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mnובפנסיהבביטוח2014ב־התשואותדירוגאתמובילהמבטחים

נבעשרשמנו״הדאבל

שעברורבדיםמנמח

צופהאניבתיק;טוב

שהתשואות

יותר״נמוכותיחיו
מנהלטל,יוני

הראשיההשקעות

מנורהקבוצתשל

שנהמסכםמבטחים,

הפוליסותמוצלחת

ברווחיםהמשתתפות

תשואה201ב-רשמו

שלממוצעתענפית

הפנסיהוקרנות%8.5

הניבוהחדשות

6aלחוסכים

שטייןרון שטייןרון

עםהסתיימה2014נתחטי־ם^

LJJחיוביותתשואות

המנהליםבביטוחים־׳ילי

הביטוח,חברותשמנהלות

החדשותהפנסיהובקרנות

המכריעשרובןהמקיפות,

ביטוח.חברותאותןבשליטת

רשמוהאחרוניםהחודשים12ב־

ברווחיםהמשתתפותהפוליסות

עבורהביטוחחברותשמנהלות

תשואהשלהןהמבוטחים

שלממוצעתברוטונומינלית

הפנסיהשקרנותבעור%8.5

הציגוהמקיפותהחדשות

שלממוצעתתשואהלעמיתים

שלהן.ההשקעותסךעל%4.6

הקרנותהציגוכךעלנוסף

שלגירעוןהמקיפותהחדשות

חישוביבגין%32.0כ־>

הסיכוניםעלהאקטואריה

לחיסכוןשנלוויםהביטוחיים

מההמקיפותהפנסיהבקרנות

בתשואהבעברשהוכר

הדמוגרפית.

דירוגישלהגדולההמנצחת

בביטוחי2014ב־התשואות

היאהפנסיהובקרנותהמנהלים

אתשמובילהמבטחים,מנורה

החדשהבפנסיההתשואותדירוג

%7כ״שלתשואהעםהמקיפה,

דירוגיאתמובילהגםובמקביל

המשתתפותבפוליסותהתשואות

שלשנתיתתשואהעםברווחים,

%9.6כ־

מנורהשלהשקעותיהאת

הפנסיהבקרןשמחזיקהמבטחים,

ובתיקבמשקהגדולההחדשה

החמישיברווחיםהמשתתף

נוסףטל.יונימנהלבגורלו,

טל2014ל־הדירוגהובלתעל

השנתיתהתשואהאתגםמציג

בדירוגהראשונההממוצעת

ברווחיםהמשתתפותהפוליסות

האחרונות.השניםלשלוש

שרשמנו״הדאבלטל,לדברי

המנהליםובביטוחיבפנסיה

מכמהנבע2014בשנת

בהםבתיק,טובשעבדודברים

שעבדוהפרטיותההלוואות

קרנותאשראי,כשליללאטוב,

טובהתשואהשעשוהשקעה

היהשלאמט״חותיקהשנה

שניומצדלאירו,כמעטחשוף

והניבלדולר,בעיקרחשוףהיה

טובה״.תשואה

הפיננפיבשוקגורמיםישנם

ד!חרהגידולאתשמבקרים

הפרטיות,בהלוואותמרי

הגופיםעל-ידיהפמי-בנקאיות,

מבטחיםמנורההמופריים.

עמדתךמהזה.בתחוםפעילה

בפעילויותהחדלגידולביחפ

האחרונות?בשניםאלה

מחליפותהפרטיות״ההלוואות

הלא־האג״חאתרבהבמידה

סחירות,

$TS1$,הלאסחירות$TS1$

$DN2$,הלאסחירות$DN2$בשיעורעדייןוהיקפן

שזהנכוןמהתיק.חד־ספרתי

שקלים,במיליארדימסתכם

סביר.זהמהתיקכשיעוראבל,

הניסיוןהרגולציה,כך,עלנוסף

והתרחבו,גדלובתחוםוהבקרה

למנורהנכוןשזהובוודאי

בתחוםשלנוהניסיוןמבטחים.

שםישהיום.עדחיובימאוד

לנהללדעתשצריךסיכונים

שאנו,מראהוהניסיוןאותם,

אחרים,ומוסדייםמבטחיםמנורה

כיאות״.אותולנהליודעים

שלהיציאהלגביומה

לחו״ל?בהשקעותהמופריימ

הכספיםהוצאת״תופעת

ההשקעותנתחוהגדלתלחו״ל

ותגדל.תלךרקליםמעבר

הגופיםלחו״ל,היציאהבעצם

נכסיאתמפזריםהמוסריים

אלוקציהובוניםבתיקהסיכון

טובההשקעה(אפיקי)הקצאת

סיכונים״.ומאזניםיותר,

שהחלהלשנהשלךהצפימה

מעטים?ימיםלפני

ולאהכלכלית״הסביבה

נראיתבהחלטהכלכליתרק

לשנהבהסתכלותמאתגרת

לסביבתנכנסיםאנוהבאה.

והבעיהנמוכה,יותרעודריביות

הריביותלאורבתשואות

ממשיכהזמןזהנמוכותהכה

שהתשואותברורלהתגבר.

לתתכרימספיקותלאפשוט

בעבר.לורגיליםשהיינומהאת

שהמרווחיםלהוסיףניתןלכך

כאןגבוהים,לאבקונצרני

איןכך,עלונוסףובעולם.

שלשישיתבשנהשאנולשכוח

שהייתה2011להוציאעליות,

וגםבמקום,דריכהשלשנה

הולכתבשווקיםהתנודתיות

וגדלה״.

הפיבונימישפיעוביצר

בבלבלהוההתפתחויות

ההתפתחויותהעולמית

ברובל,השוויצרי,בפרנק

והמתיחויותהנפט,במחירי

שובבות,שלאהגיאופוליטיות

שלנו?בהקשרבוודאי

כאןגדלשהסיכוןספק״אין

ובעולם״.

להערכתךיהיהמהאז

לתשואותהנוגעבבל2015ב-

העמיתים?בתיקי

עםתשואות.מלנבאנזהר״אני

שהתשואותתחושהישנהזאת,

נמוכותלהיותצריכות2015ב־

וגם2014ב־שהצגנומהתשואה

מזונמוכהנומינליתתשואה

טובה,תהיה2014ב־שנרשמה

האינפלציהברמותבהתחשב

שיש״.נמוכותהמאוד

השתנוהצוותים

ובמגדלבכזיזי

המשתתפותהפוליסותתיק

הרגלתיקהואנציין,ברווחים,

שהואאףהביטוח,קבוצותשל

מבוטחיםלהצטרפותסגור

השניבמקום2004מאזחרשים

זהבתיקהתשואותבדירוג

הפנסיהקרנותובדירוג2014ב־

הגדולות,המקיפותהחרשות

שאתהראל,קבוצתניצבת

הסל.אמירמנהלהשקעותיה

הראלשלההשקעותחטיבת

ברירוגיהובלהגםמציינת

לשנה,הבינוניותהקרנות

האחרונותהשניםולחמשלשלוש

מנוף.קרןעם

את2014ל־ביחסנצייןעוד

פסגות,שלהקטנהפנסיההקרן

נאהבמהירותנכסיםשצוברת

שקל,מיליון772כ־מנהלתוכבר

מבטחיםמנורהשלהשנהטל.יוני

2014לשנתהתקיפותהחדשותהפנסיהקרנותתשואות

החדשההו

פנסיהגילעדהראל

עתודותמיטבית

פנסיההפניקס

אישיתתקפת

מנוףהראל

פיסגהאיילון

פנסיהדשמיטב

פנסיהפסגות

פנסיהשחםאלטשולר

פנסיהאלדוביהלמן

מבטחיםמנורה

הראל

ביטוחכלל

הפניקס

מגדל

הראל

איילון

דשמיטב

פסגות

שחםאלטשולר

אלדוביהלמן
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שמוכרתביטוח,איי.רי.אייואת

ישיר.כביטוחהרחבבציבור

העבירה2014ב־השניברבעון

ניהולאתביטוחאיי.די,איי

החיסכוןבפוליסותההשקעות

הבית,תוךאלממיטבשלה

השקעותמנהלשלניהולותחת

בינתייםזלבסקי.גילהחברה

חברתעבוררעלאנראהזה

הכלליוהמסלולהקטנה,הנישה

הפוליסותלשוקששייךשלה,

ואילך,2004מ־החלשהונפקו

שנתיתתשואה2014ב־רשם

נכסיםעל%1.7כ־שלנאה

123כ־שלמאודקטןבהיקף

שקל.מיליון

זמןטווחיעלבהסתכלות

וחמששלוששליחסי,ארוכים

כיעולההאחרונות,השנים

נמצאתההובלההפנסיהבשוק

עתודותמיטביתקרןשלבידיה

והשנייהביטוח,כללשבבעלות

קבוצתשלגילעדהראלהיאלה

הראל.

צוותכינציין,זהבהקשר

כללשלההשקעותניהול

לאחדנחשבשבעברביטוח,

החולפת?בשנהשלכםהכסףעםהביטוחחברותעשותה

מבטחיםתנורה

הראל

ביטוחכלל

מגדל

הפניקס

א״לון

ביטוחהכשרה

פוליסותםה״כ/נזנזוצע

2003עדשהונפקו

הפוליסותםה״כ/תתוצע

2004נואזשהונפקו
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עמיתיםשבהסדרהוותיקותהפנסיהקרנותתשואות

הוותיקהמבטחים

הוותיקהתקפת

קג״מ

עמיתיםסה״כ/מהוצע

השתנהוהוותיקים,היציבים

האחרונות.בשנתייםמהותית

ההשקעותמנהלזההיהבתחילה

רועיביטוח,כללשלהראשי

כשנתייםלפנישעזביקיר,

על־הוחלףואזהפניקס,לטובת

ידי

$TS1$עלידי$TS1$

$DN2$עלידי$DN2$היובתווךבורשטיין.שוקי

מורחנירבהםשעזבו,אחרים

וכאלהלפסגות,והצטרףשעזב

לימורבהםאותם,שהחליפו

במגדל.לכןקודםשהייתהדנש

הפרסנולייםהשינוייםהשנה

שוקינמשכו.ביטוחבכלל

הקבוצה,אתעזבבורשטיין

הקרוביםבימיםתמונהובמקומו

הפכהכברשבעברלוין,ענת

מובילההשקעותלמנהלת

ניהולצוותכך,במגדל.

ביטוחבכללשהיהההשקעות

התפזרכשנתייםלפניעד

ותיקיםבמנהליםוהוחלףבחלקו,

יגידוימיםאחרים.ממקומות

שלההשקעותניהולזרועאם

להיותתחזורכנ״ף,ביטוח,כלל

פרסונליתהיציביםמהמקומות

בשוק.

הדירוגאתפנים,כלעל

הפוליסותשלהחמש־שנתי

מובילהברווחיםהמשתתפות

הגדולהתיקבעלתהחברה

צוותבהשגםמגדל,בשוק:

עםשמזוההחרש,השקעותניהול

הנוכחיים,והמנהליםהביתבעלי

לאורךבחברההיהלאושברובו

נזכיר,שם,האמורות.השניםכל

דנשלימוראתשהםאסףהחליף

אתשניהלוקרייזל,עומרואת

לכן.קודםהתיק

תשואהפחות

2004מ־במסלולים

המשתתפותהפוליסותכאמור,

שנמכרופוליסותהןברווחים

והן2003עד1992בשנים

מדוברי׳.כקרנותמוכרותגם

חברותשלהדגלבמסלולי

סגורותהןאבלהביטוח,

חדשיםמבוטחיםלמצטרפים.

מצטרפיםהביטוחחברותשל

אחר,מסוגלפוליסות2004מאז

בסוףהשקעה.מסלוליבמגוון

אלהבמסלוליםנוהלו2014שנת

77כ־שלמצרפיבהיקףסכומים

7.731כ־לעומתשקל,מיליארד

הגדולהמוסדהתיק

נמצאבמשקביותר

הפנסיהבקרנות

שבהסדרהוותיקות

שאתעמיתים

מנהלהשקעותיהן

סרצינסקגיורא

תשואהושמציגות

7.21ם/םגבוהה:

ותשואה2014ב־

שלממוצעתשנתית

בשלוש°5.8ו־ם/°9.9ם/

האחרונותהשנים

השניםובחמש

בהתאמההאחרונות,

בפוליסותשקלמיליארד

ומתוךברווחים,המשתתפות

מיליארד6.022כ־שלכוללסך

חיסכוןפוליסותבכספישקל

ההון.בשוקישמנוהלים

הציגוהחולפתהשנהבמהלך

החלשנמכרותהפוליסות

ענפיתתשואהואילך2004מ־

)לעומת%1.5שלממוצעת

המשתתפותבפוליסות%8.5כ־,

השניםבשלושברווחים(.

הפוליסותהציגוהאחרונות

ממוצעתשנתיתתשואההללו

%9.9כ־)לעומת%4.8כ־של

השניםובחמשהמשתתף(,בתיק

השנתיתהתשואההאחרונות

שלרמהעלבממוצעעמדה

לשנה%2.7כ־,)לעומת94.6כ־

המשתתף(.בתיק

ביותרהגדולהמוסדיהתיק

הפנסיהבקרנותנמצאבמשק

עמיתיםשבהסדרהוותיקות

גיוראמנהלהשקעותיהןשאת

תשואהושמציגותסרצ׳נסקי,

ביחסומוצלחתמאוד,גבוהה

ישבעמיתיםהמתחרים.לכל

שונותהשקעהועדותשתי

ראשיים:השקעהתיקיושלושה

מקפתהוותיקה,מבטחים

וקג״מ.הוותיקה

לנושנמסרומנתונים

שלושתרשמו2014ב־מעמיתים,

שלגבוההתשואההללוהתיקים

מעברהרבהבממוצע%7.21כ־>

הפרטי.בשוקהמוסרייםלגופים

ובחמשהאחרונותהשניםבשלוש

הממוצעהאחרונותהשנים

עלעמדעמיתיםשלהשנתי

בהתאמה.99.9%5.8

עמיתיםשלהעודפתהתשואה

ככלנובעתהמוסרילשוקביחס

עמיתיםשלשהתיקמכךהידוע

מתאפייןוהואארוך,מאוד

קונצרניותאג״חבמיעוט

קיימותלא)שכמעטסחירות

סחירלאאשראיובתיקבתיק(

כמועודפת.תשואהשנתןגבוה,

בתיקמהטיהנהנועמיתיםכן,

להציגשסייעהלחו״ל,המניות

רקעעלבמיוחדגבוהה,תשואה

גודרה,לאבמט״חשהחשיפהכך

)בעיקרהשנהלרווחיםהובילוזה

הדולר(.התחזקותרקעעל
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