


מגמות  מגמות  ––ענף הביטוח והפיננסים ענף הביטוח והפיננסים 

   הצרכנים בתרבות שינוי -חברתיות מגמות1.

 בתפקיד מתמשך שינוי- הפצה מפת שינוי2.
  המשפחתי הסיכונים ומנהל הפנסיוני הסוכן

 מוסדות במהירות ומשנה מתפתחת רגולציה3.
עסקיים מודלים–פיננסים

2

עסקיים מודלים–פיננסים

חיים תוחלת4.

  תיאבון –נמוכות ריביות –השקעות ניהול5.
  לסיכון

  טכנולוגיה6.



חובות מדינה וחובות של הפרט  חובות מדינה וחובות של הפרט  1.1.

לאן הולך גוש האירולאן הולך גוש האירו2.2.

חוסר צמיחהחוסר צמיחה3.3.

אבטלהאבטלה4.4.

בעיות חברתיותבעיות חברתיות5.5.

בעיות דמוגרפיותבעיות דמוגרפיות6.6.

אקלים אקלים 7.7.

  גדולותהעולם מתמודד בבעיות  -מגמות על

אקלים אקלים 7.7.

מלחמה בין דוריתמלחמה בין דורית--סוגיות ביטוח בריאות וסיעודסוגיות ביטוח בריאות וסיעוד8.8.
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בכל העולם- סוגיות חברתיות לא פשוטות
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??" " תיפולתיפול""האם מדינה גדולה האם מדינה גדולה 

  ??מה זה שמדינה נופלת מה זה שמדינה נופלת 
??למי זה רע למי זה רע 
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מפת ההפצה



סוכן  סוכן  --שינוי מפת ההפצה ותפקיד סוכן הביטוחשינוי מפת ההפצה ותפקיד סוכן הביטוח
מנהל סיכונים משפחתייםמנהל סיכונים משפחתיים––יועץ הביטוח יועץ הביטוח --הפנסיוניהפנסיוני

  20052005  --ומומ  20052005  עדעד1.1.

  ]]הוןהון  דרישותדרישות,,רגולציהרגולציה,,מוצריםמוצרים  ,,ניידותניידות[[  היצרןהיצרן  שלשל  בסיכוןבסיכון  גידולגידול2.2.
  במקוםבמקום  צבירותצבירות[[  העמלותהעמלות  תמהילתמהיל  שינוישינוי\\  עמלותעמלות  פריסתפריסת>>==

    רחוקרחוק  לטווחלטווח  עבודהעבודה--]]ועודועוד  מראשמראש
  האחריותהאחריות  הגברתהגברת  ––20082008משברמשבר  אחריאחרי  ובמיוחדובמיוחד  העולםהעולם  בכלבכל3.3.  האחריותהאחריות  הגברתהגברת  ––20082008משברמשבר  אחריאחרי  ובמיוחדובמיוחד  העולםהעולם  בכלבכל3.3.

    חובהחובה  ויותרויותר  יותריותר  ++  למבוטחלמבוטח    לייעוץלייעוץ  בנוגעבנוגע  הפנסיוניהפנסיוני  הסוכןהסוכן  עלעל
השקעותהשקעות  הייעוץהייעוץ  לעולםלעולם  להיכנסלהיכנס

  זהזה  בשלבבשלב  לתמונהלתמונה  נכנסונכנסו  לאלא  בנקיםבנקים4.4.

  במשחקבמשחק  כןכן  ––מהמשחקמהמשחק  הוציאההוציאה  בכרבכר  שוועדתשוועדת  ועדיםועדים5.5.

במשחקבמשחק  כןכן  ––מהמשחקמהמשחק  הוציאההוציאה  בכרבכר  שוועדתשוועדת  מעסיקיםמעסיקים6.6.

מסלקהמסלקה7.7.



  יותר עוד שלכם הלקוחות את הכירו1.

  משפחתם בני כל את הכירו2.

  הרבה מייצר וגם נכון גם זה -פיננסים צרכים ניתוח תבצעו3.
 השלמות למכור והזדמנויות לסגור פערים

  שמונה שלפני זכרו - בקשר יותר איתם ותהיו אצלם יותר תהיו4.
  בשטח  אתם רק 4 ואחרי וחצי

1010Top Top 

  בשטח  אתם רק 4 ואחרי וחצי
  ההשקעות עולם את תכירו5.
 הבריאות ועולם השלישי שבגיל ההזדמנויות עולם את תכירו6.

  והסיעוד
חברתיות רשתות עם ותזרמו טכנולוגיים תהיו7.

 מתחרות תחששו ואל תזרמו8.

  מקצועיות9.
  שרותיות10.



רגולציה



רגולציהרגולציה

  --העולםהעולם  בכלבכל  זהזה  --כאןכאן  רקרק  לאלא  זהזה1.1.

– – 22סולבנסיסולבנסי--הוןהון  הלימותהלימות--הוןהון  דרישותדרישות  --ביטוחביטוח  חברותחברות  בנקיםבנקים2.2.
ועודועוד  חודקחודק  --השקעההשקעה  תקנותתקנות

  לקייםלקיים  ––שלהםשלהם  ""ללקוחותללקוחות""  קשוביםקשובים  להיותלהיות  חייביםחייבים  רגולטוריםרגולטורים3.3.
השעההשעה  סוגיותסוגיות  עלעל  מקצועימקצועי  שיחשיח  דודו

  – – רגוערגוע  להיותלהיות  אסוראסור  אבלאבל  ––להרגיעלהרגיע  מנסיםמנסים  --מנהליתמנהלית  אכיפהאכיפה4.4.
  לענףלענף  נתןנתן  שריגשריג  פרפר  ––החוקהחוק  לשלטוןלשלטון  מקבילהמקבילה  מערכתמערכת  זאתזאת  לענףלענף  נתןנתן  שריגשריג  פרפר  ––החוקהחוק  לשלטוןלשלטון  מקבילהמקבילה  מערכתמערכת  זאתזאת

    צריכיםצריכים  – – ולתקןולתקן  פעריםפערים  לאתרלאתר  – – להתארגןלהתארגן  שנהשנה  הביטוחהביטוח
גדולותגדולות  בבעיותבבעיות  רגולציהרגולציה  עםעם  שקופיםשקופים  ולהיותולהיות  זאתזאת  לעשותלעשות

    --הבנותהבנות  איאי  ישיש  אואו  להסכיםלהסכים  לפעמיםלפעמים  קשהקשה  - - מטרידהמטרידה  לאלא  רגולציהרגולציה5.5.
  יכולתיכולת  וחוסרוחוסר  כספיכספי  דוחדוח  גודלגודל  עלעל  במבטבמבט  עועו  --עלעל  במבטבמבט  אבלאבל
..השתפרהשתפר  הכלהכל  - - עלעל  במבטבמבט  --להביןלהבין

    שרקשרק  יגרמויגרמו  לאלא  שלהשלה  והעלויותוהעלויות  שהרגולציהשהרגולציה  מקווהמקווה  רקרק  אניאני6.6.
..  ישרדוישרדו  מאודמאוד  גדוליםגדולים  גורמיםגורמים



20092009ב הגבוה מאז ב הגבוה מאז ""בארהבארה" " מתחת למיםמתחת למים""שיעור המשכנתאות  שיעור המשכנתאות  

דוגמא מארצות  דוגמא מארצות  ––איך כן רגולציה יכולה לעזור למנוע אסונות פיננסים איך כן רגולציה יכולה לעזור למנוע אסונות פיננסים 
הבריתהברית

Tulip Bulb Mania
Could a mere tulip bulb be 

worth $$7676,,000000? It is if 
people are willing to pay for it!

20092009ב הגבוה מאז ב הגבוה מאז ""בארהבארה" " מתחת למיםמתחת למים""שיעור המשכנתאות  שיעור המשכנתאות  
מיליון  מיליון    1111--מספר בעלי הבתים שיתרת המשכנתא שלהם גבוהה משווי הנכס גדל ליותר ממספר בעלי הבתים שיתרת המשכנתא שלהם גבוהה משווי הנכס גדל ליותר מ

ברבעון הרביעי  ברבעון הרביעי  
רויטרס : מאת 01.03.201201.03.2012 21:45

כלומר שיתרת   -" מתחת למים"ב אשר נמצאים "מספר בעלי הבתים שנרכשו במשכנתאות בארה
לרמתו הגבוהה ביותר מאז שנת  2011גדל ברבעון הרביעי של  -המשכנתא שלהם גבוהה משווי הנכס 

 יק'לוג-היום חברת המחקר קור שפירסמהלפי נתונים , 2009

  מבעלי 22.8% או ,מיליון 11.1-ל הרביעי ברבעון גדל "למים מתחת" הנמצאים הבתים בעלי
  יק'לוג-קור החלה מאז ביותר הגבוה השיעור - ב"בארה המשכנתאות

 ,22.1% או ,מיליון 10.7 לעומת - 2009 שנת של השלישי ברבעון זה נתון לפרסם
  .2011 שנת של השלישי ברבעון



הערים הגדולות  20-ב ב"מדד מחירי הבתים בארה
מנוכה אינפלציה

100=  2,000מדד 

בדומה למצב בישראל, לשנה 2%- ב עומד אף הוא על כ"שיעור התשואה הריאלי השנתי בארה



]  ]  ??[[    םם..ככ..חחמודל מודל --] ] ? ? [ [ עוד דוגמא של רגולציה מתערבת מדי עוד דוגמא של רגולציה מתערבת מדי 
))יליאני יליאני ''מודל צמודל צ((

  --מנהל השקעות שלוקח היום סיכון מנהל השקעות שלוקח היום סיכון "
""הורגים אותוהורגים אותו

  בבורסה וסחרו ושפל גאות של תקופות חוו ,שקלים מיליוני ניהלו הם
 התכנסו ההון שוק ותיקי  מחשבים במקום אנשים בה היו כשעוד

  הרגולציההרגולציה :אחד דבר על והסכימו המשבר על לדיון מחזור לפגישת  הרגולציההרגולציה :אחד דבר על והסכימו המשבר על לדיון מחזור לפגישת
  אנואנו  הרגולציההרגולציה  שלשל  המגבלותהמגבלות  עםעם""    מוגזמתמוגזמת
""אסיריםאסירים  כמוכמו  מרגישיםמרגישים

•07:12  
•02.03.2012  
  אפלברגשלי , אסא ששון: מאת•
  הוסף תגובה•



 ברירת מחדל 
 

 1קבוצת גיל 

 60עד 
 2קבוצת גיל 

60+ 
 מקבלי קצבה

 40עד 

מסלול ברירת 

 מחדל

1 

 50 עד 40

מסלול ברירת 

 מחדל

2 

 60 עד 50

מסלול ברירת 

 מחדל

3 

 

מסלול ברירת 

 מחדל

4 

מסלול ברירת 

 מחדל

5 

 

 65%מקסימום 

 מניות

 

 55%מקסימום 

 מניות

 

 45%מקסימום 

 מניות

 

 30%מקסימום 

 מניות

 

 15%מקסימום 

 מניות

]  ]  ??[[    םם..ככ..חחמודל מודל --] ] ? ? [ [ עוד דוגמא של רגולציה מתערבת מדי עוד דוגמא של רגולציה מתערבת מדי 
))יליאני יליאני ''מודל צמודל צ((

 מניות

 

 25%מינימום 

 מניות

 מניות

 

 20%מינימום 

 מניות

 מניות

 

 15%מינימום 

 מניות

 מניות

 

 25%מינימום 

 אג"ח ממשלתי

 מניות

 

 45%מינימום 

 אג"ח ממשלתי

 
 אוהב סיכון 

 
 1קבוצת גיל 

 60עד 
 2קבוצת גיל 

60+ 
 מקבלי קצבה

 40עד 

מסלול ברירת 

 מחדל

1 

 50 עד 40

מסלול ברירת 

 מחדל

1 

 60 עד 50

מסלול ברירת 

 מחדל

1 

 

מסלול ברירת 

 מחדל

3 

מסלול ברירת 

 מחדל

5 

 



הזדמנות שבהזדקנותהזדמנות שבהזדקנות--תוחלת חייםתוחלת חיים



         10,000₪שכר
87תחלת חיים

67גיל פרישה מעבודה 
           2,000₪פרמיה חודשית20.00%

30גיל כניסה

4.00%0.00%2.50%6.00%ריבית ריאלית
  3,152,820₪  1,452,955₪     888,002₪    2,003,085₪חסכון גיל פרישה 

       22,588₪         7,699₪         3,700₪         12,138₪פנסיה חודשית

         10,000₪שכר         10,000₪שכר
78תוחלת חיים

65גיל פרישה מעבודה 
           2,000₪פרמיה חודשית20.00%

30גיל כניסה

4.00%0.00%2.50%6.00%ריבית ריאלית
  2,760,580₪  1,336,061₪     840,001₪    1,805,723₪חסכון גיל פרישה 

       25,528₪       10,040₪         5,385₪         14,863₪פנסיה חודשית



פשוט חיים הרבה
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64ב מעל גיל "שיעור האוכלוסייה בארה
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BCA: מקור



תוחלת החיים לאורך ההיסטוריה
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השוואה בין המדינות המפותחות–תוחלת חיים 
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השקעותהשקעות



במה משקיעים גופים שמשקיעים לטווח במה משקיעים גופים שמשקיעים לטווח 

ק ו ח קר ו ח ר
מניות•
preferred equity–מניות מועדפות •
אשראי ללא בטחונות •
  תזרימייםאשראי עם בטחונות פיזיים או •
אשראי בערבות מדינה  • אשראי בערבות מדינה  •
]ריביות-תוחלת חיים - אסונות טבע[ח קטסטרופות "אג•
- חברות ליסינג-לבנקים למשכנתאות[קניית תזרימים •

]לחברות כרטיסי אשראי 
]מדינות שצומחות -לטווח רחוק–יזמי - פיתוח[ן "נדל•
נפט-זהב•
הידיד הנאמן    -ן מזומ•

נזילותנזילות>>- - <<- - סיכון סיכון > > --<<] ] ריביתריבית[[––תשואה תשואה 
22



מהות הבעיה•

מקור הבעיה•

איך משקיעים•

--אנו חיים היום בעולם של  תשואות נמוכותאנו חיים היום בעולם של  תשואות נמוכות
ריבית נמוכה משגעת מערכות שלמות  ריבית נמוכה משגעת מערכות שלמות    --תיאבון הסיכון עולה תיאבון הסיכון עולה 

איך משקיעים•

ניהול סיכונים•

שכל ישר•
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דיכאון  דיכאון  – – מעיד על צמיחה מאוד נמוכה מעיד על צמיחה מאוד נמוכה ••

בכלכלהבכלכלה

הסיפור  הסיפור  --פחות בזבוזיםפחות בזבוזים  --מחייב יותר חסכוןמחייב יותר חסכון••

מהות הבעיה של ריבית נמוכהמהות הבעיה של ריבית נמוכה

הסיפור  הסיפור  --פחות בזבוזיםפחות בזבוזים  --מחייב יותר חסכוןמחייב יותר חסכון••

של ביצה והתרנגולת  של ביצה והתרנגולת  

    

פחד מהפסדי הון למשקיעים לטווח רחוקפחד מהפסדי הון למשקיעים לטווח רחוק••
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הבעיה של ריבית אפסית  
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  נמוכה עליה ולשמור ,האינפלציה את להוריד שהצליחו מרכזיים בנקים•

.האחרונים בעשורים

  המפותחות למדינות אפשר הטכנולוגיים והשיפורים הגלובליזציה תהליך•

.המוגמרים המוצרים עלות את מכך וכתוצאה ,הייצור עלות את להוריד

 גבוהה להשקעה הוביל המתפתחות במדינות הגבוה החיסכון שיעור•

.המפותחות המדינות של בחוב

סיבות לתשואות הנמוכות בעולם המערביסיבות לתשואות הנמוכות בעולם המערבי

.המפותחות המדינות של בחוב

.ח"לאג הביקוש ועולה מזדקן המערבי העולם•

 וגדל ירדו הפרטי המגזר חובות אולם ,חובותיהן את העלו הממשלות•

2008 - ב המשבר בעקבות ח"לאג הביקוש
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 בעולם נמוכה כלכלית צמיחה על הקרובות בשנים ישמרו גורמים מספר•

:המערבי

.והחברות הבית משקי של המינוף הורדת תהליך•

  באיחוד הכרוכות המבניות מהבעיות שנגרם באירופה הכלכלי המשבר•

.פיסקאלי איחוד ללא מוניטארי

סיכוי טוב שזה ימשך –? מה לגבי העתיד

.פיסקאלי איחוד ללא מוניטארי

. לעלות ח"האג מתשואות תמנע המערבי בעולם הנמוכה הצמיחה•

   .המתפתחות במדינות בחיסכון הירידה על יפצה המזדקן המערבי העולם•

  )דורית בין בעיה(
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ג"חוב ממשלתי ברוטו כאחוז מהתמ

28

אופנהיימר: מקור



ב ובאירופה"ג בארה"חוב ממשלתי נטו כאחוז מהתמ

29

BCA: מקור



ב"שנים בארה 10 - ח ממשלתי ל"תשואת אג

30

BLOOMBERG: מקור



תיאבון הסיכון עולהתיאבון הסיכון עולה--אנו חיים היום בעולם של  תשואות נמוכותאנו חיים היום בעולם של  תשואות נמוכות
ריבית נמוכה משגעת מערכות שלמות  ריבית נמוכה משגעת מערכות שלמות  

מתחילות להקטין  מתחילות להקטין  , , במקום להוליד רווחי הון למשקיעיםבמקום להוליד רווחי הון למשקיעים, , תשואות נמוכותתשואות נמוכות
והן זורעות הרס  והן זורעות הרס  , , את הכנסות משקי הבית ואת רווחיות התאגידיםאת הכנסות משקי הבית ואת רווחיות התאגידים
קרנות כספיות ותעשיית  קרנות כספיות ותעשיית  , , במודלים העסקיים ההיסטוריים של הבנקאותבמודלים העסקיים ההיסטוריים של הבנקאות

עולם ההשקעות חובב המתקפה שהתרגלנו אליו בשלושת העשורים  ..הפנסיותהפנסיות
כתב, "ועכשיו מבשילה ההשקעה ההגנתית. האחרונים נבלם בריבית האפס

לוקחי סיכונים חובבי התקפות היו אלה שתמיד כיכבו בכותרות ושבו את לב לוקחי סיכונים חובבי התקפות היו אלה שתמיד כיכבו בכותרות ושבו את לב ""
הסוד להתעשרות מאז הסוד להתעשרות מאז , , ובס וביל גייטסובס וביל גייטס''כמו סטיב גכמו סטיב ג, , מלבד דוגמאות נדירותמלבד דוגמאות נדירות. . היפיפיותהיפיפיות

להתפלל מעט ולזרוק את הכדור  להתפלל מעט ולזרוק את הכדור  , , היה לזרוק את כספם של אחריםהיה לזרוק את כספם של אחרים  8080- - תחילת שנות התחילת שנות ה
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להתפלל מעט ולזרוק את הכדור  להתפלל מעט ולזרוק את הכדור  , , היה לזרוק את כספם של אחריםהיה לזרוק את כספם של אחרים  8080- - תחילת שנות התחילת שנות ה
    1,0241,024כאילו אתם מחוננים בגאונות פיננסית שמצדיקה תגמול כספי גבוה פי כאילו אתם מחוננים בגאונות פיננסית שמצדיקה תגמול כספי גבוה פי , , רחוקרחוק

. . יף אינדיאנייף אינדיאני''עורך דין או צעורך דין או צ, , משכרו של רופאמשכרו של רופא
השנים האחרונות הייתה להשתמש  השנים האחרונות הייתה להשתמש    3030--הדרך העיקרית להרוויח כסף בהדרך העיקרית להרוויח כסף ב""

גבוה  גבוה    19811981- - למרות שמחיר הכסף היה בלמרות שמחיר הכסף היה ב. . בכסף כדי לעשות כסףבכסף כדי לעשות כסף
    20%20%, , בב""ח ארוכות טווח של ארהח ארוכות טווח של ארה""לאגלאג  15%15%בריבית של בריבית של , , להחרידלהחריד

הירידה הירידה , , 8%8%--7%7%וריביות ריאליות לא יאומנו של וריביות ריאליות לא יאומנו של , , בריבית הפרייםבריבית הפריים
ח בשלושת העשורים האחרונים אפשרה  ח בשלושת העשורים האחרונים אפשרה  ""ההדרגתית של תשואות האגההדרגתית של תשואות האג
ח  ח  ""ן ומחירי יחידות קרנות אגן ומחירי יחידות קרנות אג""מחירי הנדלמחירי הנדל, , למכפילי הרווח של המניותלמכפילי הרווח של המניות

.  .  לעלות במה שנראה כמו מגמה חיובית אינסופיתלעלות במה שנראה כמו מגמה חיובית אינסופית



.י מרווח וריבית אבסולוטית"החלטת השקעה עפ�

ב הערכת  "תמחור ע(בהתאם לאלוקציה ולחלופות ההשקעה �
).סיכון

.מ הכספים המנוהלים"בהתאם למח, א"מעוניינים בהשקעה לז�

).  משתנה/ קבועה (ריבית ) ח"מט/ ₪ (בסיס הצמדה �

 אשראי ככלי השקעה

.חוב בכיר ומזאנין: השקעה ברמות סיכון שונות�

.  יכולת לשלב בין חוב למרכיבים הוניים�

בשנים   -למשל-ולא בתחרות עם הבנקים –עסקאות גדולות �
 DEFAULTאשראי למשכנתאות למרות שיעורי  - האחרונות

למערכת המוסדית  " לא רצוי "–מצוינים 
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החוב של הסקטור העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח)
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  )האשראי מנקודת ראות הלווים(יתרות החוב של הלווים במשק 

0

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0    מוסדיים- אג"ח לא סחיר 8 17 27 45 61 71 56 49 45

9   מוסדיים- אג"ח סחיר 12 12 14 27 41 77 89 77 75

2    מוסדיים- הלוואות 2 3 4 5 8 10 10 13 16

0   בנקים- אג"ח סחיר 3 4 2 2 3 4 5 3 3

352   בנקים -אשראי שלא לדיור 378 362 354 363 360 380 410 387 399

12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 8-10

ולסטטיסטיקה החטיבה למידע -בנק ישראל: מקור
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 האם ישראל היא שיאנית עולם בהסדרי חוב?
 מספר מקרי חדלות הפירעון בישראל גדול פי שישה מבשווקים אחרים

  מירב ארלוזורובמאת:   -  01.03.2012 - 

SS&&PP - -הישראליותהישראליות  החברותהחברות  שלשל  היחסיהיחסי  החובהחוב  רמתרמת  אתאת  גםגם  בדקהבדקה  מעלותמעלות    
  שהחברותשהחברות  מתבררמתברר  ..בעולםבעולם  המדורגותהמדורגות  לחברותלחברות  לעומתלעומת  ,,המדורגותהמדורגות
  ביחסביחס  החובהחוב  שיעורשיעור((  חובחוב  ברמתברמת  מתאפיינותמתאפיינות  בישראלבישראל  המדורגותהמדורגות

    ההוןההון  שוקשוק  לגבילגבי  שליליתשלילית  נקודהנקודה  עודעוד  --  מאודמאוד  גבוההגבוהה  ))העצמיהעצמי  להוןלהון
    הואהוא  המענייןהמעניין  ,,זאתזאת  עםעם  ..בישראלבישראל  החובהחוב  הסדריהסדרי  לריבוילריבוי  נוסףנוסף  והסברוהסבר  ,,המקומיהמקומי    הואהוא  המענייןהמעניין  ,,זאתזאת  עםעם  ..בישראלבישראל  החובהחוב  הסדריהסדרי  לריבוילריבוי  נוסףנוסף  והסברוהסבר  ,,המקומיהמקומי
  ..מאודמאוד  גבוההגבוהה  חובחוב  ברמתברמת  מתאפיינותמתאפיינות  חברותחברות  שלפיושלפיו  הממצאהממצא
- - בב  גבוההגבוהה  חובחוב  רמתרמת  מחזיקותמחזיקות  בישראלבישראל  ןן""הנדלהנדל  שחברותשחברות  מתבררמתברר

  האחזקההאחזקה  חברותחברות  ואולםואולם  ..באירופהבאירופה  ןן""הנדלהנדל  חברותחברות  שלשל  מזומזו  5050%%
  שלושהשלושה  פיפי  גבוההגבוהה  חובחוב  ברמתברמת  מחזיקותמחזיקות  ))פירמידותפירמידות((  בישראלבישראל

    הוכחההוכחה  עודעוד  לכםלכם  הנההנה  אזאז  ..באירופהבאירופה  האחזקההאחזקה  חברותחברות  שלשל  מזומזו  ))200200%%((
    שלשל  הגבוהההגבוהה  בריכוזיותבריכוזיות  מצויהמצויה  המקומיהמקומי  ההוןההון  שוקשוק  שלשל  הבעיההבעיה  עיקרעיקר  כיכי

    ..הפירמידותהפירמידות



      דליה אנרגיה          

  350  

  תשואה  

5.50%19010.4535019.2529015.95חוב בכיר בערבות מדינה  

0  11.00%1001100מזנין

  20122012--דוגמא של תיאבון סיכון באשראי  דוגמא של תיאבון סיכון באשראי  

18.00%6010.8006010.8אקוויטי

              

  35032.2535019.2535026.75

              

    9.21%  5.50%  7.64%

                  

עוד דוגמאעוד דוגמא
20082008-- CDS CDS 

עוד דוגמאעוד דוגמא
בנק דיסקונט  בנק דיסקונט  --  20092009



?  ?  אז איך בכל זאת משקיעים בעולם מסוכן שכזה אז איך בכל זאת משקיעים בעולם מסוכן שכזה 
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פיזור גאוגרפי  פיזור גאוגרפי  



ישראל- –הכתובת לרוב  על הקיר - "שכל ישר"

?ח של חברת החשמל"האם המדינה ערבה לאג
ח שתנפיק "הודעת האוצר כי יעניק ערבות מדינה לאג

הקיימות אינן נהנות   ח"האגהחברה עוררה את השאלה אם 
חברת החשמל גדולה מכדי : "באוצר מרגיעים. מערבות כזו

"ליפול
מירב ארלוזורוב  : מאת 28.02.201228.02.2012 06:48
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מירב ארלוזורוב  : מאת 28.02.201228.02.2012 06:48
    ,,המוסדייםהמוסדיים  הגופיםהגופים  בקרבבקרב  מהומהמהומה  זורעזורע  האוצרהאוצר  משרדמשרד<<

  בנוגע ,ישראלישראל  אזרחיאזרחי  שלשל  הפנסיוניהפנסיוני  החיסכוןהחיסכון  אתאת  המנהליםהמנהלים
 -  הציבור של הפנסיוני החיסכון בתיק הגדולות ההשקעות לאחת
  הודיעהודיע  באוצרבאוצר  הכלליהכללי  החשבהחשב .החשמל חברת של החוב איגרות

    הקרובההקרובה  חח""האגהאג  להנפקתלהנפקת  מדינהמדינה  ערבותערבות  לתתלתת  בכוונתובכוונתו  כיכי
  ובכךובכך  ,,חובחוב  לגייסלגייס  לחברהלחברה  לסייעלסייע  כדיכדי  ,,החשמלהחשמל  חברתחברת  שלשל
    חח""האגהאג  שלשל  מעמדןמעמדן  מהומהו  ::נמנעתנמנעת  הבלתיהבלתי  השאלההשאלה  אתאת  עוררעורר

    נהנותנהנות  אינןאינן  כיכי  משתמעמשתמע  והאםוהאם  ,,החשמלהחשמל  חברתחברת  שלשל  הקיימותהקיימות
  ??מדינהמדינה  לערבותלערבות



"שכל ישר"
פשוט לקרוא אותה  –הכתובת לרוב  על הקיר 

39



בעולם השקעותבעולם השקעות  1.1.

זה כל הסיפורזה כל הסיפור––ניהול סיכונים ניהול סיכונים ••
פיזור גיאוגרפי וזיהוי מגמות עולמיות•

זהירות מברבור שחור  –תזרים מזומנים •

  אנליזה  אנליזה   אנליזהאנליזה •

זהירות מ אסימטריה בין נכסים להתחייבויות• זהירות מ אסימטריה בין נכסים להתחייבויות•

"  יהיה בסדר " זהירות מהקסם שבמילים •

לזכור תמיד שעדיף תפוח קטן ביד משניים גדולים על העץ •

    אידיבידואליתאידיבידואליתברמה ברמה 2.2.

אנשים חוסכים יותר לפנסיה•

התאמת רמת החיים לתמורות הכלכליות  •

רמת מינוף תואמת צמיחה האישית•
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'קרן י
שנים 5סיכון –מישור תשואה 
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2012נכון לסוף ינואר  , אתר משרד האוצר, ביטוח נט: מקור
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הפניקס



ן בהשוואה למתחרים"שיעור נכסי נדל
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2011נכון לדצמבר , אתר משרד האוצר, ביטוח נט: מקור
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ל בהשוואה למתחרים"שיעור החשיפה לחו
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2011נכון לדצמבר , אתר משרד האוצר, ביטוח נט: מקור

0

5

10

15

200803 2009 2010 2011

מגדל
'קרן י

הפניקס
'קרן י

הראל
'קרן י

מנורה
'קרן י

כלל
'קרן י



טכנולוגיה
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טכנולוגיה
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, שותים, אוכלים..... קמים כל יום ו, חיים יותר –אנשים בכל העולם !!!! מיליארד  7
,  מגדלים ילדים, רוכשים מכוניות, בונים בתים: מקדמים את העולם, מתלבשים

וחיים יותרמבזבזים את כספם , מטיילים

, שותים, אוכלים..... קמים כל יום ו, חיים יותר –אנשים בכל העולם !!!! מיליארד  7
,  מגדלים ילדים, רוכשים מכוניות, בונים בתים: מקדמים את העולם, מתלבשים

וחיים יותרמבזבזים את כספם , מטיילים

? האם  זה הסוף- עיתון מפורסם שאל 

א ל ש ן  ב ו מ אכ ל ש ן  ב ו מ !!כ

θα είναι εντάξει        
)כי הרי הכל התחיל משם -יוונית, יהיה בסדר(



החלפת שליטההחלפת שליטה  --קבוצת מגדלקבוצת מגדל AA

180180
6060

AAAA

19341934--20122012  --קבוצת מגדלקבוצת מגדל

ומקצועיות  ומקצועיות  - - שרותשרות- - רצינותרצינות- - אחריותאחריות--שנים של יציבותשנים של יציבות  7878


