
פסגות בית השקעות
ל פסגות בית השקעות"מנכ, חגי בדש

2013אפריל 



ח הקונצרני בישראל"התפתחות שוק האג

עיקרי הדברים

הסביבה הכלכלית והשלכותיה על עולם ההשקעות

תפקידו של מנהל כספי ציבור בתעשייה הפיננסית 
והפנסיונית 



הקונצרני  ח"האגהתפתחות שוק 



הלוואות בנקים

עד קום המדינה

ח מדינה"אג

50-שנות ה

התפתחות שוק האשראי בישראל

  ח חברות ממשלתיות"אג
בערבות מדינה

70-שנות ה

ח בנקים ותאגידים  "אג
גדולים

90-שנות ה

ח חברות  "אג

2002



81.9
87.1

ח ממשלתי"אג ח קונצרני"אג

בהנפקות קונצרני בשנה  ₪  B42ממוצע של 

שיא בהנפקות קונצרני

ח קונצרני בעשור האחרון"הנפקות אג

44.9 44.4

36.0
32.1 29.9 31.1

53.0

68.8

56.4

64.6

81.9

6.4
11.6

20.2

45.1 47.3

23.4

36.5

42.9 40.6 38.6

2012נכון לסוף דצמבר . *בנק ישראל: מקור במיליארדי שקלים*



הקונצרני בישראל   ח"האגהתפתחות שוק 
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2013נכון לפברואר . בנק ישראל: מקור* במיליארדי שקלים 



תיק נכסי הציבור  

.2013נכון לפברואר . *בנק ישראל: מקור

₪  טריליון  2.7



מתיק נכסי הציבור11% -השוק הקונצרני 

317B
ח קונצרני"אג

מתיק נכסי הציבור 11%- כ

?כמה קונצרני יש בחיסכון לטווח ארוך

.2013נכון לפברואר . *בנק ישראל: מקור

₪  טריליון  2.4



הפנסיוניח קונצרני בעולם החיסכון "אג

300

400

500

485.3

321.1

172.2

סך נכסים ח קונצרני"אג

-ח קונצרני בתעשייה "ההשקעה באג
B176  ₪ נכסים מנוהלים₪ מתוך סך של טריליון

.2013נכון לפברואר . *בנק ישראל: מקור
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ביטוחי מנהליםקופות גמלקרנות פנסיה

172.2

56.5
83.8

35.6
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2.64

ריבית קרן

קושי במחזור ופרעון החוב  

"  בסיכון" קונצרניותח "אגהיקף פדיונות 
)10%-נסחרות בתשואה של מעל ל(
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6.77 7.29 6.79

14.931.67
1.94

1.58

?כיצד על מנהל כספי ציבור לנהוג



ציבורתפקידו של מנהל כספי 



תפקידו של מנהל כספי הציבור

ניהול השקעות מקצועי  
ואחראי של כספי הלקוח



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

ריבית

אינפלציה

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

תישאר נמוכה לאורך זמן  ריבית

אינפלציה

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



נמוכה מאוד   -סביבת ריבית בארץ ובעולם 
וצפויה להישאר נמוכה לאורך זמן  

1.75%

יפן שוויץ ב"ארה בריטניה גוש האירו ישראל

0.1%

0.25% 0.25%

0.5%

0.75%

.  בלומברג: מקור



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

תישאר נמוכה לאורך זמן 

ומבוקרת נמוכה

ריבית

אינפלציה

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

תישאר נמוכה לאורך זמן 

ומבוקרת נמוכה

ריבית

אינפלציה

חיובי אך נמוך ביחס לעשור  
האחרון  

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

תישאר נמוכה לאורך זמן 

ומבוקרת נמוכה

ריבית

אינפלציה

חיובי אך נמוך ביחס לעשור  
האחרון  

תשואות נמוכות במונחים 
ריאליים

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



 -ח ממשלתיות בישראל ובעולם "תשואות אג
בקושי מפצות על העלייה באינפלציה

שנים 10שנים 5

0.2%0.2%0.6%0.6%

0.6%0.6%1.6%1.6%

0.3%0.3%1.2%1.2%

0.7%0.7%1.7%1.7%

2.5%2.5%3.6%3.6%

23/04/2013: לתאריךנכון . בלומברג: מקור





6.7%

9.5%

סביבת תשואות ריאלית נמוכה

ממשלתי דירוגים גבוהים  
AA

דירוגים בינוניים  
+A

דירוגים נמוכים  
BBB-A

High Yield

2.4%

3.1%

4.2%

)שנים 4  מ"במחתשואות נומינליות (

2.2%אינפלציה 



תמונת מצב של הסביבה הכלכלית בארץ  
ובעולם

תישאר נמוכה לאורך זמן 

ומבוקרת נמוכה

ריבית

אינפלציה

חיובי אך נמוך ביחס לעשור  
האחרון  

תשואות נמוכות במונחים 
ריאליים

ייהנו מהיעדר חלופות השקעה

קצב צמיחה

ח"שוקי אג

שוקי מניות



קופת הגמל הגדולה   - פסגות גדיש כללי 
בישראל

ח "אג 30% 
ל  "מניות בחו 18% ממשלתי ונזילות 

 7% 
נכסים אחרים

הרכב השקעות 

31/3/2013: לתאריךנכון . גמל נט: מקור

ח קונצרני "אג 30% 
ל "בישראל ובחו

מניות בישראל  15% 



30.00%

35.00%

40.00%

32.25%

תעשייה37.91% פסגות גדיש כללי

ניהול השקעות אחראי ומובילות לאורך זמן  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

שנה שנים 3 שנים 5

8.10%

14.90%

8.80%

16.75%

2013למרץ נכון , גמל נט: מקור



תפקידו של מנהל כספי הציבור

ניהול השקעות מקצועי  
ואחראי של כספי הלקוח

שמירה והגנה על זכויות 
והחוסכים המשקיעים 

תוך שקיפות מלאה

לצד ניהול השקעות מקצועי  , על מנת למקסם את התשואה
על מנהל כספי ציבור לנקוט במעורבות מוסדית, ואחראי



מכספי הציבור המנוהלים  20%פסגות מנהל 

,       כמנהל כספי הציבור הגדול בישראל
עקרונות יסוד מעגן באמנה פסגות 

להגנה על זכויות לקוחותיו

    170  
מיליארד       

להגנה על זכויות לקוחותיו  מנוהלים₪  

פרסום האמנה נועד להגדיר כללי התנהגות 
ברורים וידועים מראש, שקופים

  *מנוהלים₪  

לאחר השלמת עסקת רכישת תעודות הסל של מיטב * 



תהליך בניית האמנה

נכתבה בהתבסס  האמנה 

, ניהול סיכונים, בקרת אשראי, מנהלי מחקר חוב, ניסיון מנהלי ההשקעות
בפסגותהמשפטיים ומנהלי הרגולציה היועצים 

בעולםעקרונות הסף לניהול כספי ציבור במוסדיים המובילים בחינת 

  



אמנת פסגות למעורבות מוסדית



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאספות 



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאספות 



מעקב רציף וייזום פעילות אקטיבית מול     
חברות

הצורך ייזום פסגות פעולות אקטיביות  במידת 

מהותיות של החברות  אחר פעולות והחלטות רציף מעקב 
הלקוחותמושקעים כספי בהן 

הצורך ייזום פסגות פעולות אקטיביות  במידת 
לקוחותיולשמירת זכויות 

מיידינקיטת פעולות להעמדה לפירעון 

בקשת הבראה או פירוק

ח"פנייה לנאמני האג

מניות/ח"זימון נציגות מחזיקי אג



החברותרציף אחר פעולות והחלטות מעקב 

06/201209/2012 08/201204/2013

)ציבורימידע (

ישראלוםסקיילקס

הובלת הקמת 
נציגות במטרה 

לבחון את עסקת 
"יסון'האצ"

הגעה להסכמות עם 
בעלי השליטה על 
מתן ערבות מלאה 

ח"לבעלי האג

/ביומדיקס
מדיקהקרן 

נקיטת צעדים  
אקטיביים למול  

 מדיקהקרן 

.  בי.די.אי
פיתוח

הובלת הקמת נציגות 

הנציגות קובעת כי 
החברה אינה 

סולבנטית

ש "פנייה לבימ
בהצעת הסדר



מעקב רציף וייזום פעילות אקטיבית מול     
חברות

הצורך ייזום פסגות פעולות אקטיביות  במידת 

מהותיות של החברות  אחר פעולות והחלטות רציף מעקב 
הלקוחותמושקעים כספי בהן 

,  בעלי שליטה, של חברות" רשימת טעוני בדיקה"ניהול 
נושאי משרה ודירקטורים שנקטו לדעת פסגות 

פעולות העלולות לפגוע בזכויות הלקוחות

הצורך ייזום פסגות פעולות אקטיביות  במידת 
לקוחותיולשמירת זכויות 

מיידינקיטת פעולות להעמדה לפירעון 

בקשת הבראה או פירוק

ח"פנייה לנאמני האג

מניות/ח"זימון נציגות מחזיקי אג



ביצוע מעקב רציף  
"מחזור חיי ההשקעה"אחר       

יזום  נמשיך לפעול באופן 

מעקב רציף וייזום פעילות אקטיבית מול     
חברות

יזום  נמשיך לפעול באופן 
באמצעות כל הכלים 

שברשותנו           



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאסיפות 



מרכזי כלי  -הכלליות הצבעה באסיפות 
חברותשל התנהלות שוטפת להשפעה על 

)מידע ציבורי(

08/201211/20121/2013

קמוראמפל

הצבעה כנגד 
הסדר החוב 

שהוצע בניגוד 
לשאר המוסדיים 

אנטרופיולהמלצת 

הצבעה כנגד 
  צית"דחמינויה של 

לאור , בקמור
הימצאותה 

רשימת טעוני "ב
"הבדיקה

סקיילקס

הצבעה כנגד 
  צית"דחמינויה של 

לאור  , בסקיילקס
הימצאותה 

רשימת טעוני "ב
"הבדיקה



ביצוע ניתוח עצמאי 
לצורך החלטות הצבעה

 באסיפותניתוח עצמאי טרם ההצבעה 
הכלליות

לצורך החלטות הצבעה
ככלי להשפעה על  
התנהלות החברות



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאספות 



ח מבקר המדינה בנושא הסדרי חוב "דו
2008-2011" תספורות"ו

₪               מיליארד  21 - הסדרי חוב ב 94"
"  שנים 4 - ב



מעורבות אקטיבית והובלת הטיפול  
חובבהסדרי 

פסגות להסדר חוב ראוי והוגן עקרונות 9

, הנפקת זכויות, המרת חוב למניות, י הזרמת הון"מבנה הון החברה עחיזוק 1.
הגבלת דיבידנדים , הלוואות בעלים

הגבלת תגמול בעלי השליטה וצמצום הוצאות החברה 2. הגבלת תגמול בעלי השליטה וצמצום הוצאות החברה 2.

י דחייה מקבילה של  תשלומי הריבית והקרן לנושים "טיפול בקדימויות החוב ע3.
אחרים

קבלת שעבודים והגדלת בטחונות  או הגבלת שעבודים חדשים ללא הסכמת בעלי  4.
ח"האג

י הגברת רמת השקיפות והדיווח "חיזוק ממשל תאגידי בחברה ע5.

ח"אגאישור עסקאות בעלי עניין גם באספות בעלי 6.

ח כנגד הגדלת הסיכון והארכת מועדי הפירעון"פיצוי בשיעור ריבית האג7.

להמרהח "אג, אופציות, בדמות מניות: עתידי Upside-ח ב"שיתוף מחזיקי האג8.

לנושיהבחינת השווי הכלכלי של העברת החברה 9.



08/201208/201210/2012

מעורבות אקטיבית והובלת הטיפול  
בהסדרי חוב

)ציבורימידע (

 בי.די.אי
אחזקות

 בי.די.אי
פיתוח

דרישה להקמת  
נציגות 

דרישה להסדר 
חוב מהיר

התנגדות 
לדחיית  

ח "תשלומי אג
ללא פיצוי

דרישה להקמת  
נציגות

יפנאוטו

התנגדות להצעה 
המגלמת תספורת 

ח "למחזיקי האג
ומתן תמורה לבעל 

השליטה 



אנו נפעל בכדי למקסם  
את החזר החוב  

מעורבות אקטיבית והובלת הטיפול  
בהסדרי חוב

את החזר החוב  
ולקבוע  למשקיעים 

נורמות התנהלות  
בהסדרי חוב  ראויות 



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאספות 



קביעת עקרונות סף להשקעה בחברות

מנהלי ההשקעות  בוחנים עקרונות סף לפיהם  3הוגדרו 
)הון וחוב(בפסגות כל השקעה 

בטוחות ללא בהנפקה ח"אג נרכוש לא - ראשוני שוק בטוחות ללא בהנפקה ח"אג נרכוש לא - ראשוני שוק

פסגות לעקרונות בניגוד חוב בהסדר מעורבות שהיו בחברות

)ארגוני זיכרון( פסגות של "הבדיקה טעוני רשימת"ב שנכללות בחברות

משני שוק

  מדיניות עם בחברות פנימי דירוג והפחתת השקעה מגבלות קביעת
ראויה לא תאגידי ממשל



תנאי הסף מאזנים בין  
הצורך למקסום  

קביעת עקרונות סף להשקעה בחברות

הצורך למקסום  
התשואה  

לבין יצירת נורמות  
ראויות להשקעה



סטנדרטים למעורבות מוסדית

מעקב רציף וייזום 
אקטיבית פעילות
החברותמול 

קידום שינויים מבניים 
בשוק ההון תוך שיתוף  

פעולה עם הרגולטור  

קביעת עקרונות סף 
להשקעה בחברות

ייזום והובלת
הטיפול בהסדרי חוב

ניתוח עצמאי 
הצבעה טרם

כלליותבאספות 



ההון תוך קידום שינויים מבניים בשוק 
שיתוף פעולה עם הרגולטור

פעילות מול המחוקק והרגולטורים השונים במטרה לקדם יוזמות  
למעורבות מוסדית אקטיבית ואפקטיבית

  תיקון ,16 תיקון( למוסדיים כוח המעניקים שתומכים חקיקה שינויי  תיקון ,16 תיקון( למוסדיים כוח המעניקים שתומכים חקיקה שינויי
)20 תיקון ,19

לקדם שבכוונתנו יוזמות

ח"אג ומחזיקי נאמנים ,חברות שבין ביחסים המקובלת הפרקטיקה הסדרת

לקשיים נקלעת כשחברה ח"האג מחזיקי מעמד חיזוק

השליטה בעל התערבות ללא ,המיעוט מניות בעלי ידי על צים"דח מינוי

חברה הבראת של להליך ברורים כללים המגדירה חקיקה קידום



שמירה על זכויות  
הלקוחות מחייבת  

מעורבות פעילה של  

ההון תוך קידום שינויים מבניים בשוק 
שיתוף פעולה עם הרגולטור

מעורבות פעילה של  
המוסדיים מול  

הרגולטורים לשינוי  
המשחקכללי 



פעולות פסגות הן בעד לקוחותינו המשותפים 

לצד ניהול הנכסים  , כמנהל נכסי הציבור הגדול בישראל
לקוחותינועלינו להגן על זכויות המסורתי 

חברות שמתנהלות בשקיפותבעד פסגות 
חברות ובעלי שליטה שרואים את אינטרס  בעדפסגות 

ח"בעלי מניות המיעוט ומחזיקי האג
שוק הון מפותח בעדפסגות 

פסגות בעד לקוחותינו המשותפים

חשוב להדגיש

בעל שליטה או נושא משרה אינן נגד פסגות פעולות 
חברות ציבוריותאינן נגד פעולות פסגות 

"בעד"בגישה של פסגות נוקט 



סטנדרטים למעורבות מוסדית

ומסגרת פעולה " קוד פתוח"אנו בפסגות רואים באמנה 
,  נורמטיבית לפעילותם של מוסדיים נוספים בישראל

המוזמנים לקחת חלק בפיתוחה ויישומה

רגולטורים והחברות הציבוריות , בשיתוף פעולה של מוסדיים
נוכל ליצור שוק הון עם נורמות חדשות שיבדילו בין  , במשק

חברות ובעלי תפקידים הגונים לבין האחרים





הבהרות

  שיווק/ליעוץ תחליף או/ו פנסיוני שיווק/ייעוץ או/ו השקעות שיווק/ייעוץ מהווה אינו לעיל האמור
  לרכישת הצעה מהווה אינו וכן אדם כל של המיוחדים ובצרכים בנתונים המתחשב כאמור
  בהתאם תיעשה הערך ניירות או/ו בקרנות יחידות רכישת .ערך ניירות או/ו בקרנות יחידות

  .בלבד המיידיים ולדיווחים שבתוקף לתשקיף

  .כלשהי תשואה להשגת פסגות התחייבות לעיל באמור לראות אין

  משווק – מ"בע השקעות בית ופסגות – בורסה וחבר תיקים מנהל – מ"בע ערך ניירות פסגות
  ומשתייכות )השקעות בייעוץ ולא( השקעות בשיווק עוסקות ")החברות" :להלן( השקעות
  זיקה וכן השנייה החברה ידי על המנוהלים הפיננסים לנכסים זיקה לחברות .פסגות לקבוצת
  ומשתייכות )השקעות בייעוץ ולא( השקעות בשיווק עוסקות ")החברות" :להלן( השקעות
  זיקה וכן השנייה החברה ידי על המנוהלים הפיננסים לנכסים זיקה לחברות .פסגות לקבוצת
  הנאמנות לקרנות :להלן כמפורט ,הבאות החברות ידי על המנוהלים הפיננסים לנכסים

  הפנסיה וקרנות הגמל לקופות / מ"בע נאמנות קרנות פסגות חברת ידי על המנוהלות
  שהשקעותיהן הגמל לקופות / מ"בע ופנסיה גמל קופות פסגות חברת ידי על המנוהלות

  פסגות ידי על המנוהלת הותיקה הפנסיה לקרן / מ"בע ערך ניירות פסגות ידי על מנוהלות
  פנסיה קרנות לניהול חברה מגן ידי על המנוהלות הפנסיה לקרנות / מ"בע פנסיה )ל.ע.ה(

  תעודות פסגות ,מ"בע סל תעודות פסגות חברות ידי על המנוהלים הפיננסים לנכסים / מ"בע
 מובנים מוצרים פלטנום ופסגות מ"בע מדדים סל תעודות פסגות ,מ"בע ח"מט התחייבות

.אחרים פיננסים נכסים פני על אלו נכסים להעדיף רשאיות החברות כי מובהר .מ"בע

 פנסיוני בשיווק עוסקת מ"בע ופנסיה גמל קופות פסגות חברת

.ידה על המנוהלים הפנסיוניים למוצרים זיקה ולה )פנסיוני בייעוץ ולא(      


