
---רגיש---

מ"המודל החכ

רמי דיין  

ל"משנה למנכ

מנהל החטיבה לחסכון ארוך טווח



--- רגיש--- 

2008משבר 

הגברת המודעותהגברת המודעותהגברת המודעותהגברת המודעות

))ברירות מחדלברירות מחדל((מרבית הלקוחות נמצאים במסלולים כלליים מרבית הלקוחות נמצאים במסלולים כלליים 



--- רגיש--- 

מסקנה

התאמת מסלולי ההשקעה הכלליים למאפייני הלקוחהתאמת מסלולי ההשקעה הכלליים למאפייני הלקוח

לאחר החקיקהלאחר החקיקהמצב נוכחימצב נוכחי

מסלולים

כלליים 

מסלולים

מתמחים 

מסלולי 

מודל חכם

מסלולים

מתמחים 

הגדרות קשיחות הגדרות קשיחות (())ברירות מחדלברירות מחדל((
))יותריותר

לאחר החקיקהלאחר החקיקהמצב נוכחימצב נוכחי



--- רגיש--- 

""כובעיםכובעים""היצרנים חובשים שני היצרנים חובשים שני 

מתכננים פנסיונייםמתכננים פנסיונייםמנהלי השקעותמנהלי השקעות

לקבוצות של לקוחותלקבוצות של לקוחות

י מאפייניםי מאפיינים""עפעפ



--- רגיש--- 

גיל כרונולוגי או גיל פרישה•

רמת שנאת סיכון•

נכסים נוספים•

קצבאות ממקורות נוספים•

חובה

אופציונלי

קצבאות ממקורות נוספים•

כל פרמטר מוביל למורכבות הולכת וגדלה של תפעול ואינו יכול להוות תחליף  כל פרמטר מוביל למורכבות הולכת וגדלה של תפעול ואינו יכול להוות תחליף  

..לתכנון והתאמה פנסיוניים אישייםלתכנון והתאמה פנסיוניים אישיים



--- רגיש--- 

קצבה 60.... 35-40,  30-35:     י גיל כרונולוגי"ניהול עפ

מקבלי קצבה                                        

      :י גיל פרישה"ניהול עפ

מקבלי קצבה, קצבה 2019.... 2044-2039,   2049-2044 מקבלי קצבה, קצבה 2019.... 2044-2039,   2049-2044



--- רגיש--- 

שתי אפשרויות לניהול השקעות לכל יישוםשתי אפשרויות לניהול השקעות לכל יישום

ניהול לפי מסלולים ניהול לפי מסלולים 

מתמחיםמתמחים
ניהול מסלולים ניהול מסלולים 

יעודיים יעודיים 

בקבוצות גיל שונותבקבוצות גיל שונות



--- רגיש--- 

מסלול ייעודימסלול ייעודי ניהול מסלולים מתמחיםניהול מסלולים מתמחים

ח  ח  ""אגאגמניותמניות

קונצרניקונצרני

ח  ח  ""אגאג

מדינהמדינה

חח""מטמט

מניותמניות

חח""מטמט

חח""אגאג



--- רגיש--- 

:תמהיל השקעות , ח"מש 50כ נכסים "סה 35-40קבוצות גיל 

חח""מטמטח מדינהח מדינה""אגאגמניותמניות

70%20%10%

חח""מסלול מטמסלול מטחח""מסלול אגמסלול אגמסלול מניותמסלול מניות

ח"מש 5ח"מש 10ח"מש 35

11    .  .

ח במסלול נפרד"מש 50-ניהול כל ה.  .    22



--- רגיש--- 

מסלולים ייעודיים  מסלולים ייעודיים  מסלולים מתמחיםמסלולים מתמחים
עבור קבוצת גילעבור קבוצת גיל

קבוצות גיל קבוצות גיל 
  22אפשרות אפשרות 11אפשרות אפשרות כרונולוגיכרונולוגי      22אפשרות אפשרות 11אפשרות אפשרות כרונולוגיכרונולוגי

גיל פרישהגיל פרישה

44אפשרות אפשרות 33אפשרות אפשרות 



--- רגיש--- 

ניהול מותאם לגיל פרישת לקוח:יתרון 

העדר שקיפות וחוסר יכולת השוואה :בעיה 

בין היצרנים



--- רגיש--- 

12


