
משבר הכלכלי העולמי שהחל ב- 2008, פגע באופן ניכר בענף 

לקיפאון  גרם  אף  מסוימות  ובתקופות  בישראל,  היהלומים 

עם  להתמודד  נאלצו  יהלומים  יצואני  מוחלט.  כמעט  עסקי 

משמעותיות  בירידות  המלווה  ועוצמתית,  מורכבת  כלכלית  מציאות 

במחירי היהלומים המלוטשים, ירידה בפעילות העסקית, בעיית נזילות 

בנקאית, צמצום הוצאות, הקטנת כמות כוח האדם ואף במקרה קיצון - 

סגירה מלאה של הפעילות העסקית.

יכולים  שמחיריהם  כך  תנודתיים,  השקעה  כאפיקי  והזהב  היהלומים 

למדידת  קושי  קיים  בנוסף,  ימים.  של  בטווח  גם  חד  באופן  להשתנות 

ניתן לנתח ולמדוד התנהגות  מחיר היהלום בניגוד לקלות היחסית בה 

של נכסים פיננסיים שונים אחרים, כגון: אגרת חוב, מנייה, קרן נאמנות 

או תעודת סל בשוק ההון.

תקפים  עדיין  ביהלומים  וההשקעה  האחזקה  יתרונות  זאת,  למרות 

מתמיד. יהלומים נחשבים לאפיק השקעה המספק הגנה מפני אינפלציה 

וריבית ובניגוד למתכות אחרות, כגון זהב, נהנים מיכולות ניוד ואחסון 

גבוהות יותר. מכיוון שכמות המכרות וההפקה לא גדלו באופן משמעותי 

בשנים האחרונות, נהנה היהלום מסטאטוס של משאב נדיר ומבוקש, 

עשוי  והודו,  סין  בעיקר  המתעוררים,  השווקים  מצד  הגובר  והביקוש 

מאת אודי חברוני

ה

האם הפרישה שלך
נוצצת כמו יהלום?

אודי חברוני הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני בכיר בחברת פיוניר תכנון פיננסי המספקת שירותי ניהול הון אישי בארץ ובחו"ל. מהחברה נמסר, כי 

לפיוניר או לכותב המאמר לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום הכתבה. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב 

בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
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לתרום להמשך התחזקות המחירים. בנוסף, היהלומים 

מושפעים פחות מתנודות חדות בשוק ההון ובכלכלה 

העולמית.

בעוד שמבחינה עסקית אין ליהלומן ברירה אלא לספוג 

הרי  הבאה,  לעלייה  ולחכות  המשבר  תקופות  את 

וודאות  אי  לעצמנו  להרשות  יכולים  איננו  שבפרישה 

בפנסיה.  נאותה  חיים  רמת  על  השמירה  את  שתסכן 

אחרים,  השקעה  בתחומי  מומחים  גם  כמו  יהלומנים, 

התעלמות  תוך  למשפחה,  העסק  בין  לערבב  נוטים 

זאת,  לאור  אחד.  בסל  הביצים  כל  שבהנחת  מהסיכון 

נפרד  כתהליך  הפנסיה  על  לחשוב  ליהלומנים  כדאי 

לעסק. 

בנוסף, פעמים רבות אנו רואים, שמי שמתמחה באפיק השקעה אחד 

)יהלומנים, אנשי נדל"ן וכדומה(, נוטה להשקיע את כל הונו באפיק בו 

משבר  של  במקרה  חשוף  הוא  אליו  הסיכון  כזו  בצורה  מתמחה.  הוא 

לגידור  אלטרנטיבות  שום  למשקיע  ואין  במיוחד,  גבוה  אפיק  באותו 

הסיכונים והגנה על החלקים שמחוץ לעסק.

שלושה צעדים
1. במקום לנחש את העתיד, אפשר פשוט לתכנן אותו 

המוכנות  את  המבטאת  אישית  תכנית  אין  בענף  העוסקים  למרבית 

לדור  בעסק  השליטה  העברת  ותהליך  בפרישה  והפנסיונית  הפיננסית 

באופן  מתועד  שלא  או  נכון,  בנוי  שאינו  כלכלי  פיננסי  תכנון  ההמשך. 

רשמי ומעודכן מדי שנה, עלול לגרום לטעויות וקבלת החלטות חפוזות 

במצבי לחץ ומשבר. מיפוי נכסים בישראל ובחו"ל, לרבות בחינת השגת 

יעדי התשואה והתאמתם לפרופיל ההשקעה הם חלק מתהליך עבודה 

תקין.

2. מעטפת הגנה על ההון 

בישראל  המוחזקים  הנכסים  מבנה  של  יעילה  בחינה 

הנכסים  לניהול  בסיס  לשמש  יכולה  בחו"ל  ו/או 

של  מלאה  שליטה  תוך  ארוך,  לטווח  המשפחתיים 

מפני  אפשרית  הגנה  ויצירת  הנכסים  בכלל  היהלומן 

שינויי חקיקה עתידיים, מיסי עיזבון בישראל ובחו"ל, 

הגנה מפני נושים והגנה מפני שינויים בתהליך הצוואה 

את  יותר  טוב  באופן  להבטיח  מנת  על  פטירה,  לאחר 

העתיד הכלכלי של המשפחה.

3. הפרדה מנטלית בין החשבון האישי לעסקי 

העלייה במחירי היהלומים לאורך השנים יצרה העדפה 

ברורה לאחזקת היהלום מול אפיקי השקעות סולידיים אחרים לטווח 

ארוך  לטווח  חשיבה  יחסי.  באופן  נמוכות  תשואות  המציגים  ארוך, 

חשובה מאין כמותה. אנו עדים ליהלומנים ותיקים שלא נערכו מראש 

לנושא ונשענים במידה רבה על הנכס העסקי. כלומר, היהלום משמש 

גם כמכשיר הפנסיוני שלהם. ההתנהגות הפיננסית של היהלום כאפיק 

השקעה עיקרי חושף את הפנסיה לתנודתיות גבוהה שלא לצורך. לכן, 

יש לבצע תכנון אישי ופרטני לצד הפעילות העסקית השוטפת. בעניין 

זה, יש להזכיר כי דווקא דור היהלומנים הצעירים בענף נהנה על פי חוק 

כי הצעירים  כך שניתן להעריך  לכיסוי הרובד הפנסיוני,  מצו ההרחבה 

האפשרות  לצד  יותר  גבוה  כלכלי  אישי  מביטחון  בעתיד  ייהנו  בענף 

ליהנות מפירות העסק. 

ארוך  לטווח  בראייה  איכותי  ופנסיוני  פיננסי  השקעות  תיק  בניית 

יאפשרו ליהלומן להקצות סכומי כסף לאפיקי ההשקעה השונים לרבות 

פיקדונות, אג"ח, מניות, מכשירים אלטרנטיביים, מטבע חוץ, סחורות, 

קרנות השקעה ונדל"ן. חלק מהשקעות אלה אף מייצרות ריבית והכנסה 

ויכולות להקטין את התלות העיקרית של היהלומן  שוטפת מדיבידנד 

הביצועים  את  לשפר  אף  מסוימת  ובמידה  משתייך  הוא  אליו  בענף 

השוטפים של תיק ההשקעות.

אל תתנו ליהלומים לסנוור אתכם ולמנוע מכם פרישה בכבוד והעברת 

העסק בצורה מסודרת. אין ספק כי יהלומים הם אפיק השקעה שהוכיח 

בין  ולהפריד  יום חשוב לפזר סיכונים  עצמו מזה שנים, אך בסופו של 

העסק למשפחה.

זכרו, "היהלומים שלנו לא נמצאים בהרים רחוקים או בימים העמוקים, 

הם נמצאים בחצר האחורית שלנו, אם רק נדע לחפור אותם החוצה" 

)ראסל קונוול(. ההזדמנות לתכנון לעתיד אינה רחוקה ובלתי אפשרית 

אלא ממש בהישג ידך. •

לתגובות: 

Udih@piowealth.com - אודי חברוני

shira.hayahalom@gmail.com - 'מערכת 'היהלום

ההתפתחות הכספית של $100,000 
בהשקעה במדדי זהב מול מניות 

בתקופות שונות
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