
052Family Wealth2012 יוני

־המיטבית לכל אחד מאפיקי ההשקעה, כמובן לפי פרופיל הסיכון שלו, ונצ
מדים אליה כמעט בכל מצב תוך דגש על נזילות גבוהה מאוד וראייה לטווח 
ממשלתיות,  חוב  באיגרות  עליות  או  במניות  מפולת  של  במקרים  הארוך. 
למשל, אנו מאזנים את התיק לפי ההקצאה", מדגים אליס. "הרבה פעמים 
2008 ובתחילת 2009 לקו־  יש צורך באומץ ונחישות לפעול. למשל, בסוף

חות שהקשיבו להמלצתנו להיצמד להקצאה האסטרטגית שהוגדרה בתיק 
ולקנות מניות, הרוויחו הרבה כסף לאחר מכן", מוסיפה גונן. 

מערכו.ת היחסים
בתחום הפמילי אופיס, ניהול ציפיות ומערכות היחסים מול הלקוחות הם 

־אבן הבוחן לפיהן נמדדת הצלחת החברה. גונן מגדירה את תפקידו של הפ
־מילי אופיס מול הלקוח במילים "משרת אמון". לפיוניר מאות לקוחות ולמ

עלה ממיליארד דולר עליהם היא מפקחת. "סכומים כאלו מחייבים הקשבה 
2008 ולאח־  אמיתית ללקוח, והדבר משתלם כפי שראינו במשבר הגדול של

ריו, כשרוב לקוחותינו נשארו עימנו", היא מוסיפה. 
הפרד.ת רשויו.ת

בפיוניר מאמינים כי יש לבצע "הפרדת רשויות" גם בניהול ההון, כך שכל 
אופיס  הפמילי  בנקאיים;  שירותים  יספק  הבנק  במומחיותו:  יעסוק  גורם 
יפעל ללא ניגוד עניינים כש"התמונה הגדולה" של מצב הלקוח, ההון שלו, 
פרופיל הסיכון שלו והמטרות שהציב עומדות לנגד עיניה כל הזמן; והלקוח 

יפעיל את שיקול הדעת הסופי ויחליט. 
והדוק את מנהלי ההשקעות שמבצעים בפועל  "אנו בודקים באופן שוטף 
את ההשקעות עבור הלקוחות, תחת מדדי ביקורת שמחלקת המחקר שלנו 

־פיתחה, וכשצריך – מחליפים מנהל. אנו דואגים ללקוחות שלנו, אנחנו מד
ריכים אותם, מלווים אותם, ומוציאים לפועל את ההחלטות", מסביר אליס. 
"אנו מקבלים את שכרנו מהלקוחות ולא משום גוף אחר ולכן השירות שאנו 
מציעים להם אינו נגוע בניגודי עניינים ובאמת בלתי תלוי", מסכמת גונן. //

עולם הפמילי אופיס הישראלי צעיר יחסית וביצע קפיצת דרך משמעותית 
רק בשנים האחרונות. למרות זאת, גם בשוק הישראלי הקטן קיימים גופים 
שבאמתחתם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בארץ ובעולם, ובהם קבוצת 
פיוניר העולמית. פיוניר הוקמה לפני כ־26 שנים ומעסיקה בארץ, באמריקה 
הלטינית ובדרום אפריקה כ־120 עובדים. מנכ"ל הקבוצה דפנה גונן, ומנכ"ל 

־פיוניר תכנון פיננסי, מייק אליס, מדברים על צורת העבודה וסודות ההצל
חה המסבירים את הנאמנות הגבוהה של לקוחות החברה – חלקם דור שני 

ושלישי. 
על לקוחו.ת ונטיל.ת סיכונים

וצמיחה.  סיכון  בלקיחת  מעוניינים  הם  כי  שטוענים  למשל,  לקוחות,  "יש 
במקרה כזה אנו בודקים כיצד ירגיש הלקוח אם תיק ההשקעות שלו יצנח, 
למשל, בכ־20% בזמן קצר? האם יוכל להמשיך לתפקד כרגיל ולישון טוב 

־בלילה? חלקם, כמובן, מגיבים בזעזוע לתרחיש כזה ואז 'נופל להם האסי
מון'", אומר אליס.

ארצות  בכמה  בנק  לקוחות מספר חשבונות  ללא מעט  ואליס,  גונן  לדברי 
כאשר לאיש מהם אין שליטה על התמונה הכוללת. "היה לנו, למשל, לקוח 
בכל  כי  חשמל,  חברת  של  באיגרת  מושקע  היה  שלו  הכסף  כל  שכמעט 
בנק המליץ עליה היועץ ללא ידיעה שהיא כבר נרכשה בחשבון בנק אחר", 

מספרת גונן. 
לדעת ראשי פיוניר יש להסתכל מלמעלה על התמונה הכללית ולבדוק האם 
תיק ההשקעות הקיים מתאים ללקוח. "לרוב זה לא המצב ואנו עושים את 
ההתאמות הנדרשות", אומר אליס. השירות ניתן גם ללקוחות "כשירים" אשר 
ברשותם הכישורים המתאימים לטפל בהונם בעצמם – כגון בעלי עסקים או 
יזמי היי־טק – אך בפועל אינם עושים זאת, משום שכיום הם מנהלים אורח 

חיים אשר לא משאיר זמן לטיפול ראוי בהשקעותיהם ונכסיהם. 
הנבואה ני.תנה לשוטים

פילוסופיית העבודה של פיוניר גורסת שלאיש אין כדור בדולח שבעזרתו הוא 
יכול לדעת מה יקרה בעתיד. "אנחנו קובעים יחד עם הלקוח את ההקצאה 

מ.ח.מ.

}  קובי ישעיהו  { 

הפרדת רשויות גם בהשקעות
ראשי קבוצת פיוניר מסבירים כיצד מסתכלים על התמונה הכוללת של השקעות הלקוחות ומבצעים את ההתאמות הנדרשות 

דפנה גונן ומייק אליס. הפמילי אופיס הוא משרת אמון




