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תכנון ניהול והדרכה פיננסית

אסטרטגיות בבניית  

תיק השקעות
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מבוא-תהליך העבודה בבניית תיק השקעות 

:לפניכם שתי עמדות של משקיעים שונים

המספרים שלו  . הוא הולך להיות בין הגדולים בתחום. רמי לוי זה הדבר החם"-'משקיע א

.."אני קונה-השיווקית והעסקית נכונההאסטרטגייה, חזקים
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מבוא-תהליך העבודה בבניית תיק השקעות 

להערכתי המשבר באירופה הוא רק ההתחלה  . רמי לוי כבודו במקומו מונח"–' משקיע ב

למיתון ועם כל המחאות ברקע אנשים הולכים להוציא  להכנסאנחנו הולכים . של ההאטה

"אני מוותר. הרבה פחות על הקניות שלהם

?איזו גישת השקעה מייצג כל אחד מהם
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מבוא-תהליך העבודה בבניית תיק השקעות 

אירועים אקסוגניים והשפעתם  , ניתוח סביבה כלכלית עולמית: מאקרו-
.על הכלכלה

בחירת החלוקה לנכסים בהתאם להנחות העבודה הכלכליות  -
(ח"מט/מניות/ צמוד/שקלי)

(סחורות, גיאוגרפי/ענפי, קונצרני/ ממשלתי)פיזור לסקטורים השונים -

רווחיות חברות/ריביות/בחירת הנכסים בהתאם לתשואות-

Top Down

Bottom Up 

מקור  , הכנסות, בחינת רווחיות. רזולוציה של נייר בודד: מיקרו -

ביחס  , בחינת הרווחיות ביחס אליהם, מתחרים: מיצוב ביחס לענף-
.למקובל בענף

-Swot :איומים והזדמנויות ברמה ענפית
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מבוא-תהליך העבודה בבניית תיק השקעות 

?איזו גישה ננקוט כמשקיעים

Top Down

Bottom Up 

http://www.google.com/url?url=http://www.mako.co.il/nexter-top-israeli-websites/2010/Article-0c2960192908b21006.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MdNhVKOjJYf5aviRgMgM&ved=0CDIQ9QEwDjgU&sig2=JJfMAQkX9fdQzlEWrgJ4Ow&usg=AFQjCNG4uVfQYNkN7ui6ToxpftVWkN9BxQ
http://www.google.com/url?url=http://www.mako.co.il/nexter-top-israeli-websites/2010/Article-0c2960192908b21006.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MdNhVKOjJYf5aviRgMgM&ved=0CDIQ9QEwDjgU&sig2=JJfMAQkX9fdQzlEWrgJ4Ow&usg=AFQjCNG4uVfQYNkN7ui6ToxpftVWkN9BxQ
https://www.google.com/url?url=https://knowledge.psagot.co.il/financial_guide.php?gid%3D280&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hdNhVOioG9LpaLWKgsAD&ved=0CC4Q9QEwDDg8&sig2=zRBEiR2eVclzy5yASht4lQ&usg=AFQjCNHwDAC2BG0NcYFYcrJ1cyW8okG76w
https://www.google.com/url?url=https://knowledge.psagot.co.il/financial_guide.php?gid%3D280&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hdNhVOioG9LpaLWKgsAD&ved=0CC4Q9QEwDDg8&sig2=zRBEiR2eVclzy5yASht4lQ&usg=AFQjCNHwDAC2BG0NcYFYcrJ1cyW8okG76w
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תהליך העבודה בבניית תיק השקעות

קביעת רמת סיכון בהתאם לצרכים

תמחור שווקים, נתוני ותחזיות מאקרו כלכליות 

בחירת הנכסים 

Asset Allocation-עקרונות החלוקה לאפיקים
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תחזיות מאקרו

נתוני  
תעסוקה

ריביות

אינפלציה

צמיחהחיסכון

ג"תמ

חובות

:מכאן נגזרצריכה

אחוז המניות בתיק•

ח"האגחלוקת בסיסי ההצמדה של •

בתיקיםהקונצרניח"האגאחוז •

דירוגים•

מים"מח•

חלוקה גיאוגרפית•
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רמות סיכון בתיק–ניתוח צרכי המשקיע
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רמות סיכון לפי תיק–ניתוח צרכי משקיע 

בינונית-נמוכה : דוגמא לתיק ברמת סיכון

ח מדינה"אגח מדינה"אג =
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גבולות ההשקעה בכל רמת סיכוןים -"עד"טבלת ה

רמת  

סיכון

ח  "אג

חברות  

בארץ

/ח "מט

ח חול"אג

מניות  

ל"בארץ ובחו

נכסי  

סיכון

25%15%5%25%נמוך

50%30%15%50%בינוני נמוך

70%45%30%70%בינוני

85%65%60%85%בינוני גבוה

100%100%100%100%גבוה
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Asset Allocation .2

שקלי

צמוד
ח"מט

מניות

אפיקים4-חלוקת הנכסים הראשונית מתבצעת ל
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Asset Allocation–חלוקה בין שקלי לצמוד
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גורמי השפעה–סחורות

יש כמה גורמים  . תנודות במחירי הסחורות נובעות משינויים בביקוש
:עיקריים לשינויים האלה

.שגשוג כלכלי לעומת שפל1.

.עודפים או מחסור בסחורה בהשפעת גורמי הטבע2.

.תהליך האורבניזציה הגורם להגדלת הביקוש וירידה בהיצע3.

לשינויים במחירי הסחורות יש בהכרח השפעה ישירה על 

.המחירים במשק ועל נתוני האינפלציה
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Asset Allocation–ח"הקצאה למט

י השקעה במניות  "ח תהיה קיימת ע"חשיפה למט

סקטורים ששינוי  /י השקעה בחברות"או ע/ל ו"חו

.מטבע ישפיע עליהם

ח בחלוקת הנכסים  "הקצאת חשיפה ישירה למט

כ שולית ותהיה לאור פערי ריביות אטרקטיביים  "בד

. בין מטבעות שונים או צרכים ספציפיים של הלקוח
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Asset Allocation–הקצאה למניות

 אינפלציה, ריביות)בהתאם לנתוני המאקרו  ,

(.האטה/צמיחה

  בהתבסס על צפי רווחיות החברות

או באזורים גיאוגרפיים  /בסקטורים השונים ו

.שונים



שקלי

ח"מטצמוד

מניות

Asset Allocation–סיכום ביניים

.כ מהווה את הבסיס לתיק"בד

:חלקו יגדל ככל ש

המשקיע מבקש רמת סיכון פחותה יותר

 מגדילה את  )סביבת ריביות גבוהה

מדכאת  , אטרקטיביות ההשקעה במטבע

צמיחה ומפחיתה כדאיות השקעה  

(.במניות

 מגבירה את הצורך  )אינפלציה גבוהה

(.והביקוש לאפיק הצמוד

פ צורך ספציפי של לקוח או לאור פערי ריבית אטרקטיביים  "ע( אם בכלל)לרוב מוקצה חלק קטן 

:  כשתתרחש המנייתיהגדלת החלק . חלקו בעוגה נובע מרמת הסיכון שמבקש המשקיע

 (.מפחית אטרקטיביות של אלטרנטיבת ההשקעה)סביבת ריביות נמוכה

 ועלייה ברווחיות החברות( כ בסביבת ריביות נמוכה"בד)צפי למגמה של צמיחה.



Asset Allocation–חלוקה בין ממשלתי לקונצרני

האפיקים העיקריים4-לאחר החלוקה הראשונית ל  ,

חלוקה בתוך האפיקים   Asset Allocationכולל ה

:האלו
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Asset Allocation– לקונצרניחלוקה בין ממשלתי

  בהתאם לצפי מאקרו כלכלי לגבי צמיחה ורווחיות

-ככל שהסביבה הכלכלית תומכת צמיחה. החברות

.יגדלהקונצרניהחלק 

 לממשלתיהקונצרניבהתאם למרווחים בין  .



Asset Allocation–  פיזור גיאוגרפי

מט"ח

מניות

צמוד

שקלי

האפיקים העיקריים4-לאחר החלוקה הראשונית ל  ,

חלוקה בתוך האפיקים   Asset Allocationכולל ה

:האלו
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Asset Alloation–פיזור גיאוגרפי

:פיזור גיאוגרפי מתבטא בשני מישורים עיקריים

.ל"ישראל מול חו-

.מפותחים מול מתפתחים: ל"בשווקי חו-

.'וכוטכנולוגיה , פיזור בין סקטורים כגון בנקאות

גבוהה יכול להתייחס גם לסקטורים על פי אזורים ברזולציהפיזור 
'תעשייה כבדה בסין וכו, ענף הבנקאות בארץ: למשל 

סקטוריאלי

גיאוגרפי
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Asset Alloation–פיזור גיאוגרפי

פיזור גיאוגרפי חיוני, למרות המתאם הגבוה:

תופעת ה-Home Bias–נגישות  / חוסר היכרות

להשקעות זרות וחשיפה גבוהה מדי לאירוע  

.נקודתי/מקומי

 איתור שווקים שהמתאם שלהם  –פערי תשואות

(סיכון/סיכוי)נמוך יותר 



Asset Allocation–ח"בחירת מט

מט"ח

מניות

צמוד

שקלי

האפיקים העיקריים4-לאחר החלוקה הראשונית ל  ,

חלוקה בתוך האפיקים   Asset Allocationכולל ה

:האלו
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בחירת הנכסים. 3

שיקולים בבחירת הנכסים בתיק:

סטרייט או מנוהל-רמת ידע שלי.

יותר גדול אפשרות לסטרייט-סכום ההשקעה.
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?איך בוחרים את הנכסים
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ע"יתרונות השקעה בנכס מנוהל על פני קניה ישירה של ני

קניה ישירהתעודת סל\קרן נאמנות פרמטר

בפקודה אחת רוכשים תיק מפוזר של ניירות  פיזור אוטומטי

.  ערך

20-30)על מנת לבנות תיק מפוזר מספיק 

.יש צורך בעבודה מאד מאומצת( חים"אג

הקרן נסחרת כל יום מסחר ובעת פקודת  נזילות

הקרן מחויבת להעביר את הכסף  , מכירה 

.לחשבון הלקוח

בתקופות של ירידות בשווקים נפתחים  

גבוהים בין קנייה למכיר  ( spread)ספרדים 

ח במחיר "אג/עד כדי בעיה לממש ולמכור מניה

.אמיתי

י מנהל השקעות בצורה "הקרן מנוהלת עניהול

יומיומית ובעל תגובה מהירה  להתפתחויות  

כמו כן בידי היצרן מצוי ידע רחב . בשווקים

. בתחומי השקעות רבים

,  צריך לעקוב ולנהל את התיק בתדירות גבוהה

דבר הגוזל זמן רב ומצריך ידע שקיים במידה  

.  מוגבלת אצל הלקוח הממוצע

המס הנגבה במכירה  –( 25%)מיסוי ריאלימיסוי

יש . הנו על הרווח בניכוי האינפלציה בפועל

.  מגן מס בעיקר בתקופות של מדדים גבוהים

על כל 15%ח שקלי יש מיסוי נומינאלי של "אג

.  הרווח

דחיית מס  

reinvest

ע הנמכרים ברווח במסגרת ניהול נכס  "ני

הלקוח  . מיידיבאופן ממוסיםמנוהל אינם 

. משלם מס רק בעת מכירת הקרן בפועל

ח משולם מס  "קבלת קופון באג/ בעת מכירה 

.ברגע המכירה
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ע"יתרונות השקעה בנכס מנוהל על פני קניה ישירה של ני

תעודת  \קרן נאמנות פרמטר

סל

קניה ישירה

מכיוון שמדובר בתיק  סיכון ללקוח 

, ע רבים "שמפוזר על ני

של אחד " נפילה"הרגישות ל

.הניירות היא מינורית

.ח יכול להסב הפסד גדול מאד בתיק הלקוח"נפילה של אג

אלביט , אמפל, אפריקה, קרדן, דלק נדלן, סקיילקס, אידיבי)

(הדמיה

ניתן  ₪ 250גם בפקודה של השקעה בסכומים קטנים

לרכוש תיק השקעות

.בעייתי מבחינת פיזור התיק

המשקיע עושההיצרן עושהאנליזה

,  דיבידנד)אירועי חברה 

('ריביות וכו, זכויות

צריך לטפל דרך היועץהיצרן מטפל

ח  "פדיון חלקי של אג

קונצרני

היועץ\י הלקוח "מצריך מעקב וטיפול שוטף עי היצרן"מטופל ע

רחב מאודרחב מאודמגוון מוצרים

מחיר  . בקרן אין ציטוטיםאפליה בין משקיעים

מכירה הוא אחיד  / הקנייה 

לכולם 

בקניה ישירה עלול להיווצר פערים משמעותיים בציטוט בין 

(BID)לקוח ולקוח 

לא קייםקייםק  "אפשרות לחיסכון בהו



28

נכסים אלטרנטיביים

על מנת לייצר גידור ומתאם הפוך לחלק מהנכסים בתיק  

:כגוןאלטרנטבייםההשקעות ניתן לבצע השקעה בנכסים 

oסחורות:

 אורניום, גז, נפט-אנרגיה

 פלטינה, כסף, זהב-מתכות יקרות

 פלדה, נחושת, אלומיניום-תעשיתיותמתכות

 כותנה, קפה, עץ, תירס, סוכר, אורז-חקלאות

oן"נדל

oח "אופציות ותעודות סל על ירידת שוקי מניות ואג
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סיכום-עקרונות בבניית תיק השקעות 

.הקטנת סיכון והקטנת סטיית התקן-פיזור רחב1.

.חלוקת סיכונים נכונה2.

.3Asset Allocation-ח  "אג/ חלוקת השקעות למניות
.חלוקה בין שקלי וצמוד/ קונצרניח "אג/ ממשלתי

.4CORE & SATELLITE–בנכסים  70%השקעה של כ
מנוהלים

והיתר במוצרים ישירים  ( תעודות סל, קרנות נאמנות ) 
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סדנא בניית תיק השקעות  

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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וירטואלי  -סדנא בבניית תיק השקעות

1 מיליון שקל להקמת תיק השקעות
 כל חניך ייבחר את רמת הסיכון הנכונה בהתאם לשקולים

.שנלמדו
כל הסכום חייב להיות מושקע.
תשואת התיק תבחן בסוף הקורס.
 חניך עם תשואת התיק הגבוהה ביותר יזכה בפרס בסוף

.הקורס
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כלים תומכי החלטה

 תחזיות ונתוני מאקרו ,סקירת שווקים פיננסים.
  מבחר קרנות נאמנות
 מבחר תעודות סל
 סל מניות
 וקונצרניותאגרות חוב ממשלתיות


