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 2012 פורסם במגזין עדיף, גיליון מאיכפי ש
 

 השקעות גלובליות תופסות תאוצה
 

 אסטרטגיות בפיוניר הסוכנויות תחום ומנהל יפיננס תכנון בפיוניר פיננסי מתכנן ,אודי חברונימאת 

 

מוסדיים לחפש הזדמנויות השקעה בחו"ל תוך הקצאה קטנה מאוד מנכסי הציבור לכך. לפני כעשור החלו גופים 

 : מכמה סיבות 2011 -ופן משמעותי במגמה זו התגברה בא

 האיראני.הסלמה בדרום והאיום  "האביב הערבי", -פוליטיים -תהליכים גיאו .1

 והשלכותיה על התנהלות  מסקנות ועדת חודק וועדת הריכוזיות במשק הישראלי, -סיבות רגולטוריות  .2

 בתי ההשקעות והגופים המוסדיים בישראל ברכישת אג"ח לא ממשלתי.התנהלות  .3

 .נזילות נמוכה בשוק המקומיו הסדרי החוב -שינויים כלכליים  .4

 .מחאה החברתית וועדת טרכטנברגה -אירועים חברתיים  .5

 

בכנסים,  הרצואשר ישראל מנהלי ההשקעות המובילים בעולם, נהרו להשנה 

פגישות שוטפות עם מנהלי הגופים המוסדיים והמערכת ו שיחות ועידהקיימו 

מוצרים פיננסים גלובליים המיועדים להגיע  , וכל זאת בכדי לשווקהבנקאית

 נותקר / קופות הגמלהישראלי במסגרת לתיק ההשקעות של החוסך 

מורכבת  ים,יההיכרות עם המנהלים הגלובל .הפנסיה נותההשתלמות ו/או קר

הגופים של טחון יבה תחושתתרום לאמורה לאך  לעיתים מבחינה תרבותית,

 השקעות חו"ל.יחס להמוסדיים בישראל ב

 

קרי נטייה  ),home biasהינה חלק מחשיבה מחודשת בעולם על תופעת "ההטייה הביתית" ( מגמת ההקצאה לחו"ל,

לארץ  קרובים מבחינה גיאוגרפית ותרבותיתהפיננסים/ריאליים להשקיע בנכסים של הצרכן ו/או מנהל ההשקעות 

לקחי המשברים הפיננסים העולמיים שפקדו את העולם אשר נבעו מ ,כחלק מתהליכי בקרת ניהול סיכונים האם.

 .נושא זה מקבל תוקף מחודש לחשיבותו  ,בשנים האחרונות

 :מבחינה רגולטוריתנים לאורך השמהותיים אדגיש כי תחום ההשקעות בחו"ל עבר שינויים 

 למט"ח בלבד 5%תקנות מס הכנסה איפשרו לקופות הגמל שיעור חשיפה מקסימלי של עד  2002עד  •

בוצעו רפורמות מתקנות בכללי ההשקעה והוסרו המגבלות הכמותיות בשיעור החשיפה  2002 -בעוד שמ

 . חדשותהפנסיה הגמל וקרנות הקופות בלחו"ל 

הצטרף שחקן  בנוסף,. וי כנגד השקעות בחו"ל ביחס להשקעות מקומיותבוטלה אפליית המיס 2005 -ב •

וותיקות אשר הורשו להשקיע גם כן בחו"ל (אם כי תחת מגבלות הקרנות הפנסיה  – חיזוק משמעותי

 .מסוימות)
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 6.1% -השתלמות ופיצויים עמד על כ שיעור ההשקעה בחו"ל בקרב הגופים המוסדיים בתחום הגמל, ,2005בסוף 

המוסדיים  הגופים של שיעור ההשקעה עולה כי 2011משרד האוצר לשנת  מניתוח עדכני שביצעתי על נתוני בלבד.

נתון מרשים  שנים. 6 -ב 100% -קרי גידול של למעלה מ ,13% -על כ 2011נכון לסוף בקופות הגמל לחו"ל עומד 

 תאין בהכרח מדובר על הקצאה אופטימלי מעודד זה,מרות נתון ל מגמה חיובית מסוימת מצד הגופים. המצביע על

 יפן, מדינות כמו ארה"ב,אחר  מפגרתבנוסף, מדינת ישראל עדיין  בתיק פנסיוני המיועד לטווח ארוך. הויעיל

ההטייה  תתופעלמרות התפתחויות אלו,  .25%אוסטרליה ששיעור החשיפה לחו"ל עולה על ו צרפת בריטניה,

את שוק ההון הישראלי על פני השוק  באופן מובהקעצי ומנהלי ההשקעות מעדיפים יובישראל קיימת ו הביתית

 מדוע?ההון העולמי. 

 לראייה, מנהלי ההשקעות בישראל עדיין מרגישים קרובים להשקעה ולחברות בהם מושקעים לקוחותיהם. .1

 גבוהות משמעותית ביחס למחלקות מחקר חו"ל. ואנליזה מקומיתהתשומות על מחלקות מחקר 

ניתן  למנהל השקעות מקומי קל יותר לקבל מידע על חברה הממוקמת באזור הגיאוגרפי שלו, באופן טבעי, .2

היכולת לפתח . מהרגולציה המקומיתו לקבל מידע מהימן מהתקשורת ספקים, עובדים, לדבר עם מנהלים,

 קשר אישי עם החברה מספק יתרון יחסי ביחס להשקעה בחברות גלובליות מרוחקות.

הון כספי חוצה גבולות, מנהל ההשקעות המקומי חשוף בפני שינויים בשערי חליפין כאשר ההתחייבות כאשר  .3

 לחוסך הינה שקלית וצמודה למדד.

 

 ) וקרנות נאמנות חו"ל.ETFקרנות סל ( עיקר ההשקעות בחו"ל על ידי הגופים בישראל מתמקד במניות חו"ל,

 האג"חתחום ש על אף .באפיק זההחשיפה לאג"ח חו"ל עדיין נמוכה וזאת למרות רמת הסיכון הנמוכה הגלומה 

מהווה המקומי ית לבעל השליטה זהקרבה הפי, המקומי האג"חמאוד ביחס לשוק ונזיל  מפותח ,סחיר בעולם

 גםיש הסבורים כי החשיפה הנמוכה לאג"ח בחו"ל נובעת  ,בנוסף פקטור משמעותי ביחס לאג"ח קונצרני גלובלי.

אשר מהווה איום לייסוף אפשרי  עוצמתו ההיסטורית של השקל מול מטבעות אחרים (לרבות הדולר האמריקאי),מ

  של מט"ח ופגיעה אפשרית בתשואה השקלית של העמית.

 

נמצאים לצד שלהם יגלו שבתוך תיקי ההשקעות  נראה שהצרכן הישראלי ומשווקי התוכניות הפנסיוניות בישראל

קרנות נאמנות וקרנות  אג"ח, ים בדוגמת מניות,ימכשירי השקעה גלובל בשיעור הולך וגדל, ,החברות הישראליות

 ייתכן וחלקם מצריכים את מנהלי ההשקעות להתמקצע ולהתמחות בתחום זה, שינויים אלה ) גלובליות.ETF( סל

יש  .מקומיים או גלובלייםמתמחים  על ידי עזרה מקצועית מגופים חיצוניים האלה,"יעמיסו" את התשומות אף 

הינו זה  שתהליךכך  יצרנים והמשווקים הפיננסים בענף תגדל,ה כי רמת המעורבות הפיננסית של העמיתים, להניח

הנות אשר מודע למגבלותיו ומאפשר לחוסך הישראלי לי מבורך ומעיד על בגרותו של שוק ההון בישראל,

 מהזדמנויות ההשקעה הרחבות הנמצאות ברחבי הכפר הגלובלי.

 

 

ויתכנו ) בע"מ, אשר הינה בעלת רישיון לשיווק השקעות ולא לייעוץ השקעות 92( תכנון פיננסיכותב הכתבה הוא מתכנן פיננסי בחברת פיוניר 

 . ) בע"מ2009וכן הינו סוכן ביטוח פנסיוני בפיוניר סוכנות לביטוח פנסיוני ( לה זיקות למוצרים הפיננסים המוזכרים לעיל

 

 כתבה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי או חשבונאי, או המלצה להשקעה, או הצעה לרכישת או מכירת מוצרים פיננסיים מכל סוג שהוא ואינה

מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. על אף שנעשו מאמצים סבירים בהכנת כתבה זו, בהתבסס על 

ים למהימנים, הכתבה משקפת את הדעות המובעות בה נכון למועד כתיבתה וכפופה לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מקורות הנחשב

אינם נותנים ערובה כלשהי  ו/או כל גוף אחר מקבוצת פיוניר,) בע"מ 2009ו/או פיוניר סוכנות לביטוח פנסיוני ( ) בע"מ,92( תכנון פיננסיפיוניר 

  דע ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.לגבי שלמות ודיוק המי
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