שי ירון

43.50%
13.37%
12.21%
12.99%
6.83%
6.62%
4.48%

קרן איילון  D6אקסטרים
 S&P 500פי  3היא הקרן

המצטיינת החודש ,עם תשואה
של

8.64%

קרן קסם אקסלנס  D4תיק
השקעות גמיש היא הקרן

המצטיינת החודש ,שאינה קרן
ממונפת ,עם תשואה בנובמבר

סך התפלגות נכסים וגיוסים/פדיונות בתעודות סל | לפי אפיקים

של

סך כלל הנכסים המנוהלים
קטגוריה

גיוסים/פדיונות גיוסים/פדיונות
מתחילת השנה
נובמבר
(מיל’ ש"ח)
(מיל’ ש"ח)

דצמבר 2016

נובמבר 2017

שינוי
בנכסים מתחילת
השנה

מיל’ ש"ח

אחוז

מיל’ ש"ח

אחוז

מניות בארץ

-412

-6,151

21,775

22.59

26,436

27.49

-17.63%

מניות בחו"ל

-9

1,235

42,901

44.5

37,412

38.91

14.67%

ממונפות ואסטרטגיות

11

276

936

0.97

740

0.77

26.50%

אג"ח בארץ

101

-452

22,145

22.97

21,539

22.4

2.81%

אג"ח בחו"ל

-38

-525

1,583

1.64

2,155

2.24

-26.55%

סל מדדים

-25

-618

3,175

3.29

3,460

3.6

-8.24%

תעודות פיקדון

71

-414

3,892

4.04

4,411

4.59

-11.77%

-300

-6,648

96,406

100

96,152

100

0.26%

סה"כ

5.9%

מתחילת השנה הקרן
המצטיינת ,שאינה קרן
ממונפת ,היא MTF 4A

טכנולוגיה ארה"ב  -מגודרת
מט"ח ,עם תשואה מתחילת
השנה של

30.37%
(קרן מחקה)

קרן פסגות  B4שווקים

מתעוררים INDEX PLUS

מוגנת מט"ח,

סך התפלגות נכסים וגיוסים/פדיונות בתעודות סל | לפי חברה מנהלת
נכס מנוהל
בנובמבר

נתח שוק

גיוסים
פדיונות
בנובמבר

גיוסים
פדיונות
מתחילת
השנה

נכס מנוהל
בתחילת
השנה

שינוי בשווי
נכסים
מתחילת
השנה

תכלית | אייל סגל

28,061

29.10%

-35

-2,011.50

28,196

-0.48%

קסם | אבנר חדד

27,920

29.00%

55

-2,039.88

27,818

-0.37%

פסגות | גיל שפירא

25,630

26.60%

-352

-2,964.72

26,905

-4.74%

הראל | אורי שור

14,795

15.30%

31

367.4

13,233

7.60%

סה"כ

96,406

100%

-300

-6,648.70

96,152

0.26%

שם המנהל

היא הקרן המצטיינת
מתחילת השנה ,שאינה
ממונפת ואינה מחקה,
עם תשואה
של
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28.22%

פינת
הביטקוין
בשיאו היה $19.630
שווי נוכחי $14,300
אחרי שירד לקו ה$11,000-
|
טיפ
מי שלא חי טוב עם תנודתיות שלא יתקרב..

ילין

16.52%
תשואה מתחילת השנה
1.1.17-30.11.17

( )4Dחשיפה של עד  120%למניות ולמט"ח .אין לראות בדף זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת יחידות בקרן,
רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/דו״ח שנתי ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד* .להערכת מנהל הקרן.
** יובהר כי בהתאם להוראת הרשות לניירות ערך היום הראשון להצעת יחידות של הקרן לציבור לצורך קביעת

קרנות הנאמנות של ילין לפידות

צמיחה לאורך זמן*

לפידות ( )4Dמניות צמיחה
מספר ני”ע 5119508

56.22% 17.24%
תשואה ב 12-החודשים האחרונים
1.12.16-30.11.17

**

תשואה מיום הצעת יחידות לראשונה
6.8.14-30.11.17

מוקד מקצועי ליועצים www.yl-invest.co.il | 03-7132333

תחילתה של התקופה לחישוב תשואה ,הוא היום שלאחר המועד בו נוצרו לראשונה יחידות בקרן.
אין בתשואות הקרן בעבר להעיד על תשואות הקרן בעתיד .אין לראות באמור לעיל כהתחייבות מנהל הקרן
להשגת תשואה כלשהי.

Photos: Layton Thompson,Gud Shabbos , chag samach
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לונדון מחכה לך!
עם  100הנפקות ראשונות
בשנה האחרונה ,וגיוס של
כמעט  15מיליארד פאונד,
לונדון מנסה להגדיל את היקף
הפעילות בקרב חברות מקומיות.
דן דוברי ,ניפגש לשיחה עם
ג'סטין סוורלינג ,מנהלת הפעילות
הישראלית של בורסת לונדון
דן דוברי,לונדון |

"
מה מחפשים בחברות" :אנחנו מחפשים
אמביציה .אנחנו מחפשים עסקים עם צמיחה
יציבה לטווח הארוך .חברות עם רקע יציב,
ופוטנציאל עסקי להצליח .חברות כאלה,
ימשכו בבוא הזמן משקיעים איכותיים".
|| גיליון דצמבר 2017

Dan Dobry, LONDON

"

We look for ambitious and solid
growing businesses for the long term.
Companies with solid background
and potentials to succeed will, as a
"consequence, attract quality investors.
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לחברות שנמצאות בשלב הצמיחה ,שמחפשות לגייס בין  10ל־ 100מיליון דולר ,בורסת לונדון מציעה דברים שבורסות
אחרות לא נותנות .המשקיעים בבורסת לונדון ,מוכנים לקבל חברות קטנות ובינוניות ,בעיקר אם מדובר בחברות חדשניות.
המשקיעים אצלנו מוכנים להשקיע לטווחי זמן ארוכים.

ג

'סטין סוורלינג מנהלת הפעילות הישראלית של
בורסת לונדון –  .London Stock Exchangeעיקר
פעילותה היא במתן מענה לחברות ישראליות פרטיות
בבואן לבחון אפשרות להנפקה בבורסה הלונדונית.
ראש ממשלת ישראל ביקר לאחרונה בבורסת לונדון ,הוא
ציין שאמנם בורסת לונדון קיימת כבר מאתיים שנים ,ומוכרת
בעולם כאחת הבורסות המובילות ,אבל מסחר התקיים בישראל
זמן רב לפני כן עם רכישת מערת המכפלה על־ידי אברהם
אבינו ,בערך לפני ארבעת אלפים שנים ,ורכישת אדמת בית
המקדש על־ידי דוד המלך .הוא ציין שעד היום אנחנו עדין
משתמשים באותו מטבע – השקל.
נתניהו הוסיף וציין את ההצלחות הטכנולוגיות האחרונות
בארץ ,תוך אזכור חברות כמו “ ”Wazeו־” ,”Mobileyeואף
אמר שישראל הפכה למובילה עולמית בכל הקשור לאבטחת
סייבר ,עד כדי כך שישראל זכתה לכ־ 20%מהיקף ההשקעות
העולמיות בסייבר בשנה האחרונה.
בורסת לונדון מאכלסת מעל ל־ 3000חברות ,ב־ 4שווקים:
השוק המרכזי –  ,Main Marketשוק ניירות ערך למוסדיים
– ) ,)Professional Securities Market PSMשוק הקרנות
המתמחות –  ,The Specialist Fund Marketוה־ .AIMכל אלה
משרתים את הצרכים של גופים שונים ברחבי העולם ,בכל
הסקטורים הרלבנטיים לפעילות בניירות ערך.
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כרקע ל”סמינר לונדון” שיתקיים במרץ הקרוב ,בשיתוף
פעולה בין דן דוברי ,מקים קהילת המתכננים הפיננסיים
 ,נפגש דוברי עם ג’סטין .הסמינר
בישראל ,ו־
נועד להפגיש אנשי שוק הון מובילים בישראל עם השוק
הבריטי – בתי השקעות ,הבנק מרכזי –,Bank of England
בורסת לונדון ,וביקור מיוחד בבתי המחוקקים הבריטי השונים.
אנחנו שמחים להתארח בבורסת לונדון ,אחד המוסדות
הפיננסיים המכובדים והגדולים בעולם .ספרי לנו קצת על
עצמך ,ועל הדרך לתפקיד הנוכחי
"נולדתי בבריטניה ,ועליתי לארץ לפני כ־ 20שנים .הרקע
שלי מגיע מפיתוח עסקי .לפני בורסת לונדון ,עבדתי
בשגרירות הבריטית ,כסגנית מנהל מסחר והשקעות ,וסייעתי
לרישום חברות ישראליות בלונדון בשנים 14־.2013
מה השאיפה שלך ,כמי שמייצגת את בורסת לונדון
בישראל?
“מטרתנו לתמוך בצמיחה ובפיתוח הבינלאומי של חברות
ישראליות .אנו מספקים לחברות מקומיות כלים ומומחיות
שיסייעו להם לגשת למקורות הון למימון גידול והתרחבות”.
בארץ קיימת הנחה ,שכל מה שמגיע מישראל ,לא משתווה
לתה הבריטי .כשבכל הקשור לשוק ההון ,שוק ההון האמריקאי
הוא הגביע הקדוש .בעיקר בכל הקשור לטכנולוגיה וביומד.
מה דעתך בעניין.
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LONDON CALLING
With 100 IPO’s in 2017 raising close to £15 billion, and with an increasing Israeli
activity, the London Stock Exchange Group is seeking to further enhance it’s Israeli
activity. Interview with Justine Zwerling Head of Primary Markets London Stock
Exchange– Israel
by Dan Dobry CFP
Justine manages the Primary markets activities of the London Stock Exchange Group in
Israel with the purpose of providing support to private companies and their investors in
their initial and on-going assessment of a potential IPO strategy.
In the visit of our Israeli Prime Minister to the London Stock Exchange, he noted the two
centuries of its existence and that it is recognized globally as a leader, but noted that
trading had been going on a lot longer in Israel, with “Abraham purchasing the cave of
Machpelah in Hebron around four thousand years ago, and King David buying land on
the Temple Mount for 50 shekels. “And we still use the same currency.” He added.
Taking into account the significant success of Israeli technology, to mention just a few,
“Waze” and “Mobileye”. Israel has become a global leader and received just in the last
year 20 per cent of all global investment in cyber security,” he said.
The London Stock Exchange is home to over 3000 companies and offers a choice of four
markets: The Main Market, the Professional Securities Market (PSM), the Specialist Fund
Market and AIM, reflecting their responsiveness to the differing needs of companies
from around the world, across all sectors.
Dan Dobry the founder of the Community of Financial Planners in Israel met with Justine prior to the
"Funder Investment Community" visit to London in March.
The visit will meet some of Israel’s leading investment professional with the British market, investment
houses, the Bank of England, the London Stock Exchange and a special visit, tour and meetings to
the heart of British Legislation and Statesmanship, the Houses of Parliament, also called Palace of
Westminster, the seat of the bicameral Parliament, including the House of Commons and the House of
Lords. It is located on the left bank of the River Thames in the borough of Westminster.
Dan: Justine we are very excited to be your guest in London and to visit one of the worlds most
esteemed financial institution that is home to over 3000 companies, over 700 international
companies and many leading Israeli companies that are traded there. Tell us a little bit about
yourself, and how you became the manager of the Primary markets activities of the London Stock
Exchange Group in Israel.
Justine: "I was born in the UK and I made Aliyah 20 years ago. I have a business development background.
Prior to LSEG I worked at the British Embassy as Deputy Director of Trade and Investment and supported
the London listings of Israeli companies in 2013 and 2014."
Dan: what are your aspirations as the head of Primary Markets for the London Stock Exchange in
Israel?
Justine: The aim is to support the growth and the international development of Israeli companies as
well as providing them with the tools and expertise that will help them scale and access finance
Dan: It is the general assumption here in Israel that anything from Israel is not the British cup of tea,
while a Wall Street flotation is the holy grail of Israeli companies, particularly in the technology and
biomed sectors. What are your thoughts on this?
Justine: "My personal favourite is Yorkshire tea.
I believe it’s got to do with both habit and received wisdom.
It is important that people do their own research well. In the UK we are always polite about our cousin
exchanges, however for growth stage companies looking to raise 10-100 million dollars, London offers
what other Exchanges’ don’t. Investors in London are very receptive to small and medium innovative
companies – and they are often willing to invest for the long term. In addition, our regulatory frame
works are designed to support growth stage companies, making London ‘one of a kind’ when it comes
to small-medium firms.
For larger cap companies, London offers a capital markets which includes all fund raising potential of
the USA. Investors know that London is a diversified global financial market business that enables access
funding for growth and development, and most importantly, NO JET LAG. So while Wall Street may be
the holy grail, perhaps it’s time people stopped listening to myths."
Dan: London is a big market, with high volumes and liquidity," why do you think that Israeli
companies do not see the London Stock Exchange as a first choice for an IPO? Habit, advisors with
habits and investors with habits.
You don’t need to scratch too deep to realize there is little business rationale underneath it.
Justine: "2017 has been an incredible year on many fronts. Year-to-date, London has had 100 IPOs
raising £14.6 billion. This is the highest number of IPOs and money raised since 2014!
2017 hasn’t been an amazing year only for IPOs but also for Israeli companies. We have seen data network
processing technology company, Ethernity Networks, floating in London in June this year, raising £15
million on AIM.
Four new Israeli firms have joined London Stock Exchange’s successful international business support
and capital raising programme, ELITE, in 2017. In January, the Israeli Finance Ministry issued its largest
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 ראוי וכדאי שאנשים יבצעו מחקר,"בכל הקשור לשוק ההון
 אנחנו בבריטניה מנומסים מאוד בכל מה שקשור.ראוי והולם
, אבל לחברות שנמצאות בשלב הצמיחה,לבורסות מקבילות
 בורסת לונדון, מיליון דולר100 ל־10 שמחפשות לגייס בין
 המשקיעים.מציעה דברים שבורסות אחרות לא נותנות
 בעיקר, מוכנים לקבל חברות קטנות ובינוניות,בבורסת לונדון
 המשקיעים אצלנו מוכנים.אם מדובר בחברות חדשניות
.להשקיע לטווחי זמן ארוכים
 המעטפת הרגולטורית תומכת בחברות שנמצאות,בנוסף
 וזה הופך את הבורסה של לונדון לייחודית,בשלב הצמיחה
. בכל הקשר לחברות קטנות ובינוניות,מאוד
 בורסת לונדון לא נופלת,לגבי חברות גדולות יותר
 משקיעים יודעים.ביכולות הגיוס שלה מהשווקים בארה”ב
 שמאפשר מימון, הוא שוק גלובלי ומגוון,שהשוק הבריטי
 אז בעוד ששוק ההון.לצמיחה ופיתוח והכי חשוב – אין ג’ט לג
 הגיע הזמן, של שוק ההון,’האמריקאי נחשב ל’גביע הקדוש
.שאנשים יפסיקו להאמין במיתוסים
".Yorkshire Tea  אני מעדיפה את,ובכל הקשור לכוס תה
 עומקו והיקף הנזילות של השוק, למרות גודלו,עדין
 חברות מקומיות לא רואות בו כשוק הראשון,הבריטי
 האם זה.)IPO( אליו הן פונות כדי לבצע הנפקה ראשונה
 של הפעילים בשוק? הרי, הרגל של המשקיעים,מכח ההרגל
.היתרונות של השוק הבריטי די גלויים לעין
100  עד כה. מהרבה מובנים, היתה שנה מדהימה2017“
 תוך גיוס,) בורסת לונדוןIPO( חברות ביצעו הנפקה ראשונה
 הן, כמות ההנפקות הרבה ביותר. מיליארד פאונד14.6£של כ־
.2014  והן במספר החברות שהנפיקו מאז,בהיקף ההון שגויס
. ראינו גם חברות ישראליות שגייסו כסף בלונדון2017ב־
, שעוסקת בטכנולוגיית מידעEthernity Networks חברת
 חברות ישראליות4 AIM מיליון פאונד בהנפקה ב־15£ גייסה
 תוכנית בינלאומית של הבורסה הלונדונית,ELITEהצטרפו ל־
 תוכנית בינלאומית מאוד מוצלחת.למיכה וסיוע בגיוס כסף
.של הבורסה שלנו
 שר הכלכלה הישראלי ביצע את ההנפקה,בינואר השנה
2.25  בהיקף של,הגדולה ביותר של אג”ח ישראלי נקוב יורו
 עוד פעולה שחיזקה את מעמדה וחשיבותה של.מיליון יורו
”.2018  אנחנו צופים שמהגמה הזו תימשך גם לתוך.לונדון
 איזה, המבנה של הבורסה,ספרי לנו קצת על בורסת לונדון
 ועל ההבדל בין הבורסות,חברות מתאימות להירשם למסחר
השונות
 היא גוף פיננסי,London Stock Exchange ,“בורסת לונדון
–  שמהווה תשתית במודל של גישה פתוחה,גלובלי ומגוון
 אנחנו מציעים אפשרויות בחירה ושותפות בכל.Open Access
, מדובר ברשת בינלאומית.התצורות העסקיות השונות שלנו
גדלה והולכת של סוחרים ומשקיעים שמחוברים לבורסה
.עצמה
, החברות הרשומות למסחר, לדוגמאAIMאם ניקח את ה־
,AIM חברות שרשומות למסחר ב־1000  מתוך,יוצרות גיוון רב
”. חברות מהסקטור הרפואי90 , חברות היי־טק150 יש
מה יש לך לומר ליזמי סטארט־אפ שרוצים לבחון אפשרות
?להירשם למסחר בלונדון

For growth stage companies
looking to raise 10-100 million
dollars, London offers what other
Exchanges’ don’t. Investors in
London are very receptive to small
and medium innovative companies
– and they are often willing to
invest for the long term
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:על ייעוץ לקראת פרישה

 אנחנו מציעים תמיכה משמעותית בכל התהליך – לוחות. “בואו דברו איתנו:יזמים שבוחנים אפשרות להירשם בלונדון
 את השותפים שיסייעו לכם, אנחנו נכיר לכם את המשקיעים. השיקולים הרלבנטיים שיש לשקול, התהליך עצמו,זמנים
”. ובדיסקרטיות הראויה, כל זה כמובן ללא עלות.להפוך את המסע ללונדון הצלחה
ever Euro bond offering 2.25 million Euros, reinforcing London’s status as the leading global
financial centre. We are expecting this trend to continue also in 2018."
Dan: Can you tell us a bit about the London Stock Exchange? How is it constructed and what
companies would be suitable to trade on the different exchanges?
Justine: "London Stock Exchange Group is a diversified global financial markets infrastructure
business that operates with an Open Access model, offering choice and partnership to customers
across all its businesses. Our businesses are connected to an increasingly international range
of issuers, traders and investors. Take AIM for example. The distribution of sectors looks like a
wagon wheel – 150 tech companies approximately 90 healthcare companies out of 1000 AIM
companies."
Dan: What would you say to a start-up entrepreneur who wants to list in London?
Justine: "Come and talk to us – we can support you to understand the timing, process
considerations and will introduce you to the investors and partners that will make your journey to
London a superb success – at no charge and in confidence."
Dan: "In a panel that I attended here that sought to clarify what British institutional investors
expect from "Israeli businesses," the speakers were very precise and clear: They are looking
for integrity, organization, good company management, no crazy yields, and no scandals,
what are your thoughts on this?
Justine: We look for ambitious and solid growing businesses for the long term. Companies with
solid background and potentials to succeed will, as a consequence, attract quality investors.
An example of an inspiring Israeli firm is mobile advertising technology company, Taptica. The
company won LSEG’s AIM award for "2017 International Company of the Year– a hugely revered
award."
Dan: Israel is one of the worlds global leaders in defined contribution for pension with 20%
of all Israelis salaries accumulating in pension and provident funds, 30% of these monies are
invested overseas but the bulk is being invested in the US. What are your thoughts on this?
Justine: "We look forward to discussing this is more detail when you visit London."
Dan: On a more personal note, how is it for you to live here in Israel and have you succeeded in
integrating with our culture and unique lifestyle?
Justine: "I made Aliyah 20 years ago and live in a moshav in the hills of Jerusalem, enjoy making
spicy morrocan fish, marak temani and gardening in my spare time.
Over the years I have morphed into a hybrid as Israeli’s find me surprisingly Israeli with distinct
British manners
My British Counterparts find me rather too Israeli at times, bluntness and lack of wishing to wait in
line and perhaps a few too many innovative ideas!" ||
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 אנחנו מציעים תמיכה משמעותית בכל התהליך.“בואו דברו איתנו
. השיקולים הרלבנטיים שיש לשקול, התהליך עצמו,– לוחות זמנים
 את השותפים שיסייעו לכם להפוך,אנחנו נכיר לכם את המשקיעים
 ובדיסקרטיות, כל זה כמובן ללא עלות.את המסע ללונדון הצלחה
”.הראויה
 ניסינו להבין מה, כאן בלונדון,בפאנל שהשתתפתי בו לאחרונה
 הדוברים.משקיעים מוסדיים בריטיים מצפים מחברות ישראליות
, ארגון, הם מחפשים אמינות.עצמם היו מאוד ברורים ומדויקים
, לא שערוריות, לא מחפשים תשואות מטורפות.שדרת ניהול יציבה
?מה דעתך בעניין
 אנחנו מחפשים עסקים עם צמיחה יציבה.“אנחנו מחפשים אמביציה
 חברות. ופוטנציאל עסקי להצליח, חברות עם רקע יציב.לטווח הארוך
. ימשכו בבוא הזמן משקיעים איכותיים,כאלה
- Taptica  היא,בתור דוגמא לחברה ישראלית מעוררת השראה כזו
 לשנתLSEG AIM החברה זכתה בפרס מטעם ב־.חברת הפרסום במובייל
”. פרס מכובד מאוד לכל הדעות.’ כ’חברה הבינלאומית של השנה2017
,ישראל היא מדינה מובילה בכל הקשור להפרשות לחסכון פנסיוני
. מהשכר של כל ישראלי ממוצע מופרשים לחסכון פנסיוני20%כש־
 אולם בעיקרו הוא מושקע, מההון הזה מושקע מעבר לים30%
? מה דעתך על זה,בארה”ב
“אני מציעה שנשאיר משהו גם לשיחה מעמיקה יותר כשתגיעו לבקר
”...בבורסת לונדון
 האם הצלחת, איך זה עבורך לגור בישראל,ברמה האישית
? ובאורח החיים הייחודי לישראל,להשתלב באקלים המקומי
 אני גרה במושב בגבעות הרי. שנים20 “"אני עליתי לישראל לפני
 ובזמן, מרק תימני, אני נהנית לבשל דג חריף בסגנון מרוקאי.יהודה
.הפנוי שלי אני עוסקת בגינון
 יחד עם, הצלחתי לקיים שילוב של הנימוס הבריטי,עם השנים
 מוצאים שאני לפעמים, עמיתיי הבריטים.אספקטים מקומיים ברורים
 והיעדר רצון להמתין, עם קצת חוצפה מקומית,''יותר מדי ישראלית
|| ". ואולי גם קצת יותר מדי רעיונות חדשניים לטעמם.בתור
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מחיר מיוחד לנרשמים
בהרשמה המוקדמת!

סמינר השקעות לונדון ,מרץ 2018
ודן דוברי מזמינים אותך לחוויה מקצועית שאסור להחמיץ
ביקור בבירת הפיננסים העולמית והעוצמתית לונדון
אסור להחמיץ

אסור להחמיץ

אסור להחמיץ

ביקור ועליה
לתצפית בshard-

ביקור

ביקור
בבורסת לונדון

בbank of england-

אסור להחמיץ

ביקור ולימוד
בבתי ההשקעות
מהגדולים באירופה

 11.03.2018עד ה 16.03.2018 -עם אפשרות להאריך לסופ”ש
*על בסיס הכל כלול | אוכל לינה והסעות

לפרטים והרשמה077-3311285 :

funder@funder.co.il

ט.ל.ח תוכנית הסמינר נתונה לשינויים

שוק ההון || מיכאל לוי
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מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו“ :חשוב לשמור על
המומנטום החיובי בבורסה ולעודד עוד הנפקות ראשוניות .הורדת מס
הבורסה תחזיר את המשקיעים הקטנים ,שייקנו מניות במקום דירות”

צילום :יח"צ
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פגשתי עם אילן פלטו ,מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות ,על רקע קריאת האיגוד להורדת מס הבורסה ,הדיונים
בוועדה הפרלמנטרית לחקר פשיטת רגל של פישמן והתעוררות ההנפקות בבורסה .הקריירה של אילן פלטו התחילה
כבכיר במשרד האוצר תחת ניהולו של אהרון פוגל ,לאחר מכן כיהן כיועץ הכלכלי לראשי הממשלה יצחק רבין
ולשמעון פרס .בסיום הפרק הציבורי בחייו ,פלטו עבר לשוק הפרטי כסמנכ”ל בבנק מזרחי ,ובשנת  2012התמנה
למנכ”ל איגוד החברות הציבוריות ,במטרה להתמודד עם מתקפת הרגולציה נגד החברות הציבוריות באותה תקופה.
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מה המטרות של איגוד החברות הציבוריות?
“האיגוד הוקם ב־ 1991במטרה להגן על האינטרסים
של החברות הציבוריות ,בעיקר בתחומי רגולציה,
ולייצג אותן מול הרשויות הרלוונטיות – בכנסת,
מול משרדי המשפטים והאוצר ,רשות ניירות ערך,
הבורסה ועוד .אנחנו מאמינים שסביבה עסקית
ידידותית תוביל לצמיחה של הכלכלה הישראלית
ולכן אנחנו נלחמים נגד רגולציה מיותרת ופועלים
כל הזמן להקלות ברגולציה .בשנים האחרונות הובלנו
להישגים מרשימים ,והצלחנו לשנות את כיוון מטוטלת
הרגולציה .היום מקבלי ההחלטות מבינים שצו־השעה
הוא להוביל פעולות לעידוד המסחר בבורסה ועידוד
של הנפקת חברות חדשות בבורסה הישראלית”.
איזה יוזמות הובלת מכניסתך לתפקיד מנכ”ל
האיגוד?
“כשהגעתי לאיגוד סימנתי מטרה מרכזית – להוריד
את חובת הדיווח מארבע פעמים בשנה לדיווח חצי
שנתי ,לפחות לחברות הקטנות והבינוניות .עשינו
בדיקה מול בורסות וחברות מחו”ל וגילינו שבאירופה
החברות עברו לדווח רק פעמיים בשנה ,מתוך הבנה
שמדובר בנטל רגולטורי כבד ,ושניתן להסתפק
בדיווחים המיידים ולא חייבים דוח מלא בכל רבעון.
בישראל נוצר מצב אבסורדי כמו במקרה אסם־נסטלה
חברת נסטלה הבינ”ל מדווחת רק פעמיים בשנה לעומת
אסם הישראלית צריכה לדווח ארבע פעמים בשנה.
בהתחלה נתקלנו בהתנגדות חריפה מצד רשות ניירות
ערך ,שטענו שיוזמה כזאת ‘מחזירה את הבורסה עשור
אחורה’ .המשכנו ללחוץ בדרכים עקיפות וישירות עד
שבסוף הרשות הבינה שזה מהלך הכרחי .היום יש מעל
 150חברות שבוחרות בדיווח חצי שנתי ,וזאת הצלחה
גדולה של האיגוד.
עוד פעילות מוצלחת של האיגוד היא ה’חברה
לרישומים’ .נוצרה סיטואציה של עלות שהושתה על
החברות הציבוריות ,רק בגלל עלייה של עלות הרישום
השנתית למסחר .לפני שנתיים הבורסה לני”ע הפסיקה
לסבסד את החברות לרישומים ,וכתוצאה מהפסקת
הסבסוד החברות הציבוריות חוו עליית מחירים
משמעותית מצד השחקנים שכן נשארו בתחום .לכן
לחצנו על הבורסה לקחת את נושא החברה לרישומים על
עצמם ,כמי שמחזיקים בתשתיות הנדרשות .לשמחתי,
מנכ”ל הבורסה החדש איתי בן זאב נרתם למהלך והם
פותחים חברה לרישומים משלהם ,שתתחרה בשחקנים
הקיימים”.
לדברי פלטו“ ,האתגר הבא שלנו הוא למנוע את מסע
השיימינג המתוכנן לבכירי המגזר הפיננסי במסגרת
וועדת החקירה הפרלמנטרית ,שהוקמה בעקבות פשיטת
הרגל של אליעזר פישמן .דרישות הוועדה לזמן בכירים
בעבר ובהווה בוועדה והדרישה שהחברות ‘יתפשטו’ מול
הועדה ויעבירו לה כל מסמך שברשות הבנקים ,הן לא
ראויות ולא הוגנות ולכן דרשנו שסעיפים אלו יבוטלו.
בעזרת סיוע של יו”ר הקואליציה דוד ביטן הדרישות
האלו בוטלו ,כי גם בממשלה הבינו שהוועדה לא
מתכננת להגיע לחקר האמת ,אלא נערכת למסע של
ספינים וכותרות על חשבון בכירי המגזר הפיננסי .אני
עדיין חושש שהוועדה בסופו של דבר תהפוך להיות
במה לספינים של פוליטיקאים בתקשורת ,ומסע הציד
הזה עלול להבריח חברות ציבוריות מהבורסה”.
אחת הסיבות להקמה של ועדת החקיקה היא הצורך
בבדיקת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים,
שנתנו את האשראי ,למה לדעתך הוועדה תפגע
דווקא בחברות ציבוריות?
“כשהופעתי בוועדה הסברתי שלחברות פרטיות יש
דילמה בסיסית :האם לגייס כסף מהבורסה או ללכת
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לאלטרנטיביות אחרות כמו בנקים ,אנג’לים וקרנות
פרטיות .יש עלויות גבוהות לניהול חברה ציבורית,
וגם תהליך ההנפקה יקר .בנוסף יש גם עלויות לא
כספיות כמו חובת הגילוי .חברה ציבורית נדרשת היום
לפירוט כזה של גילוי שהמתחרים שלה לא צריכים
להשתמש במודיעין עסקי .הכל חשוף ,גם למתחרים
וגם לתקשורת .מנכ”ל חברה שרוצה להנפיק בבורסה,
ומבין שיצטרך לתת דין וחשבון על ההחלטות העסקיות
ולהעביר חומר על החברה לוועדת חקירה של הכנסת,
כנראה יעדיף להשאיר את החברה כפרטית ולא
להיסחר בבורסה .המתקפה הרגולטורית משפיעה לרעה
על הכלכלה הישראלית”.
מצד אחד טוענים לעודף רגולציה בשוק ,מצד שני
יש שטוענים שאחת הסיבות לנפילתם של ה’טייקונים’
הוא דווקא היעדר פיקוח מולם
“המאמץ שלנו כל הזמן הוא למצוא את האיזון
בארביטראז’ הרגולטורי ,הפער בין רגולציה על חברה
ציבורית לבין רגולציה פרטית .צריך להסתכל על
התמונה הרחבה :ההשקעה באג”ח קונצרני עדיפה על
אג”ח מדינה בדיוק בגלל הסיכון הגלום בריבית ,אבל
מה לעשות שמדי פעם הסיכון הזה מתממש .אין אשראי
בלי הסדרי חוב ותספורות ,בכל תחום ממשכנתאות ועד
לאג”ח מדינה .בהחלט ייתכן שבחלק מהמקרים איגרות
החוב לא תומחרו נכון ,אבל הפרשה סביב אליעזר
פישמן ,שהובילה לפתיחת ועדת החקירה ,לא מצביעה
על בעיה מערכתית אלא על כישלון עסקי נקודתי.
האמת היא שהרוב המוחלט של החברות הציבוריות
מחזירות את האג”ח שלהן בזמן ,ומשלמות את הריבית
בזמן .בתקשורת נשמע רק על אלה שנכשלו ולא
שילמו”.
טענת נגד המעורבות של הגופים המוסדיים
בדירקטוריונים של החברות הציבוריות ,ש”הפכו
להיות רגולטור נוסף” האם המגמה מחריפה?
“יש שלוש חברות יעוץ לגופים מוסדיים ,עמדה,
אנטרופי ופסגות .מצופה מהן לתפקד כשומרי הסף
שמוודאים שהניהול הוא על פי חוק .בפועל ,המדיניות
של חברות הייעוץ הרבה יותר אגרסיבית ,ובמקרים
מסוימים הן הפכו למעין רגולטור נוסף .אפשרת לתת
כמה דוגמאות לתופעה הזאת .כך למשל ,על פי החוק
היבש תפקידי יו”ר ומנכ”ל החברה יכולים להיות
תחת אדם אחד ,כמובן עם הסתייגות מסוימות ,אבל
זה עדיין אפשרי .לעומת זאת ,גופי הייעוץ למוסדיים
קבעו במדיניות שלהם שאין כמעט אפשרות כזו .בסופו
של דבר חברות כמו מלאנוקס נמחקו מהבורסה בגלל
המדיניות הזאת .משנת  2008יש ירידה דרמטית
במספר החברות בבורסה .כ־ 200חברות נמחקו
מהבורסה ,כ־40%־ 30%מתיק המניות נמחק ,ולכן רוב
ההשקעה של גופים מוסדיים בקרנות פנסיה וגמל
מושקעים בחו”ל ולא בארץ .הציפייה שלנו מגופים
שמייעצים למוסדיים היא לשמור על החוק ולא להפוך
את האקטיביזם המוסדי לאקטיביזם שיווקי .החלטה
לקנות או למכור מניה של חברה מתבצעת על בסיס
עסקי ,ולכן הניסיון להתערב במדיניות החברה לא רצוי
ומפריע לחברות לפעול”.
אפשר לתאר היום את עבודות הדירקטוריון
כ”רפואה מתגוננת” ,כחשיבה יותר משפטית מאשר
עסקית?
“זאת אחת הבעיות המרכזיות שנוצרו בשוק כתוצאה
מההחרפה הרגולטורית והפיקוח על דירקטוריונים.
הדירקטורים יודעים שהסיכון לתביעות אמיתי ,ולכן
הדירקטורים יותר מתגוננים .מסתכלים מה יגידו בבית
משפט על ההחלטה במקום לחשוב בצורה עסקית.
אנשים מוכשרים וטובים נמנעים להגיע לעמדות

דירקטוריון .כיום בישיבות דירקטוריון  70%מהזמן
מוקדש לסוגיות רגולטוריות ורק  30%לעסקים עצמם.
החברות והמשקיעים נפגעים”.
האם אתה מסכים עם האמירה של שמואל האוזר,
יושב ראש הרשות ניירות ערך היוצא ,לגבי החברות
הקטנות שרגולציה שוויונית יוצרת אי שוויון שפוגע
בתחרות ,ולכן יש מקום לאפליה מתקנת?
“יש מקום לרגולציה דיפרנציאלית בין חברות
קטנות ובינוניות ,על החברות הקטנות מוטל עול כבד
של עמידה בדרישות רגולציה מחמירות ,ולכן חייבים
להמשיך בתהליך ההקלות ברגולציה לחברות הקטנות.
הצעד של הרשות למעבר לדוחות חצי שנתיים הוא צעד
מבורך ,אבל יש עוד דרך ארוכה”.
האם הקמת הבורסה המשנית רלוונטית לחברות
אלו?
“אם יבנו את הבורסה המשנית נכון ,אז בהחלט כן .אם
תקום בורסה משנית והרגולציה תישאר באותה רמה,
כאילו לא עשו כלום .כדי שמהלך יהיה משמעותי יש
צורך בשינוי תפיסה רגולטורי .במקום הפיקוח ההדוק
של הרשות לניירות ערך צריך לאפשר לנאמן מטעם
הבורסה לפקח .יש לנו לפחות שנתיים־שלוש עד להקמת
הבורסה המשנית וצריך להיזהר לא להוביל למצב שעד
אז חברות קטנות לא ינפיקו אלא יפנו למקורות מימון
אחרים .יש כרגע רגיעה ברגולציה ,ויחד עם הפעילות
הנמרצת של הבורסה 2017 ,תסתיים עם למעלה מ־14
הנפקות ראשוניות .חשוב לשמור על המומנטום החיובי,
ולעודד עוד הנפקות ראשוניות בבורסה”.
איגוד החברות הציבוריות פועל להורדת המס על
הבורסה מדוע לדעתך יש מקום להוריד את המס?
לכמה?
“מאז עליית המס על הבורסה ל־ 25%אנו רואים ירידה
של משקיעים מקרב הציבור בבורסה ,רוב הכסף הנסחר
הוא של גופים מוסדיים .אחד הדברים שיכולים להחזיר
את המשקיעים הקטנים והבינוניים לבורסה הוא הורדת
המס .אנחנו פועלים כבר תקופה מול משרד האוצר
ורשות המיסים במטרה להוריד את מס רווחי הון ,וגם
הנהלת הבורסה ורשות ני”ע תומכות במהלך .בשורה
התחתונה ,הכנסות המדינה לא ייפגעו ,כיוון שהגדלת
היקף הפעילות בבורסה דווקא תגדיל את ההכנסות.
להורדת המס על רווחי הון יש גם יתרון משמעותי
נוסף ,היא תוביל להסטת משקיעים מתחום הנדל”ן
לשוק ההון ,ותסייע לשר האוצר במאמציו להוריד את
מחירי הדיור .מניות במקום דירות”.
האם מס על דירה שלישית יכול לשנות את התמונה?
“מס דירה שלישית הוא די שולי בהשפעה שלו לעומת
הורדת המס על רווחי הון .במשוואה בין השקעה בבורסה
לנדל”ן יש היום הטיה חזקה כלפי הנדל”ן בעיקר בגלל
הפטור ממיסים .לכחלון יש הזדמנות היסטורית לתקן
את העיוות לטובת ההשקעה בנדל”ן על פני שוק ההון
המקומי .במידה והורדת המס על רווחי הון תעבור
בתקציב הקרוב ובמסגרת הפחתות המסים המתכוננות,
כחלון יצליח לתפוס שני ציפורים במכה אחת :גם
להוריד את מחירי הדיור וגם להחזיר את המשקיעים
לבורסה”
איך תשפיע רפורמת המס של טראמפ?
״רפורמת המס של טראמפ היא איתות ברור למקבלי
ההחלטות בישראל ,שחייבים לסגור את פער המס
בין המדינות כדי שישראל תישאר אטרקטיבית כיעד
לחברות ישראליות ובינ״ל .הורדת מס החברות היא
צעד הכרחי לאור התחרות הגלובאלית על החברות
המובילות ,אך לצד ההפחתה המתבקשת במס החברות,
על הממשלה ליצור תמריצים לשוק ההון ,ולהוריד גם
את מס הבורסה״|| .
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ההכנסות קטנות והחובות גדלים |

אז מדוע מדד מניות הקמעונאות בשיא כל הזמנים בוול סטריט?
בשנת  2017כמות הרשתות שנסגרו היא הגבוהה ביותר מאז המשבר הפיננסי .לקראת חג המולד וסיום עונת הקניות,
גוברים בארה"ב הקולות על “אפוקליפסת הריטייל" | הסיבות למשבר בתחום הקמעונאות והאם הכל קשור רק לאונליין?

בסוף

החודש יחול חג המולד בארה”ב,
שמהווה את שיאה של עונת החגים
האמריקנית .בתוך כך אתרי החדשות והכלכלה יפגיזו
בכותרות על כמות הקניות האסטרונומית שבוצעה
בכלכלה הגדולה בעולם .לכן ,גם מדד מניות חברות
הקמעונאות האמריקאי (סימול )RLX :צפוי לשבור
שיאים .כל אלו לא יסתירו את האמת ממצבו של תחום
הקמעונאות ,ואת ניצני המשבר שמתפתח בסקטור.
קצב סגירת החנויות שראינו בשנת  ,2017הוא הגבוה
ביותר מאז המשבר של סוף העשור הקודם ,במציאות
שכבר זכתה לכינוי „אפוקליפסת הריטייל“ .אבני
הבסיס של המשבר הוא כמובן התחרות העזה שמעמידה
חברות ריטייל האינטרנטיות כמו אמזון (סימול)AMZN :
ועליבאבא (סימול )BABA :אך לא רק .מבט רוחבי על
התעשייה יגלה כי בשנים האחרונות חברות הצרכנות
הגדולות בארה”ב צמחו באופן חד ותוך כדי הגדילו את
ההתחייבות הפיננסיות שלהן .עומק החוב הזה מאיים על
הפעילות התקינה של רשתות קמעונאות רבות.
חברת המחקר מוד’יס ,יודעת להצביע על  19חברות
ריטייל שלהן חוב הגבוה מ־ 3.9מיליארד דולר שאמור
להיסגר בחמש השנים הקרובות (ראו רשימה) 30% .מההון
הזה חייב להיות מוחזר בשנת  .2018מוד’יס הזהירו כי
האווירה הנוכחית של העלאת ריבית בארה”ב עשויה
להגדיל את הקשיים על החברות החייבות במקרה הטוב.

במקרה הרע הוא יביא לתור בבתי המשפט האמריקניים
בהגשה של ( Chapter 11הכרזה על פשיטת רגל).

הדימום בחנויות הבגדים

בתחילת השנה רשת סירס (סימול )SHLD :הודיעה כי
תצא בתוכנית התייעלות שתכלול פיטורים של עשרת
אלפים עובדים ,מתוכם כמעט ארבעת אלפים עובדי
חנויות וסגירה של  150סניפים ברשת .במארס הנהלת
סירס כבר פרסמה אזהרה לשוק ,בנוגע להמשך תפקודה,
בעקבות שנים של הפסדים וירידה בהכנסות .בהודעה
טענה ההנהלה כי סירס לא תוכל להמשיך להתקיים
במבנה הנוכחי.
השילוב של תאגיד סירס כחברה לקניונים וחברת
קמעונאות יכול להדגים את הרעיון כי משבר קמעונאות
יכול לגרום למשבר גם בתחום הקניונים האמריקני.
דוגמא לכך ניתן למצוא גם בזירה המקומית לאחר שבסוף
מארס האחרון ,שווי קניון האופנה  TLVשל גינדי בתל־

אביב עמד על  1.853מיליארד שקל ואילו ובסוף יוני
 2017שווי הקניון עמד על  1.813מיליארד שקל .לצד
מגמת הגדילה בשטחי ההשכרה ,הערכת השווי של BDO
הצביעה על גורם נוסף שעשוי להכביד על פעילות הקניון
והוא גידול בהיקף הקניות באינטרנט ,שכיום מהוות בין
 5%ל־ 8%מכלל היקף הקניות בשוק .ונתון זה צפוי לגדול
משמעותית בשנים הקרובות .באותה סקירה מזהירים
אנשי  BDOכי גידול בתחום זה ינגוס בנתח השוק של
מרכזי המסחר ,מה שיביא לפגיעה בענף בטווח הארוך.
בתקשורת כבר דיווחו כי “ההערכות הללו מצטרפות
לתסכול של השוכרים במתחם שמדווחים מיום פתיחתו
על תנועה דלילה ,על אף פעולות שיווק אינטנסיביות”.
נקווה כי סופה של גינדי לא יהיה כמו זו של סירס.
לצד סירס ,חברות כמו מייסיס (סימול )M :וג’י.סי .פני
(סימול )JCP :כבר הודיעו על קיצוץ של יותר מ־1,000
סניפים במצטבר .שתי החברות הבינו כי בכדי שהן
יצליחו לשרוד ,הן חייבות למצוא סיבות לגרום לצרכנים
להגיע לסניפים שלהם ולכן פצחו בחנויות קונספט ,לצד
פיתוח חנויות האונליין שברשותן .בשנים האחרונות,
רשתות קמעונאות אלו ואחרות היו רגילות להילחם
בירידה במכירות על ידי חיתוך של המכירים ,אך מה
שהצליח בשנים טרום אמזון והחוב הגדל ,לא יצלח כיום
ולכן תהליך הקיטון.
גם בתחום הצעצועים נרשם קושי .בספטמבר האחרון,

הרשימה של מודי’ס – חברות שלהן חוב בהיקף גבוה מ־ 3.9מיליארד
99 Cents
Only Stores
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Gymboree

בשנה האחרונה  XLRמדד הריטייל האמריקני

טויס.אר.אס הגישה בקשה לפשיטת רגל בארה”ב.
לקמעונאית הצעצועים יש חוב בסך של  4.9מיליארד
דולר 400 ,מיליון מתוכם צריכים להיות משולמים בשנת
 1.7 ,2018מיליארד מתוכם אמורים להיות משולמים
בשנת  .2019בארה”ב הגשת סעיף  ,11המעיד על פשיטת
רגל ,אינו מונע מהחברה להמשיך ולמכור את מרכולתם
ומתוך כך בטויס אר אס כבר הודיעו כי עסקי 1,600
סניפי החברה בארה”ב ימשיכו כרגיל .החברות המקבילות
לטויס אר אס בתחום הצעצועים כמו מאטל (סימול:
 )MATוהסברו (סימול )HAS :יעקבו בדאגה.

הסיבה הסוציולוגית

אך לכאורה קיימת סיבה עמוקה יותר לשינוי במערך
הקניות של האמריקני הממוצע בעשור הנוכחי .עובדה
מוכחת היא כי המעמד הבינוני מתכווץ בארה”ב בעקבות
הפער והאי־שוויון ההולך וגובר .בין השנים 1971
ל־ ,2015ההכנסה האמריקאית של המעמד הבינוני מתוך
כלל ההכנסה ירדו משיעור של  61%לכדי  .50%כך על פי
מכון המחקר  .PEWהמשפחות העשירות בתחילת שנות
השמונים הרוויחו פי שלוש מהמשפחות המרכיבות את
מעמד הביניים .עשרים שנה לאחר מכן ,הם הרווויחו כבר
פי שבעה.
בתגובה לחולשה המסתמנת של המעמד הבינוני בכלכלה
הגדולה בעולם ,הצרכנים מהמעמד עברו לצרוך מוצרים
בהנחה .בתנאים הללו ,חנויות כמו זארה ו־ H&Mוחנויות
בדולר נהנו מסביבה אוהדת והתפשטו במדינה .דוגמאות
מצוינות לכך ניתן לראות ברשות החנויות המוזלות
בסגנון „הכל בדולר“ ,דולר טרי (סימול )DLTR :ודולר

Indra Holdings
)Corp (Totes

Nine West
Holdings

NYDJ Apparel
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Payless

ג’רנל (סימול )DG :המציגות עליית הכנסות ורווחים מדי
רבעון ,בניגוד למומנטום של רשתות השיווק הבינוניות.
באותה נשימה כדאי להזכיר את המודל המוצלח של וול
מארט (סימול :)WMT :נציין שהמשבר האמיתי עדיין לא
הגיע לחברות הגדולות באמת .וול מארט הציגה עלייה
של  2.7%במכירות ברבעון השלישי של השנה בעקבות
הזינוק ב־ 50%במכירות האינטרנטיות של הרשת ובתוך
כך גם הגדילה את התחזית שלה להמשך השנה .בעקבות
הצמיחה המרשימה של הרשת הגדולה בארה”ב ,שווי
השוק של כ־ 290מיליארד דולר .מתחרתה הישירה
טארגט (סימול )TGT :כבר הודיעה כי תשקיע  7מיליארד
דולר בשיפור החנויות וחווית הקניות האינטרנטית שלה.
בריאן קורנל ,מנכ”ל החברה ,לנוכח התחרות הודיע כי
“החברה תגדיל את חלקה בשוק ולא תכנע”.
כאמור ,בעונת החגים/קניות הנוכחית ,מדד מניות
הריטייל האמרקאי הגיע לשיא כל הזמנים .העונה הקרה
לא מנעה בכל זאת מהאמריקאיים לצאת ולקנות .יכול
להיות שהתחזית לגבי עונת החגים הנוכחית הייתה קודרת
מדי .בבנק אוף אמריקה מסבירים כי המלאים הנמוכים
באופן היסטורי לעונה נבעו מהצפי לעונה פושרת מצד
רשתות הקמעונאות .כאשר התברר להם אחרת ,אלו יכלו
לדרוש מחירים גבוהים יותר מאשר היו רגילים לעונה.
נראה שהשמחה מוקדמת מדי .כדאי לזכור שגם מניות
הקמעונאות האינטרנטיות כלולות במדד ואלו אמורות
על פי מחקרי חברת אדובי למכור סחורה בשווי של 100
מיליארד דולר בעונת החגים הנוכחית (עלייה בשיעור של
 14%לעומת שנה שעברה) .כך ,בעוד חלקן של הרשתות
הנמצאות בקשיים ,אלו המשגשגות וחברות הקמעונאות
האינטרנטיות ידעו לכסות עליהן .הוסיפו לכך את הגאות
הכללית של שוק המניות האמריקני הנובעת מאישור
תוכנית המס של הנשיא דונלד טראמפ והנה מדד שמציג
עליות ,אך אלו עליות שאינן מעידות על צמיחה|| .
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קצב סגירת החנויות שראינו בשנת
 ,2017הוא הגבוה ביותר מאז המשבר
של סוף העשור הקודם ,במציאות
שכבר זכתה לכינוי "אפוקליפסת
הריטייל“ .אבני הבסיס של המשבר
הוא כמובן התחרות העזה שמעמידה
חברות ריטייל האינטרנטיות כמו
אמזון ועליבאבא אך לא רק .מבט
רוחבי על התעשייה יגלה כי בשנים
האחרונות חברות הצרכנות הגדולות
בארה"ב צמחו באופן חד ותוך כדי
הגדילו את ההתחייבות הפיננסיות
שלהן .עומק החוב הזה מאיים
על הפעילות התקינה של רשתות
קמעונאות רבות
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קרנות ראש בראש || קרנות  | 80/20משה שלום

תחת אותו ניהול ,בדקנו שתי קרנות אנליסט  80/20ואנליסט עוקבת תיק מס  2של הבנק הבינלאומי | למי היתרון בתשואות? למי היתרון בדמי
ניהול? ולאן הכסף הולך?

מה בין  80/20מנוהלת לעוקבת תיק בנקאי

זוהי השוואה מיוחדת במינה עקב העובדה הפשוטה שהיא מפגישה בין שתי קרנות מאותו בית אבא :אנליסט .הראשונה ,קרן מסורתית למדי ,מן
הקטגוריה הפופולארית של  ,80/20דהיינו חשיפה של  80%אגרות חוב לסוגיהן ,ו־ 20%חשיפה לעולם המנייתי ודומיו .לעומת זאת ,הקרן השנייה
באה ,ומשקפת עקיבה אחרי תיק מנוהל ממוסד פיננסי אחר .במקרה זה ,הבנק הבינלאומי הראשון .בסקירה הנוכחית ,נבדוק את יכולת הניהול של
אנשי אנליסט מול נקודת ההתייחסות הבנקאית המוצעת באותו בית השקעות .עולה מיד השאלה בדבר הצורך בקרן עוקבת תיק בנקאי מסוג זה.
התשובה נמצאת ,כנראה ,בדרישה מצד היועצים ,שבאים במגע עם הלקוחות ,לאפשר בחירה קלה של נכס עקיבה אחר המחקר הבנקאי .לא רק
זאת ,אלא שיש הגיון בלחשוב שהיצע כזה של ניהול מתחרה דווקא ייטיב עם בתי ההשקעות (אנליסט הוא רק אחד מהמציעים של קרנות מסוג זה)
כאשר ,פוטנציאלית ,הם יוכלו להראות ביצועי יתר מול גוף מכובד כבנק ,ומחלקת המחקר שלו.
| קרן ראשונה | קרן עוקבת אנליסט .80/20

מ

דיניות הקרן מנחה אחזקה של כ־ 80%חשיפה לאג”ח,
פיקדונות ומזומנים כאשר  50%מזה יהיה באג”ח מכל
סוג שהוא .כמו כן ,יש אפשרות להשקעה בארץ ,ובחו”ל ,בחלק
המנייתי כאשר השפעת המט”ח לא תעלה על  30%מהתיק.
בפועל ,קרן זו מחלקת את נכסיה כך :אג”ח משוקלל,51.49% :
חשיפה למניות ,14.33% :וחשיפה למט”ח .12% :הדירוג
המשוקלל של החלק האג”חי בקרן ,BBB+ :והמח”מ הממוצע
של האג”ח בקרן הוא  3.88שנים ,כאשר כל זה מעודכן
ל־.28.09.2017
.
אחזקות מלאות של הקרן ניתן למצוא באתר
תאריך הקמתה ( )07.03.2011מקנה לה גיל סביר ,דהיינו לא
קצר מדי ,כך שביכולתנו לבחון מספיק שנים של פעילות
במדדי התשואה ,והסיכון .יש לציין שלא בוצע שינוי מדיניות
מאז ההקמה ,וזה סימן שגם ההנהלה וגם הלקוחות כנראה
מרוצים ממה שעושים מנהלי נכס פיננסי זה .מבחינת גודלה,
לפנינו קרן עם משהו סביב המיליארד ו־ 800מיליון שקלים
תחת ניהול ,דבר המקנה לה את המיקום השני מבין כל הקרנות
הדומות לה ( 97במספר – מעודכן ל־.)31.10.2017

תשואות הקרן

האחזקות העיקריות בקרן
ממה שניתן לראות בתמונת האחזקות של הקרן ,אנו נמצאים
מול תמונה של קרן גדולה ורחבה .היא גדולה בכמות הכסף

30

המנוהל ,ורחבה מאוד לאור הגיוון בכמות הנכסים בכל סקטור
וסקטור .נתחיל בציון הגיוון הקיצוני ביותר ,והוא בתחום
האג"ח הקונצרני עם  213אגרות חוב! כל זה כאשר ההשפעה
הכוללת של גיוון כה גדול אינו מגיע לחצי הכסף המנוהל
(כ־ 46%בלבד).
בנוסף ,יש לציין את  70המניות המקומיות עם השפעה של
 9.88%בלבד על התיק יחד עם  6מניות חו"ל עם השפעה
של  1.37%על התיק .וזה מאוד שמרני לקרן מסוג זה .חלק
נוסף של שמרנות ניתן למצוא בכמות המזומן הגדול יחסית:
 3פיקדונות עם  24.33%השפעה כאשר ניתן להוסיף לחלק
הסולידי במיוחד הזה את  6המק"מים עם השפעה של 8.36%
על התיק.
תוסיפו פירורי תעודות סל בארץ ובחו"ל ,ניירות לא סחירים
ועוד כהנה דברים וקיבלתם תיק מאוד רגוע יחסית עבור
קטגוריה של  80/20שאמורה להוות דרגה של סיכון גדולה
יותר למשקיעים מאשר  ,10/90וקרנות נטולות מניות בכלל
ורחוקה למדי מן המנדט של עד  20%חשיפה מנייתית כוללת.

| אנליסט 80/20

מתחילת השנה

שנתית ב־2016

שנתית ב־2015

שנתית ב־2014

6.23%

11.64%

5.3%

-0.82%

(מעודכן ל־:)01.12.2017

אם נבחן את הביצועים על פי שנים ,נראה שבשנת 2012
ובשנת  2013היו הישגים טובים מאוד למנהלי הקרן אך קרה
משהו בשנתיים שלאחר מכן ,וב־ 2014ראינו אף אדום בין
המספרים .ב־ 2016המנהל (ונכסיו) חזרו לביצועים טובים ,עם
תשואה דו־ספרתית ,כאשר השנה הנוכחית ,2017 ,מסתמנת
עם תשואה חד־ספרתית אך מכובדת.
יש כאן קצת חוסר עקביות ,המשתקפת היטב במדד השארפ
של הקרן .זה נמצא סביב  79.25בלבד .למה בלבד? כי מספר
זה מקנה לה את המקום ה־ 77מבין  92הקרנות הדומות לה ,וזה
בעייתי לקרן כה גדולה ומגוונת .ומה עם נתוני הסיכון הנמדד
על ידי סטיית התקן? אלו נמצאים קצת גבוה מן הנורמה של
הקרנות הדומות לה עם  0.52%מול ממוצע של  .0.42%כלומר
אם לסכם את הנתונים האלה ,לפנינו תשואות קצת נמוכות
לסביבה של הקרן יחד עם סיכון קצת גבוה מן הממוצע.

[מס נייר])4B) 5116033 :

האחזקות העיקריות בקרן:
שם הנכס

(מעודכן ל)28.09.2017 :

אחוז מהקרן

שווי
באלפים

פועלים

0.95%

16,230.70

טאואר

0.73%

12,534.54

פז נפט

0.57%

9,696.04

דיסק השקעות אגח ו

4.03%

68,901.01

אלון רבוע אגח ד

3.05%

52,142.99

רציו מימון אגח ב

2.37%

40,543.26

.Orbotech Ltd

0.93%

15,852.92

מקמ 1127

2.22%

37,879.96

מקמ 118

2.22%

37,988.60
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תזרים ההון בשנתיים האחרונות

היקף גיוסי הקרן:

היקף נכסי הקרן:

גרף גיוסי ההון והיקף הנכסים תואם לא רע את מה שראינו
לעיל בתחום התשואות .שנות 15־ 2014היו קשות למשקיעים
ולכן אין הגיון בלחפש שם כניסות הון גדולות אבל כאשר
השוק היטב עם נכסי הקרן ,ציבור המשקיעים נוכח לדבר,
והביע אמון מחודש על ידי הזרמה של כסף חדש .שיא הכניסות
נמצא סביב אמצע  2016כאשר ,מאז ,הרמה חזרה לדרגה הרבה
יותר נמוכה אבל לא לפדיונות .זו הסיבה שהיקף הנכסים
ממשיך לגדול ולא לקטון עד היום הזה .למעשה ,עקומות ההון
משקפות מעקב צמוד למדי מצד מי שממונה על ניהול כספים
בעזרת קרנות הדומות לזו.

| קרן שניה | אנליסט עוקבת תיק מס  2של הבנק הבינלאומי

כ

אמור ,קרן זו נמצאת תחת מגבלות הניהול של תיק מס
 2של הבנק הבינלאומי .התיק המותאם ביותר למגבלות
הקטגוריה הכללית של הקרן דהיינו 20־ 80בין אג”חים ומזומן
ו־ 20%מניות ודברים דומים .בפועל ,קרן זו מחלקת את נכסיה
כך :אג”ח משוקלל ,69.11% :חשיפה למניות ,13.41% :וחשיפה
למט”ח .11.76% :הדירוג המשוקלל של החלק האג”חי בקרן:
 ,AAוהמח”מ הממוצע של האג”ח בקרן הוא  3.53שנים ,כאשר
כל זה מעודכן ל־.28.09.17
תאריך ההקמה הראשוני של הקרן היה ב־ 19.11.2009כאשר
היה שינוי משמעותי ב־ .31.12.2015אני מניח שהשינוי
המדובר משקף את עניין העקיבה אשר נמצא בשמה של הקרן
היום .לגבי גודלה של הקרן ניתן לציין שהוא סובב סביב
ה־ 87.70מיליון שקלים כאשר גודל זה מקנה לה מיקום של
 56מבין  ,97דהיינו מקום די טוב באמצע (מעודכן ל־.)31.10.2017

[מס נייר])2B) 5113709 :

היקף נכסי הקרן:

| אנליסט עוקבת

היקף גיוסי הקרן:

תשואות הקרן

האחזקות העיקריות בקרן:

(מעודכן ל־:)11-12-2017

הגיל הצעיר יחסית של הקרן מונע התייחסות לטווח הארוך
של ביצועים אבל אם נבחן את הנתונים קצרי הטווח נוכל
לומר שהעקיבה אינה עושה כל כך טוב למשקיעי הקרן הזו
מול מי שעשה מעשה בקרן הקודמת.
למעשה לפנינו מספרים של  180יום עם  1.59%כאן מול
 1.87%בקרן הקודמת ו־ 3.27%עבור שנה אחורה מול 6.81%
עבור אותה תקופה בקרן הקודמת .בשני המקרים יש הפרש
לטובת הקרן המקורית של אנליסט כאשר ככל שעובר הזמן
אותו הפרש נהיה משמעותי יותר .בינתיים ,דמי הניהול הם
הדבר הטוב היחיד שמצאתי לטובת הקרן הנוכחית 0.60% :מול
 0.94%בקרן לעיל ,וזה שוני של קצת יותר משליש.

האחזקות העיקריות בקרן
(מעודכן ל) 28.09.2017:

תמונת האחזקות מהווה שקף של התיק הבנקאי כאשר נציין גם
כאן את הכמויות הגדולות של שמות ספציפיים בתיק .יש 40
מניות בתיק ,עם השפעה קטנה של  3.58%על התיק ,ובאג”ח
הקונצרני  96אג”חים עם השפעה של  42.92%על התיק .יש
לציין במיוחד את כמות המניות בחו”ל ( )34עם השפעה קטנה
יחסית של  4.32%עבור כמות כה גדולה של מניות ,ו־ 8אג”חים
ממשלתיים עם השפעה של  21.53%על התיק .כמו כן ,ניתן
לציין את תעודות הסל המנייתיות הנפרסות על מגוון כולל
מאוד של שוקים וזאת עם חשיפה למדדים פאסיביים ,ואף
סקטורים .ביחס לקרן המנוהלת הקודמת כמות המזומן כאן
קטנה יותר עם סה”כ השפעה של  6.65%במק”מ ו־13.14%
בפיקדונות.

תזרים ההון של הקרן בשנתיים האחרונות
קשה למצוא קשר בין מה שקרה בשווקים הפיננסיים ותמונת

אג"ח קונצרני

(מעודכן ל)31-08-2017 :

אחוז
מהקרן

שווי
באלפי ש'

חברה לישראל אגח 11

2.64%

2,246.03

דלק קידוחים אגח א

1.43%

1,221.25

חברה לישראל אגח 7

1.31%

1,114.98

נורסטאר אגח יא

1.07%

909.22

ממשלתי צמוד 0923

6.82%

5,806.35

ממשלתי שקלי 0323

3.92%

3,338.78

מ.ק.מ 428

2.35%

1,998.80

מקמ 718

1.48%

1,261.41

פקדון בבנק מסוים

12.40%

10,564.04

הגיוסים והיקפי הנכסים שלפנינו .יש כאן כניסה מדורגת,
קבועה ,עם עליות ומורדות כמעט אקראיים מאז השינוי
במדיניות הקרן .איך נסביר זאת לאור ביצועים הנוטים להיות
פחות טובים מאשר בקרן המנוהלת? הייתי מייחס את זה
לשיווק של הקרן כמוצא נוח יחסית עבור היועצים ,ולא כל כך
ככלי הנמדד על ידי ביצועים חודשיים דווקא.

לסיכום |
ישנן קרנות עוקבות תיק בינלאומי ראשון רבות
בשוק .ולכן ,אין לקחת את אנליסט כמקרה מיוחד

מתחילת השנה
3.16%

שנתית ב־2016
1.53%

בתחום זה אבל כאשר משווים את יכולות הניהול ,ועקב כך,
את ביצועי הקרן (בטווח הקצר) בין שני הסוגים הנמצאים
תחת גג בית ההשקעות הזה אין הרבה דיון או ויכוח :עד
עתה הניהול האקטיבי של בית ההשקעות היטיב יותר עם
לקוחותיו מאשר הצמדה לתיק הבנקאי.
לעומת עובדה זו ,עקומות ההון מלמדות אותנו שזרימת
הכסף בקרן העוקבת הרבה יותר עקבית ורציפה ,ולכן אחזור
ואומר שיש הגיון בלחשוב ששיקולי הכניסה לקרן העוקבת
אינם בהכרח משיקולי תשואה אלא אחרים .מה הם בדיוק?
כאמור ,יש השערות מתוארות לעיל בנושא אבל עד שלא
ייעשה מחקר מעמיק בנושא ,לא נדע זאת בוודאות|| .

משה שלום הינו מנתח שווקים פיננסי ,ולא יועץ השקעות מורשה ,כל האמור בכתבה ,אינו מהווה ייעוץ השקעות ,המלצה לפעולה מכל סוג שהוא ,ואין בו שום אלמנט הלוקח בחשבון את הנתונים
של הקורא ,ואינו מתחשב בצרכים הייחודיים לו.
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שווקים פיננסים || עומר רגב
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מחפשי ההזדמנויות סימנו את הסקטור ואף יועצי הבנקים החלו להמליץ לחוסכים להשקיע בתחום ,אך כל שנה והסיכונים שלה

שנה לאחר הירידות החדות ,סקטור הבנקאות
באירופה מתקשה להשתקם
ספטמבר  ,2016פורסמה סקירה כללית על סקטור הבנקאות באירופה .אלו היו ימים סוערים עבור תחום
בגיליון  76של
הבנקאות ביבשת .עלה אז חשש ממשי שחוסר היציבות הבנקאית והנכסים הרעילים במדינות כמו גרמניה ,ספרד ,איטליה ופורטוגל
יסחבו את היבשת למיתון .בתוך כך ,שווי השוק של מוסדות פיננסים עצומים כמו דויטשה בנק ,ברקלי’ס וקרדיט סוויס ,נחתך בקרוב
לחצי בתוך חודשים בודדים .שנה אחרי ,החששות הללו נראים כרחוקים מאוד מהמציאות .היום ,אותה פאניקה הוחלפה באופטימיות
זהירה .מבחני הלחץ שהעבירה רשות הבנקאות האירופית ( )EBAהצביעו על כך שהמצב ביבשת שפיר לעת עתה .בנאומו האחרון,
נגיד הבנק האירופי ,מריו דרגי התייחס לנקודה זו וטען שיחס ההון הכולל של הבנקים הגדולים גדל ביותר מ־ 170נקודות בסיס מאז
תחילת  .2015הצמיחה הכלכלית היציבה שגוש האירו והאיחוד האירופי שהסתכמה בשנה האחרונה בשיעור של כ־ ,2.5%תורמת גם
היא לאופטימיות הכללית .שנה לאחור ,מדד ה־ STOXX 600 BANKSאשר מודד את תשואתם של רוב הבנקים ביבשת נשא תשואה של
כ־ ,14%ותשואה של כ־ 46%מאז השפל השנתי שרשם ביולי  .2016השינוי מפאניקה לאופטימיות הועילה עם המשקיעים הסבלניים
וציפור קטנה לחשה לנו שגם יועצי ההשקעות בבנק הפועלים ובבנק לאומי החלו להמליץ לחוסכים על ההשקעה בסקטור באפיק
המניות .אפילו מניית דויטשה בנק הגרמני (סימול )DB :שהיה הסמל לחוסר האמון של השוק בבנקים הגדולים מציגה תשואה של
 11%בשנה האחרונה ,ובמסגרת עונת הדוחות השלישית הבנק פרסם דוח טוב מהצפוי עם עלייה חדה ברווחים (ראה טבלה) .תודות תהליך
ההבראה שכלל קיצוצים מהחדים שנעשו אי פעם בבנק החל להציג שיפור במאזנים .בדויטשה בנק בכל אופן כרגע חווים סימפטום
שיעבור על כל הבנקים בסקטור ,שבו הם יצטרכו להציג עלייה ברווחים לצד ירידה בהכנסות .לפחות בדויטשה הבינו שכדאי להקדים
תרופה למכה.

הטוויסט השלילי
התפתחות שלילית מבחינת משקיעי הסקטור נרשמה לאחרונה בדוח שהוציא הבנק המרכזי
באירופה .בדוח נאמר כי הבנק שוקל לבטל את הביטוח בסך של עד מאה אלף יורו למפקיד
שכיום משמש כמטריית הגנה לבנקים מפני תרחיש של “ריצה אל הבנק” .במקרה החיובי,
מדובר בהודעה מפתיעה שמצביעה על כך שהבנק המרכזי מאמין שסכנת התמוטטות בנק
אינה נראית בעתיד הקרוב של היבשת .בתרחיש השלילי הבנק מזהה חולשה מקומית של בנק
זה או אחר ,סביר להניח בפריפריה של היבשת :ספרד ,פורטוגל או יוון ויבקש להקריב אחד
מהם כקורבן לאור חוסר שמרנות פיננסית .רעיון זה לא תלוש מהמציאות; כולנו זוכרים את
ההתנכרות של הבנק המרכזי האמריקני לבנק בר סטרנס בעת נפילתו במשבר הפיננסי של
העשור הקודם בארה”ב בשם ה”סיכון המוסרי” (.)Moral Hazard
כמו כן הבנק רוצה לקבוע תנאים למשיכה במקרה של סכנת התמוטטות בנק שבמסגרתו
חשבון העו”ש יוקפא לחמישה ימים ובמקרה של סכנה ממשית יוקפא לעשרים ימים ,בכדי
להעניק לבנק המרכזי טווח זמן יעיל בו יוכל להזרים נזילות לבנק .המשקיעים האופטימיים
ודאי ישמחו לדעת שהבנק המרכזי מחפש דרכים נוספות לתמוך בבנקים במידה ואלו יכנס
לצרות ,המשקיע הפסימי ישאל את עצמו מדוע הבנק מבקש להעביר את ההחלטות הללו
דווקא עכשיו.
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הבנק המרכזי מציג שרירים
הבנק המרכזי באירופה מבחין כנראה באינדקציות של התחממות כלכלית ביבשת ומבקש
להבהיר לבנקים שעליהם להמשיך ולדאוג בשמרנות ,משום שבמקרה של משבר הוא לא
מתכוון להציל אותם בכל מחיר .בתחילת השנה כבר קבע הבנק המרכזי תקנה שבה ,במידה
ובנק אינו מצליח לגייס הון בכדי לעמוד בדרישות הבנק המרכזי להמשיך ולפעול באופן
סביר ,במקרה של מכירה שווי המניה עשוי להיקבע על יורו אחד בודד .כלומר בעלי המניות
של הבנק נושאים בהפסד באופן כמעט בלעדי לנוכח חולשתו של הבנק.
כל זה לא ממש מופרך ,שכן אם זוכרים מקרה דומה לבר סטרנס האירופי הוא המקרה
של בנקו פופולאר :ביוני האחרון נבלע הבנק הספרדי בתוך בנק ספרדי אחר סנטאנדר
תמורת יורו בודד .זאת בעוד שווי השוק של הבנק עמד על  1.6מיליארד יורו .סנטאנדר
התחייב בנוסף לגייס עד  7.9מיליארד יורו בכדי לחזק את מאזניו של הבנק הנרכש.
בנקו פופולאר ניסה לגייס הון לאורך כל שנת  2016ללא הצלחה משמעותית והבנק
המרכזי האירופי החליט לנוכח מאזני בנק עם שיעור גבוה של הלוואות רעילות שהאחרון
יתמע בתוך סנטאנדר טרם יגרום למשבר בנקאות .עכשיו ,תתארו לכם מה הפעולה
הזו עושה למשקיעים של בנקים קטנים אחרים ביבשת שמתקשים בשנים האחרונות
לגייס הון.
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היסטורית האחזקה של קרנות הנאמנות הישראליות במניית דויטשה בנק

הפיל בחדר
צמיחה כלכלית ביבשת זה נחמד ,אך כל עוד הריבית השלילית הנהוגה באירופה מאז שנת
 2014תימשך ,יהיה קשה על הבנקים האירופים להציג צמיחה משמעותית ברווחים .בדבר
זה נזכיר את ג’ון קריין מנכ”ל דויטשה בנק גרמניה שטען כי יותר מכל ,הריבית הבנקאית
השלילית היא זו שפוגמת ביכולות הבנק .קריין טען גם כי “הריבית השלילית מענישה את
החוסכים ובעלת השלכות הרות אסון על קרנות הפנסיה ביבשת שאמורות להרוויח מהשקעות
בנכסים בטוחים” .מדובר באותו מנכ”ל ששלח הביתה  4,000עובדים בשנה האחרונה וכנראה
ישלח  5,000נוספים בשנה הקרובה .הריבית השלילית ,שבאה לתמוך בצמיחה האירופית
גורמת לבנקים לשלם על המזומנים שנמצאים ברשותם .במידה ואין בנמצא מספיק לווים,
הבנק יתקשה להציג עלייה ברווחים.

סיכום
סקטור הבנקאות האירופי סבל משנה תנודתית מאוד בשנת  ,2016אך  2017מצטיירת
כשנת התייצבות ,ברקע לדוחות סבירים עד טובים של הבנקים הגדולים .הבנק המרכזי
האירופי מנצל ככל הנראה את התאוששות הכלכלה האירופית בכדי להקשיח תנאים אל מול
הבנקים הקטנים ביבשת ,בעיקר במדינות הפריפריה ,פעולה שמקשה על אינדקס הבנקים
ביבשת לפרוץ קדימה .הצמיחה הכלכלית בגוש היורו ובאיחוד האירופי נאה אך בינתיים
היא עובדת רק על ציפיות של העלאת ריבית וירשם עיכוב בפועלה זו ,הוא יעיב על מניות
הבנקים באירופה ברבעונים הקרובים|| .

היסטורית האחזקה של קרנות הנאמנות הישראליות במניית סנטאנדר בנק

תוצאות דויטשה בנק (הנתונים במיליארדים)

רבעון 3
2017

רבעון 3
2016

שינוי
רבעוני

6.8
0.9
0.6

7.5
0.6
0.3

-10%
51%
133%

הכנסות
EBITDA

רווח נקי

מתחילת מתחילת
השנה
השנה
2016
2017
20.7
2.6
1.7

22.9
1.6
0.5

שינוי
שנה על
פני שנה
-10%
64%
340%
היסטורית האחזקה של קרנות הנאמנות הישראליות במניית ברקליס (שימו לב לקפיצה באחזקה)

ביצועי מניות הבנקים הגדולים באירופה השנה

בנק
דויטשה בנק (גרמניה)
סנטאנדר (ספרד)
ברקליס (בריטניה)
סוסיטה ג’נרל (צרפת)
ללויד (בריטניה)
יוניקרדיט (איטליה)
קומרצבנק (גרמניה)
קרידט סוויס (שוויץ)
סווידבנק (שוודיה)

סטוקס  600בנקס

שווי שוק
(מיליארד יורו)

תשואה
מתחילת השנה

שנה לאחור

32.6
88.8
32.3
33.9
37.3
37.6
15.1
36.47
32.6

-8.55%
13.90%
-15.20%
-10.20%
3.60%
23.20%
66.64%
14.55%
-7.80%
5.90%

6.30%
29.60%
-11%
4.35%
12.50%
61.65%
83.20%
22.70%
7.30%
14.20%

|| גיליון דצמבר 2017

00
33

 || SHORTמנויים ,אירועים וכל מה שביניהם
בין השנים 2007־ 2017כיהנה עו”ד גז־
גילוני כיועצת המשפטית של מחלקת
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר ברשות
ובמהלך שנים אלה מונתה למשנה למנהל
המחלקה .בתקופה זו ליוותה באופן הדוק
תיקי חקירה רבים ובהם התיקים בעניין
מנופים פיננסים ,דן כהן ,סימנס ,אי.די.
בי ,אמיר ברמלי ,יוטרייד ,אבוג’ן
ועוד .בנוסף ,הייתה שותפה ליישום חוק
האכיפה המנהלית והטמעתו ,כמו גם
למהלכים רבים נוספים.
בשנה האחרונה ,עו”ד גז־גילוני מנהלת
את מחלקת ליווי חקירה בפרקליטות
מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ובמסגרת
תפקיד זה היא אמונה על ליווי תיקי
החקירה במחוז.
בין השנים 1999־ 2007שימשה כפרקליטה
במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז
תל אביב (מיסוי וכלכלה) והופיעה בתיקי
ניירות ערך רבים ובהם תיקי דסק”ש,
מודגל ואופמת.
גז־גילוני בעלת תואר ראשון ותואר
שני במשפטים ,שניהם בהצטיינות
מהאוניברסיטה העברית .את טרום
התמחותה קיימה אצל כב’ השופטת מרים
נאור (לימים נשיאת בית המשפט העליון)
ואת התמחותה אצל פרקליטת המדינה
דאז ,עדנה ארבל (לימים שופטת בית
המשפט העליון).
יו”ר הרשות ,פרופ’ שמואל האוזר אמר
היום “לציפי ניסיון עשיר ורלוונטי ביותר
משנותיה כפרקליטה ,ובוודאי מהתקופה
הארוכה בה כיהנה כיועצת המשפטית של
המחלקה .אני סמוך ובטוח כי ציפי תביא
לידי ביטוי את ניסיונה העשיר והמגוון
בתפקידה החדש והמאתגר”.
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דיין

דן דוברי  CFPהמייסד של קהילת
המתכננים הפיננסים המוסמכים בישראל
מונה לאחרונה כיועץ בכיר ב־Global
 .Chamberמדובר בארגון היחיד בעולם,
שמדגיש את עניין הגלובליזציה ,ושם
אותו בחזית ,תוך רצון לסיוע לעסקים
ברחבי העולם לגדול ולצמוח מהמדינה
שלהם לכל מדינה אחר בעולם.
בארגון חברים כ־ 50,000עסקים ב־525
מרכזי אוכלוסין ברחבי העולם ,הנעזרים
בייעוץ מיועצים שנבחרים ע”י הארגון
באופן אסטרטגי וכאמור הארגון בחר בדן
דוברי לפעול בישראל.
מטרת הארגון היא חיבור עסקים ברחבי
העולם ,תוך מתן תמיכה עסקית ,שיווקית
ואסטרטגית בכדי להקטין חשיפה של
העסקים לסיכון ,סיוע בהבנת ההסבר של
התרבות המקומית ,וחשיפה למשאבים
וקשרים מקומיים.
ד”ר דויל ריי אוקלי ,מדנוור קולרדו,
שהמליץ על דן אמר ש־”אנו שמחים
שדן הסכים להצטרף לנבחרת המובחרת
של  ,®Global Chamberעבדתי עם דן
בעבר כאשר הייינו יחד יועצים של ארגון
 ,LIMRAואני יודע שהוא מקצוען ומביא
איתו לארגון ידע וניסיון צבור שיביא ערך
רב לחברים שלנו”.
דן הוסיף “כבוד גדול לי לייצג את ישראל
על הבמה הבינלאומית הזאת וכאשר אני
שותף לפרוייקטים בינלאומיים חשובים
אני גם מביא לארצנו את הידע ואת
הניסיון הבינלאומי שאני צובר .בעולם
שמשתנה כל כך מהר חשוב לכולנו להיות
חשופים למידע וידע ומה שקורה מעבר
לגבולות המדינה ככל הנראה יקרה גם פה.
אני חלק מהקהילה הבינלאומית והמגמות
העולמיות לא נבלמות בגבולות המדינה”.
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מנורה מבטחים ביטוח מדווחת על
מינויה של אורלי שטרן יצחקי למנהלת
תחום דיגיטל וחדשנות באגף מערכות
מידע וטכנולוגיה בחברה .אורלי בעלת
 16שנות ניסיון בפיתוח מערכות והובלת
יחידות דיגיטל במערכת הבנקאית לרבות
“לאומי דיגיטל” ו־“ .”PEEPERבתפקידה
האחרון ,ניהלה את תחום ייעוץ הדיגיטל
בחברת .KPMG
משה מורגנשטרן ,משנה למנכ”ל ומנהל
אגף מערכות מידע וטכנולוגיה “אנו
מברכים על הצטרפותה של אורלי
לחברה .מדובר בתוספת כוח משמעותית
לשם פיתוח תחום הדיגיטל והחדשנות
בחברה”.
קבוצת מנורה מבטחים מתמחה
בניהול עסקי ביטוח ,פנסיה ופיננסים.
הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של
כ־ 164מיליארד ש”ח .מנורה מבטחים
מציעה מגוון פתרונות בתחומי חסכון
ארוך טווח (ביטוח חיים ,קרנות פנסיה
חדשות וקופות גמל) ,ביטוח בריאות
וביטוח כללי .מנורה מבטחים מחזיקה

34
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במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה
בישראל ,המנהלת נכסים בהיקף של
למעלה מ־  100מיליארד ש”ח .בשנות
פעילותה ,מאז שנת  ,1935ביססה מנורה
מבטחים שם של חברה אמינה ,יציבה
ויצירתית ,המעניקה ללקוחותיה שירות
מקצועי ,אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות
בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח ,וזאת
לאורך שנים.
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יו”ר רשות ניירות ערך מינה את עו”ד
ציפי גז־גילוני למנהלת מחלקת חקירות,
מודיעין ובקרת מסחר
יו”ר רשות ניירות ערך ,פרופ’ שמואל
האוזר ,מינה את עו”ד ציפי גז־גילוני
למנהלת מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת
מסחר לאחר שעו”ד אלי לוי הודיע על
פרישתו לפני כשבוע.

למגזין/אתר

 דרושים -הזדמנות שלא כדאי לפספס
תואר ראשון חובה
הכרת שוק ההון חובה!

(תואר בכלכלה ,מנהל עסקים ,מימון או שיווק  -יתרון)

רצוי רישיון בייעוץ או ניהול/שיווק השקעות

אפשרויות קידום למתאימים!

ק"ח במיילFUNDER@FUNDER.CO.IL :

אמיר כהנוביץ מונה לכלכלן ראשי של
בית ההשקעות אקסלנס .כהנוביץ (,)37
שימש ב־ 4השנים האחרונות כלכלן ראשי
בקבוצת הפניקס .לפני כן שימש הכלכלן
הראשי של כלל פיננסים (.)2009-2013
כהנוביץ ,שייכנס לתפקידו באופן מיידי
מחליף את יניב חברון ,שמילא את
התפקיד ב־ 5השנים האחרונות .כהנוביץ
( )37הוא בעל תואר ראשון בכלכלה
ותואר שני במינהל עסקים (התמחות
במימון) ,שניהם מאוניברסיטת בן גוריון.
חנה הולנדר ,מנכ”לית אקסלנס ,אמרה:
“אמיר כהנוביץ הוא מהכלכלנים
המובילים בשוק ההון הישראלי והוא
צפוי לתרום תרומה משמעותית למערך
האנליזה של בית ההשקעות וללקוחותינו.
ברצוני להודות ליניב חברון ,שמילא את
התפקיד בכישרון ובהצלחה ב־ 5השנים
האחרונות ,ולאחל לו הצלחה רבה בדרכו
החדשה”.
בית ההשקעות אקסלנס ,מקבוצת הפניקס,
הוקם ב־ 1992והוא מנהל כ־ 48.7מיליארד
שקל (נכון לתאריך  )31.3.2017בקרנות נאמנות,
תעודות סל (קסם) וניהול תיקים ,וכן
מספק שירותי חיתום ,שירותי בורסה
ושירותי נאמנות על אופציות לעובדים.
||

גיליון דצמבר || 2017

אזימוט  10/90דיבידנד )1 (1B
מס' נייר 5114160

12.25%

32.58%

תשואה מתחילת 2016
)(1.1.16-30.11.17

תשואה בחמש השנים האחרונות במצטבר
)(1.12.12-30.11.17

מקום

בקטגוריה2

מקום

בקטגוריה3

תוצאות לאורך זמן

מוקד יועצים03-6851111 :4
מנהל השקעות חיצוני :אזימוטליין שוקי הון בע“מ ,מנהל הקרן :מיטב דש קרנות נאמנות בע“מ
אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר בכדי להבטיח תשואה ו/או דירוג דומה בעתיד
 (1חשיפה למניות )בערך מוחלט(=1:עד  .10%חשיפה למט“ח )בערך מוחלט(=B :עד  .30%אין באמור משום התחייבות מנהל הקרן ואין באמור בכדי לגרוע ממטרת הקרן כפי
שצוינה בדו“ח השנתי של הקרן שפורסם באתר המגנ“א .פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ,הרכישה תעשה עפ“י תשקיף חלק עיקרי של מנהל הקרן שבתוקף
והשינויים בדיווחים מיידיים .אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואות עודפות בעתיד .האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות בידי בעל רישיון
כדין ,המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם (2 .בקטגוריה אג"ח בארץ – כללי ,אג"ח כללי בארץ – עד  10%מניות מתוך  74קרנות שיכולות להציג תשואה לתקופה זאת.
 (3בקטגוריה אג"ח בארץ – כללי ,אג"ח כללי בארץ – עד  10%מניות מתוך  32קרנות שיכולות להציג תשואה לתקופה זאת .הקטגוריה המצוינת הינה קטגוריה חדשה ,החל מיום
 ,1.1.2016יובהר כי לשם בדיקת מיקום הקרן בקטגוריה האמורה נלקחו כל הקרנות בתקופת הזמן שהיו יכולות להיכלל בקטגוריה זו (4 .של מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן.

