
1

קרנות נאמנות וקרנות סל 

תכנון ניהול והדרכה פיננסית

BMeniv
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דיסקליימר

,  המידע המובא במצגת זו הינו מידע אינפורמטיבי בלבד 

אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום  

יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו 

,  לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, ומאפייניו של כל אדם ואדם

אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו  

.האישיים של כל אדם
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מהי קרן נאמנות

 קרן נאמנות היא מעיין השקעה של קבוצת משקיעים בעלי יעדי השקעה
מאגדים יחד את כספם ושוכרים  , אשר במקום לפעול בנפרד, דומים

.פ החוק"שישקיע את כספם בהשקעות המותרות עמנהל מקצועי 

 זכות שווה באמצעות רכישת יחידת ההשתתפות קונה לעצמו המשקיע
.ובאופן יחסי למספר היחידות שרכש, בנכסי הקרן וברווחיה

למנהל המקצועי קוראים מנהל הקרן והוא אחראי על ניהול נכסי הקרן  ,
ע ופעולות נוספות בהתאם למדיניות  "ביצוע רכישות ומכירות של ני

.ההשקעה של הקרן
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פיקוח על הקרן

לשם פיקוח על הקרן קיימת חברה המשמשת כנאמן לקרן-נאמן הקרן  ,
תפקידה לפקח על ניהול הקרן בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות 

.ולהחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות

אופן ההתקשרות בין נאמן הקרן ומנהל הקרן מתבצע באמצעות -הסכם הקרן
לאחר החתימה על  , המשמש כהסכם נאמנות בין הצדדים, הסכם הקרן

.ההסכם מפרסם מנהל הקרן תשקיף
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שם הקרן ופרופיל החשיפה

ע כל הקרנות מחויבות להכיל בשמן את פרופיל  "לפי הגדרת רשות לני
.ושיקוף ברור של מדיניות ההשקעה, החשיפה לרמת הסיכון

:דוגמאות
ח"קרן המשקיעה באג-קונצרנימודל ( A0)!( ) פסגות 1.
מ אשר "ח מסוג מק"קרן המשקיעה באג-2012מ יוני "מק( 00)פסגות 2.

.2012פדיונן יחול בחודש יוני שנת 
קרן המשקיעה במניות הנסחרות -מניות דיבידנד גלובלי( 4A) פסגות 3.

.המחלקות דיבידנד לפחות פעם בשנה, ל"בחו
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שם הקרן ופרופיל החשיפה

 בהתאם לרמת 6עד0פרופיל החשיפה למניות מורכב מהמספרים
החשיפה

והאותיות 0ח מורכב מהספרה "פרופיל החשיפה למטA-F

ל ניתן להבחין כי הקרן  "לפי הטבלה הנ-קונצרנימודל ( A0)!( ) פסגות 
ח ואינה משקיעה כלל במניות"למט10%חשופה להשקעה של עד 

ח"מטמניותשיעור השקעות מרבי

000

10%1A

30%2B

50%3C

120%4D

200%5E

200%6Fמעל 
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בהשקעה בקרנות נאמנות)!( סימן קריאה 

 מטרת הסימן היא להציג בפני המשקיעים מידע אודות הרכב נכסי הקרן
.ורמת הסיכון המגולם בה

  סימן הקריאה יופיע בקרנות נאמנות אשר במדיניות ההשקעה קיימת
ח "ח בסיכון גבוה נכללות אג"במסגרת אג, ח בסיכון גבוה "חשיפה לאג

.או שאינן מדורגות כלל-BBBהמדורגות דירוג נמוך מקונצרניות
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סיווג קרנות לפי מעמד מס

המשקיע , קרן שרווחיה והכנסותיה פטורים ממס ברמת הקרן-קרן פטורה
.מכירה ופדיון יחידות הקרן, בעת חלוקת רווחיםמחויב בתשלום מס 

קרן שרווחיה והכנסותיה חייבים במס הכנסה ברמת הקרן-קרן חייבת  ,
המשקיע פטור ממס בעת חלוקת רווחי הקרן או בעת מכירת או פדיון יחידות  

.הקרן

מיועדת לתושבי חוץ כהגדרתם בחוק ופוטרת את המשקיע  -קרן לתושבי חוץ
תושב חוץ  , מתשלום מס בגין רווחי הון בעת פדיון או מכירה של יחידות בקרן

אשר ירכוש קרן אשר אינה ייעודית לתושבי חוץ ישלם מס רווח הון בעת  
.המכירה
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המיסוי בקרנות נאמנות

 25%ככלל המס מרווחי הון בשוק ההון הינו.
15%ח שקלי ממשלתי המס הינו "מ או אג"השקעה במק: קיימים חריגים כדלקמן.
 דבר , (בניכוי אינפלציה) על רווח ריאלי בלבד 25%בקרנות נאמנות המס הינו

:דוגמא להמחשה,  המהווה יתרון במיוחד בהשקעה בנכסים סולידיים

לשנה3.4%מ עם תשואה של "לקוח המחזיק במק
0.5%קרי , על הרווח הנומינלי15%מבחינת המיסוי הלקוח ישלם 

2890-רווח נטו, 510-תשלם מס, 3,400הרווחת 100,000אם השקעת 

(  3.4%)מ עם תשואה זהה "לעומת זאת לקוח המחזיק בקרן נאמנות המתמחה במק
על הרווח הריאלי25%לשנה מבחינת המיסוי ישלם 

הרווח הריאלי של הלקוח הינו אזיילשנה 3%בהנחה שסביבת האינפלציה הינה
בלבד0.1%והמס בגינו 0.4%

400-(ריאלי) רווח בניכוי אינפלציה , 3,400הרווחת 100,000אם השקעת 
3,300-רווח נטו, 100-תשלום מס
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עמלות

-עמלות בנק1.
מכירה/ אין עמלת קנייה
קיימת עמלה דמי ניהול

עמלות מנהל הקרן. 2
שכר מנהל , דמי הניהול מחושבים ומנוכים מדי יום משווי נכסי הקרן-דמי ניהול

הקרן נגבה באופן שוטף מנכסי הקרן ולמעשה גורם להפחתת התשואה של  
.דמי הניהול נגבים בכל מקרה גם אם התשואה בקרן שלילית. הקרן

היום לא  , מחושבת באמצעות פער של מחיר קנייה ומחיר פדיון-עמלת רכישה
.מקובל לגבות עמלות רכישה

ברוב  , תשלום המתווסף במועד הרכישה למחיר היחידה-שיעור הוספה
.הקרנות העמלה לא קיימת

דמי הנאמן אינם מגולמים בתוך דמי  , השכר של נאמן הקרן-דמי נאמנות
.הניהול של מנהל הקרן

י מהל הקרן תמורת הפצת הקרנות  "עמלה שמשולמת לבנקים ע-עמלת הפצה
י הבנקים"ע
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סוגי קרנות נאמנות

ההשקעהעיקרי מדיניותסוג הקרן

מסוייםקרן המחקה מדד קרן מחקה

ח"באג75%קרן המשקיעה לפחות ח"קרן אג

ע שאינה  "מנכסיה בני75%לפחות קרן המשקיעהקרן שקלית

צמודים למדד או למטבע

אינה מוגבלת בהתחייבותקרן גמישה

אפיקיםמשקיעה במספרקרן משולבת

ל"ע הנסחרים בחו"בני75%קרן המשקיעה לפחות ל"קרן חו

פקדונות, ם"מקמי: לטווח קצראפיקים סולידייםקרן כספית

ח ממשלתי"אג

במניות75%קרן המשקיעה לפחות מנייתיתקרן 
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יתרונות וחסרונות בהשקעה בקרנות נאמנות

חסרונותיתרונות

עם המגמהנטייה לפעולניהול מקצועי

שער מסחר לפי-אין מסחר רציףפיזור סיכון

סגירה

נזילות

פיקוח קפדני

יתרונות מיסוי בהשקעות  

סולידיות
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"אקטיבי"קרן נאמנות כמוצר 

 חשיבות לניהול מקצועי של מנהל הקרן ובית ההשקעות.

 מצפים שמנהל הקרן יכה את מדד הייחוס  .

ע בעלי פוטנציאל התשואה הגבוה "מצפים שמנהל הקרן יחזיק את ני
.ביותר 

מצפים שמנהל הקרן ינצל את תנודות השוק.

 השקעה באגרות חוב –אפיקים שעדיף להחזיק דרך קרן נאמנות  ,
. חלק ממדדי המניות 

בקרן נאמנות על מנהל הקרן לפעול כרצונו בתנאי –" אקטיבי"קרן נאמנות כמוצר 

שעומד בתשקיף הקרן שפורסם לציבור
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א  "דוגמאות לקרנות נאמנות על מדד ת
100

להשלים

"אקטיבי"קרן נאמנות כמוצר 
35, 125א  "מדד מניות ת–קרנות בולטות בקטגוריה 

תשואת  

35מדד 

-לשנה

3.3%

תשואת מדד  

-לשנה125

2.7%
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ל "מניות חו–קרנות בולטות בקטגוריה 
ל "מניות חו–קרנות בולטות בקטגוריה 
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ל "מניות חו–קרנות בולטות בקטגוריה 
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70/30קרנות מעורבות –קרנות בולטות בקטגוריה 
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90/10קרנות מעורבות –קרנות בולטות בקטגוריה  70/30קרנות מעורבות –קרנות בולטות בקטגוריה 
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מבנה קרן ומידע על קרן 

מידע ומבנה על קרן 
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שיווק קרנות 

ח בשילוב מניות"אג
25/75פתרון 

פלוס  25/75( 2B)פסגות 5110945

מניות30%עד -ח כללי בארץ"ח בארץ כללי אג"אג: קטגוריה
33%1: ח עם רכיב בטוחה"שיעור אחזקה באג

0.52%: דמי ניהול
ה-'ב: ימי מסחר'

1ביצועים והרכב הקרן

8.68%
החודשים  12-תשואה ל

(1.2.16-31.1.17)האחרונים 
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שיווק קרנות

בשילוב מניותקונצרניח "אג

ניהול השקעות בחברות( 3B)פסגות 5110705

למניות50%לצד חשיפה של עד קונצרניח "המשלבת השקעה באג* קרן ותיקה
 תוך ניצול הזדמנויות ועיוותי שוק, והמניותח"האגהקרן מבצעת ניהול דינמי וממוקד ברכיב^
 ה-'א: מסחרימי'
שנה בניהול קרנות נאמנות בפסגות20בעל ותק של מעל , רונן גרשון: מנהל הקרן

1ביצועי הקרן
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שיווק קרנות

*קרן ללקוחות נבחרים

3c))פרימיוםפסגות 5108105

אלף יחידות ערך נקוב100מינימום לרכישה -המיועדת למשקיעים בעלי הון פיננסי רב^ קרן ותיקה
 תוך אפשרות לניצול  , והמניותח"האגהקרן מבצעת ניהול השקעות דינמי וממוקד ברכיב

1ל"הזדמנויות ועיוותי שוק בארץ ובחו

0.65%: דמי ניהול| מיליון יחידות ערך נקוב 325-הקרן מוגבלת ל
ע חוץ"קרן בלתי מוגבלת בני' | ה-'ב: ימי מסחר

1אסטרטגיית ההשקעה לפי מנהל הקרן

פיזור וגיוון אפיקי השקעה
ע על בסיס מחקר רחב"בחירה קפדנית של ני
זיהוי עיוותי שוק וניצול הזדמנויות במסחר

ביצועי הקרן

19.73%62.92%96.73%

השנים האחרונות  3-תשואה ב

(1.3.14-28.2.17)

בקטגוריה לפי תשואה  1מקום 

2לתקופה זו

השנים האחרונות  5-תשואה ב

(1.3.12-28.2.17)

בקטגוריה לפי תשואה  1מקום 

3לתקופה זו

תשואה מיום ההקמה  

(1.3.14-28.2.17)^

בקטגוריה לפי תשואה  1מקום 

4לתקופה זו
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סחירות-הבעיה הגדולה בבורסה בישראל
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?מהקרן1%למכור /כמה ימים צריך כדי לקנות

 יומי במניית מחזורSME60 280 בממוצע  ₪ אלף

 מיליון 1.5: מדורגקונצרניח "אג/90א "יומי במניית תמחזור  ₪

 עד חצי מהמחזור היומי בלי להשפיע על  , לקנות ביום/מנהל קרן יכול למכור: שמרניתהנחה

המחיר

למכור מניית  /ימים לקנותמספרגודל קרן

מהקרן1%יתר בהיקף 

א  "למכור מניית ת/מספר ימים לקנות

מהקרן1%מדורג בהיקף קונצרני/90

M1011

M10072

M250214

M500317פסיביניהול

M10006014
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......מה שקורה בכנרת קורה גם בשוק הקרנות
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......מה שקורה בכנרת קורה גם בשוק הקרנות
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......מה שקורה בכנרת קורה גם בשוק הקרנות

קרן קטנה עם

עברביצועי 

!(טוביםהכי )מצוינים
קרן קטנה עם

ביצועי עבר

מגייסת מלא!(הכי טובים)מצוינים

קרן קטנה  

עם ביצועי  

עבר 

מצוינים  

(הכי טובים)

הופכת 

לקרן  

ענק

מציגה  

ביצועים  

בינוניים

מציגה  

ביצועים  

גרועים

מוכרים ועוברים הלאהמגייסת מלא
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קרנות סל וקרנות מחקות

תכנון ניהול והדרכה פיננסית

BMeniv
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מתי הונפקה תעודת הסל  

?  הראשונה ועל איזה רקע
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2000י פסגות בשנת "תעודת הסל הראשונה הונפקה ע

מחקרים מתקופה זו ביססו תפיסה כי עיקר התשואה נובע מ

asset allocation(פיזור נכסים )וכי בחירת נכסים

(stock/bond picking )אינה הגורם המבדל את התשואות.

 תפיסה זו הולידה את תעודות הסל שתכליתן מעקב אחר נכסי

מטבע וסחורות, בסיס שונים כגון מדדים
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תעודות הסל אפשרו למשקיעים לעקוב אחר תשואות מדדים  ,

.ענפים מטבעות וסחורות בעלויות ניהול נמוכות יחסית

  לפני מספר שנים מנהלי הקרנות החלו בשיווק קרנות מחקות כחלופה

שתציע למשקיעים קירוב מקסימאלי לתשואות בעלויות נמוכות 

. משמעותית מעלויות ניהול הקרנות הרגילות

:אך עם מספר הבדלים מתעודות הסל

  קרן מחקה פועלת במודלBest effort ואילו לתעודת  הנעקבלתשואת הנכס

.בכל עתהנעקבהסל קיימת התחייבות למעקב והמרת התעודה לנכס 

 ואילו תעודת הסל  ( ככל הקרנות)לפי שער סוף יום ונסלקתהקרן לא נסחרת

נסחרת באופן רציף בין המשקיעים לאורך יום המסחר בהתאם לביקוש 

.ולהיצע
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:הסיבות

במצב של אירוע  –סיכון יציבותי 
חשש להתממשות סיכון אשראי  , קיצון

במידה ומנהל תעודות הסל לא יעמוד  
בייחוד לאור הסכומים  , בהתחייבויותיו

.הגבוהים שמושקעים בתעודות הסל

רמת שקיפות נמוכה בתעודות סל 
פער  -( עלויות ניהול נסתרות)

רגולטורי בין תחום קרנות  
לתחום תעודות  ( פיקוח)הנאמנות 

.הסל

אשר  " קרן סל"הפיכתן של תעודות הסל לקרנות נאמנות מסוג 
תהיינה כפופות לכללים החלים כיום על קרנות נאמנות  

(חוק השקעות משותפות בנאמנות)
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ככל קרנות הנאמנות  רגולטוריתהיה נתונה לאותו פיקוח , קרן הסל

.וככזו התחייבות ההמרה לנכס הבסיס מבוטלת

קרן הסל מיועדת להשיג תשואה קרובה ככל  , בדומה לקרן מחקה

(best effort)הניתן לנכס הבסיס 
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 והיא  ( שתי פלטפורמות מסחר)קרן סל תסחר כמוצר היברידי

מסחר רציף  –תשמר חלק מהפרקטיקה הנהוגה בתעודות סל 

.למכור במחיר סוף יום/לצד האפשרות לרכושבין המשקיעים

 מנהל הקרן ינפיק , כקרן סגורההקרן תפעל -מסחר רציף

כמות יחידות מוגבלת וזו תיסחר בין המשקיעים במסחר  

.  הרציף

 יחידות  ( יצירה ופדיון)ניתן לקנות ולמכור –מסחר סוף יום

בסוף כל יום בהתאם להוראות שיוגשו באמצעות חבר 

.הבורסה עד לשעה היעודה
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אינה מבטיחה לעקוב אחר המדד, בשונה מתעודת סל, קרן סל.

ימונו , לצורך הבטחת הסחירות הן ברציף והן במחיר סוף יום

. לקרנות הסל עושי שוק

 מנהל הקרן רשאי להקצות יחידות נוספות לקרן מעת לעת לאחר

לצורך מכירתן במסחר בידי עושה , שנרשמו למסחר בבורסה

.השוק והיענות לבקשות יצירה מהציבור

 במקרה של קרן שהגיעה לתקרת כמות -( נדיר ביותר)ביצוע חלקי

לא ניתן יהיה לרכוש  , היחידות הנסחרת ולא יונפקו יחידות נוספות

.יחידות חדשות אלא אם מחזיקים קיימים ימכרו יחידות

 מנהל הקרן יכול לגבות דמי ניהול ומעבר לכך כל היתרות

עלויות גידור מהווים / ריבית/ שנצברות אצל המנהל ביחס לדיבידנד

.דמי ניהול נסתריםשאין חלק מנכסי הקרן ומכאן 



36
36

  מאחר וקרן הסל הינה מוצר היברידי ניתן לבצע פעולות במסחר

או לשדר ( מפגש הוראות בין משקיעים)הרציף ובמחיר השוק 

.או יצירת יחידות שתתבצע בסוף יום/הוראה לפדיון היחידות 

תנוכה עמלה ממחיר היחידה  /על הוראה ליצירה או פדיון תתווסף

שיעור עמלת הפדיון והיצירה של . י מנהל הקרן"כפי שיחושב ע

.לסיווג של הקרן בהתאם 0.3%-ל0.1%הקרן ינוע בין 

דרך המלך היא ביצוע פעולות במהלך המסחר הרציף  .

שיש בידי  " קלף"האפשרות לבצע פעולה בסוף יום היא סוג של 

.המשקיע אל מול היצרן
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השקעה בקרנות סל  –הערך במוצרי מדדים 
פיזור ויצירתיות לתיק ההשקעות, תוספת גיוון

 בתיק ההשקעות לממדי מניות מרכזיים בעולםמנייתיתעוגן חשיפה
 (קמעונאות, ן "נדל, אנרגיה , צריכה , פיננסים) חשיפה לסקטורים שונים
ל"אפשרות לנטרול חשיפה מטבעית במדדי חו
אפשרות חשיפה להנפקת מניות
 מניות בתחום , מניות בתחום הרובוטיקה -"למניות העתיד"אפשרות חשיפה

פיננסיםפינטקים
סייבר : אפשרות חשיפה למדדי טכנולוגיה ייחודיים (סימבול:HACK)

(  IBB: סימבול) ביוטכנולוגיה 



38

ל"אפשרות לנטרול חשיפה מטבעית במדדי חו

התעודות המנוטרלות מנצחות-ל עולות "כשהשקל חזק והמניות בחו

החודשים האחרונים הרבה  12-מדדי המניות של הבורסות הגדולות במערב עלו ב

מי  ■ את הפער צימצמהאך התחזקות השקל , יותר מאלה של הבורסה בתל אביב

האם  ■ שבחרו בתעודות שקליות על מדדים זרים הצליחו ליהנות מכל העולמות 

?היתרון הזה יישמר
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...נמצא במדדיםהעתיד 

?נישה מתאימה לכםאיזו 
ישנם מדדים למשקיעים שמעוניינים בגישה לנישות השקעה , מעבר למדדי המניות המוכרים

רובוטיקה וענן, דוגמת אנרגיה מתחדשת

: צילום / S Sh hu utttte errsstto oc ckk קרייטיבפ.א.ס.א
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החשיפה למניות בתחום הרובוטיקה והאוטומציהאפשרות 
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להיות ראשונים במרוץ הרכב האוטונומי

החל ביצרני  -של כלי הרכב של המחר " שרשרת המזון"השקעה בחברות לכל אורך 
דרך חברות המפתחות שבבים ייעודיים ותוכנות לכלי רכב חכמים ועד ליצרני  , סוללות

אפשרית באמצעות מוצרי מדד ייעודיים-המכוניות עצמן 
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הפיננסיםהפינטקיםהחשיפה למניות בתחום אפשרות 

הדרך אל הלהיט של העולם הפיננסי
כדאי שתכירו את מדד  ,אם תרצו להשקיע באחד התחומים הצומחים של ימינו 

שנותן חשיפה חברות טכנולוגיה פיננסיתנאסדקשל הפינטק
19/04/2017–מגלובס כותרת
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החשיפה למניות בתחום הסייבראפשרות 

סייבר: ההשקעה החמה של הקיץ

ב "חמש קרנות בארה■ מתקפות הסייבר מזיזות את הכסף הגדול בעולם לעבר חברות בתחום 

רובן אמריקאיות  , ותעודות סל בישראל אורזות עבור המשקיעים חבילה של חברות סייבר

מדדי  . והצומח מה שמאפשר למשקיעים לפזר את ההשקעה בענף המורכב -וישראליות 

בשנה27%הסייבר הניבו למשקיעים 
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?מה מספרים המכפילים2019-–עם הפנים ל
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קאפ–המידנסו את מגזר ? חפשים מניות זולות

לאחרונה בשווקים שולחת את המשקיעים לחברות בעלות שווי  התנודתיות 

מהרטלנדקולין מקוויי • שרשמו תת ביצוע בשנה האחרונה , בינוני

יש כאן תמהיל נהדר של . חברות אלו לא רק הפכו זולות יותר: "אדבייזורז

"מחיר ואיכות


