
מגזין מס' 28 ׀ פברואר 2011 18

לפיזור הסיכונים בתיקי השקעות פיננסיים או פנסיונים חשיבות רבה. 
גם את הסיכון, שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון, ניתן לנהל

אודי חברוני

כפי שחווינו ש ההון,  קיצוניות בשווקי  נים 
בשנת 2011 ובשנת 2008, הן בסיס טוב 
הסיכון  "פרופיל  עם  הלקוח  להיכרות 
האישי" שלו. במסגרת "פרופיל הסיכון האישי" על 
הלקוח לענות על מספר שאלות מפתח, כגון: מה 
ההשקעות  למנהל  מאפשר  שאני  העבודה  מרחב 
שלי? באיזה שלב ההתנהגות שלי כמשקיע עוברת 
אני  האם  לאמוציונלית?  רציונלית  מהתנהגות 
נמצא במסלול ההשקעות הנכון עבורי? והאם תיק 
ביחס  הולמת  תשואה  עבורי  מספק  ההשקעות 

לרמת הסיכון הקיימת בתיק?
תכונות  מספר  פנסיוני  או  פיננסי  נכס  לכל 
הכוללות את טווח ההשקעה והתנודתיות הנגזרת 
מידת  מיסויים,  יתרונות  הסיכון(,  )רמת  ממנו 
להבין  חשוב  בזה.  וכיוצא  הניהול  עלויות  הנזילות, 
בין  התאמה  להיות  וצריכה  קיימת  בהכרח  לא  כי 
הגמל  קופת   / הפנסיה  בקרן  מדיניות ההשקעות 
האישי  ההשקעות  בתיק  ההשקעות  מדיניות  לבין 
בתיק  רכיבים  ישנם  השקעות.  בבית  או  בבנק 
שתפקידם שמירה על קרן ההשקעה ושמירה על 
כוח הקניה ואילו נכסים אחרים אשר משרתים את 

מטרת גידול ההון בתיק ההשקעות.
מספק  השקעות  בתיק  יעיל  סיכונים  פיזור 
השאפתניים  הכלכליים  היעדים  בין  ראויה  הלימה 
יש לנקוט על מנת  של הלקוח לבין הפעולות בהן 
תוך  ומאוזנת,  רציונלית  מפוקחת,  בצורה  להשיגן 
הכרה ומודעות לגבי התנודתיות של התיק לאורך 
זמן. פיזור הסיכונים מבוצע, בדרך כלל, על ידי גיוון 
תיק ההשקעות ופיזורו בין מספר נכסים פיננסיים 
ובאופן כזה שתנודתיות בנייר ערך אחד תנטרל או 

תמתן תנודה של נייר ערך אחר.
במסגרת  השקעות  תיקי  של  הבנייה  בתהליכי 
קופת גמל / פנסיה / תיק השקעות מנוהל, קיימת 
נכסים  הקצאת  לתהליך  מעמיקה  התייחסות 
בתיק  ההשקעות  ופיזור   )Asset Allocation(

.)Diversification(

בעצם הפיזור יש סוג של ויתור כלכלי מסוים, אך הקטנת 
התנודתיות והסיכון שנובע מהתלות של התיק במספר 

מצומצם של ניירות ערך ואפיקי השקעה אמורות לשרת 
את התיק ומטרותיו לאורך זמן

"יש סיכון שאינך יכול להרשות 
לעצמך לקחת, ויש סיכון שאינך יכול 

להרשות לעצמך לא לקחת" 
)פיטר דרוקר(
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חשיבות הקצאת נכסים
בו  לאופן  מתייחס  נכסים  הקצאת  המונח 
פיננסיים  מכשירים  סוגי  בין  ההשקעות  מחולקות 
פק"מ  חוב,  אגרות  מניות,  דוגמת:  בתיק  שונים 
)מזומן( והשקעות אלטרנטיביות. שיעור ההקצאה 
הלקוח,  של  ההשקעה  בטווח  תלוי  אפיק  לכל 
ההשקעה  ומטרות  התיק  של  התנודתיות  רמת 
כי  לדוגמא,  להסיק,  אפשר  מכאן,  התוכנית.  של 
השתלמות  בקרן  המומלץ  הנכסים  הקצאת  אופן 
בטווח  בנקאית  הלוואה  לכיסוי  המיועדת  נזילה 
הקצר, תהיה שונה מאופן הקצאת הנכסים לקרן 
הקרובות  השנים  במהלך  אשר  נזילה,  השתלמות 
וכי בעל התוכנית  אין צפי למשיכת כספים ממנה 
"מנצל" את הטבות המס הגלומות בה לטובת גידול 
ההון בתיק ההשקעות שלו, בעלויות ניהול נמוכות.

ביצועיהם  נבחנו  ובו  שנערך  מקיף  ממחקר 
גדולות  פנסיה  קרנות  של  השקעות  תיקי   91 של 
בארה"ב על פני תקופה של 40 רבעונים, עולה כי 
93.6% מההבדלים בתשואות נבעו מההחלטה על 
)Asset Allocation(, רק 2.5%  הקצאת הנכסים 
 1.5% ורק  ספציפיות  מניות  לבחירת  מיוחסים 
מיוחסים לתזמון שוק. מאז פרסום המחקר, חלקו 
רבים על התוצאה בדבר השפעת הקצאת הנכסים 
רובם  זאת,  עם  יחד  גלובלית.  כלכלה  של  בעולם 
מסכימים כי הקצאת נכסים מסבירה למעלה מ— 
ההשקעות.  תיק  של  בתשואה  מהתנודתיות   90%
במילים פשוטות, להתאמת תיק ההשקעות ביחס 
הלקוח  ידי  על  המוגדרות  ההשקעה  למטרות 
ופרופיל הסיכון שלו קיימת חשיבות גבוהה מעבר 
להסיק מכך  אין  איכותי.  לבחירת מנהל השקעות 
שלמנהל ההשקעות אין תפקיד חשוב בתהליך, אך 
המכרעת  החשיבות  את  הראוי  במקום  לשים  יש 
של הקצאת נכסים בתיק כגורם דומיננטי בהשגת 
כי  לזכור  יש  כן,  כמו  הלקוח.  של  היעד  תשואת 
אינה  הרצויה  התשואה  הנכסים  תמהיל  בבניית 

הגורם הבלעדי בבחירתם.

דוגמא להקצאת נכסים — מסלול כללי

חשיבות פיזור השקעות
מכונה  בתיק  התנודתיות  להקטנת  האמצעי 
זו,  אסטרטגיה   .)Diversification( פיזור  לרוב 
נשענת על התהליך הראשוני של הקצאת הנכסים 
)Asset Allocation( ומבטאת את האופן שבו תיק 
ההשקעות יחולק גם לתתי האפיקים השונים בתוך 
תלות  ליצור  לא  מנת  על  ההשקעה  אסטרטגיית 

גבוהה בנכס או אפיק השקעה ספציפי מסוים. 
כללי  במסלול  גמל  בקופת  ההשקעות  מנהלי 
בישראל, מפזרים, בדרך כלל, את הרכיב המנייתי 
לשאר  המקומי  השוק  בין  הון(  גידול  )רכיב  בתיק 
לתת  מנת  על  גיאוגרפי,  פיזור  קרי  העולם, 
הגלובליים  בשווקים  ההשקעה  להזדמנויות  ביטוי 
ובהשקעה בחברות בעלות סחירות גבוהה יותר ו/
או בעלות יציבות פיננסית ותזרימית מרשימה יותר 

מאשר חברות מקבילות בשוק המקומי. 
עומק הפיזור יעבור גם דרך הפיזור הסקטוריאלי 
שירותים,  תקשורת,  ביטוח,  נדל"ן,  בנקים,  כגון: 
ההשקעות  מנהל  בנוסף,  וכיו"ב.  מזון  תעשייה, 
אשר  בענף,  טובות  חברות  מספר  לאתר  מנסה 
ביותר  הגבוהה  העודפת  התשואה  פוטנציאל  להן 

בענף, לדעתו. 
של  סוג  הפיזור  בתהליך  לראות  הנוטים  יש 
צפויים,  בלתי  אירועים  מפני  הגנה  ו/או  ביטוח 
"ברבורים שחורים", אשר עשויים להשפיע לרעה 
הפיזור  הנכסים של התיק. בעצם  בשווי  לחיוב  או 

יש למעשה סוג של ויתור כלכלי מסוים, אך הקטנת 
התיק  של  מהתלות  שנובע  והסיכון  התנודתיות 
במספר מצומצם של ניירות ערך /אפיקי השקעה 
זמן.  לאורך  ומטרותיו  התיק  את  לשרת  אמורות 
רק  השקיעו  אשר  לקוחות   2011 בשנת  לדוגמא, 
שלילית  תשואה  השיגו  המקומי,  המניות  בשוק 
בשיעור מקורב של 20%, בעוד לו היו מפזרים את 
גלובליים  לשווקים  גם  במניות  השקעותיהם  סך 
משפרים  היו  בארה"ב,  המניות  שוק  כגון  נוספים 
באופן משמעותי את התשואה המשוקללת בתיק.

דוגמא לפיזור ההשקעה לתתי אפיקים לאחר 
קביעת אסטרטגיית ההשקעה

להתנהג  צריך  השונים  נכסיו  את  המנהל  לקוח 
כדוגמת מנהל ההשקעות שלו. מצד אחד  ולפעול 
קיימים נכסים פיננסים, ומהצד השני, התחייבויות 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  הסיכון  אלמנט  פיננסיות. 
מנהל  וגם  הלקוח  גם  כאשר  התכנון,  מתהליך 
לעמוד  על מנת  אך  נלהבים ממנו,  לא  ההשקעות 
ביעדי התשואה הנגזרים מהצרכים המוגדרים של 
אל  הספינה  את  להוציא  יש  הפיננסית,  התוכנית 
ולנווט אותה  מחוץ לנמל העגינה הבטוח והשקט, 
במרחב  השוכנות  ההזדמנויות  עבר  אל  בזהירות 

הימי של ההשקעות.

אודי חברוני, מתכנן פיננסי בפיוניר 
תכנון פיננסי ומנהל תחום הסוכנויות 
בפיוניר אסטרטגיות

מחזוריות ביצועי נכסי בסיס לאורך השנים
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