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. המידע המופיע במצגת זו נועד להתרשמות כללית בלבד ואין באמור בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא



לניהול כסף פנוי יש מגוון  
- חלופות מקובלות- חלופות מקובלות

?מהן
 



תוכנית חסכון

ניהול עצמאי

באמצעות הבנק

באמצעות בית השקעות

ביטוח' פוליסות חסכון בחב



בוא נבחן את התיק הקיים

האינטרנטכנס לחשבון בנק באמצעות 1.

"שוק ההון"הקלק על הלשונית 2.

בחן את הנכסים בתיק3.

ניתן לבחון את התדפיס הנשלח בדואר   - לחילופין4.



?מה אנחנו מחפשים

רמת סיכון קיימת1.

סכום  2.

את העמלות הנסתרות3.

בקרנות הנאמנותאת העמלות הנסתרות 4. בקרנות הנאמנותאת העמלות הנסתרות 4.

שקיפות



?כמה אתה חושב שאתה משלם על התיק

תשובות נפוצות
לא משלם כלום•
מכירה בלבד/משלם עמלת קניה•
)2%- 1%(משלם שכר למנהל ההשקעות • )2%- 1%(משלם שכר למנהל ההשקעות •
לא יודע•



20%דוגמא להרכב השקעות בתיק 









ה
80\20הראל פיא 



IBI



פסגות



?מה זה קרן נאמנות





)א"חברות נסחרות בבורסה בת 560-כ...... (והרשימה ממשיכה



אופן ההשקעות

נכסים  +כ יקנה קרנות של בתי השקעות"בד - הבנק•
ישירים

כ יקנה קרנות של  "בד -בית ההשקעות•
נכסים ישירים+עצמו נכסים ישירים+עצמו

קיימת קורולציה בין אחוז הסיכון לבין העמלה (
ומכאן עלול להיווצר ניגוד   - שגובה הקרן נאמנות

)?אינטרסים

?כיצד מייעלים



-לחזור ל

BasicBasic



?מה רוצים לעשות עם הכסף הפנוי

לא להפסיד ואולי גם קצת •
....להרוויח

)ערך הכסף נשחק(לשנה  3%-2%אינפלציה • )ערך הכסף נשחק(לשנה  3%-2%אינפלציה •
מינימום עמלה•
:סוגי השקעות 2•

)'שחר וכו, גליל, ח מדינה"אג(נכסים של המדינה –
)'אופציות וכו, מניות, ח קונצרניות"אג(נכסי חברות –
שילוב בניהם–



, נעים להכיר
אני הפאי שלך



!להגיע אל הפאי: המטרה

באמצעות 
בית השקעות

באמצעות הבנק
לבנות 
לבד

פוליסת חסכון

)X2(עמלות קניה ומכירה )X2(עמלות קניה ומכירה )X2(עמלות קניה ומכירה 

)לא כולל קרן נאמנות(דמי ניהול +

נכסים עטופים 
)קרן נאמנות(

)יחודי לבנק(דמי משמרת 

)ייחודי לבנק(שיעור הוספה 

נכסים עטופים 
)קרן נאמנות(

)יחודי לבנק(דמי משמרת 

)ייחודי לבנק(שיעור הוספה 

נכסים עטופים 
)קרן נאמנות(

דמי משמרת 
)יחודי לבנק(

שיעור הוספה 
)ייחודי לבנק(



?כיצד מייעלים את התיק

באמצעות 
בית השקעות

באמצעות הבנק
לבנות 
לבד

פוליסת חסכון

באמצעות 
האינטרנט

באמצעות

הבנק 

פניה

למנהל תיקים

חשבון לניהול 
השקעות

פוליסה

העברה 
בנקאית



ביי 
ביי


