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הוועדה מודה לכל מי ששלח תגובות לטיוטת הדו"ח. כל התגובות וההערות נקראו בעיון ונשקלו בכובד ראש. חלקן 
ולהבהרות בכתיבת  הביא לבדיקות אמפיריות נוספות )שיתוארו בהמשך( וחלקן לבחינת היבטים מסוימים בהמלצות

 .הגרסה הסופית של הדו"ח

 תגובת הוועדה להן בצמוד.להלן נביא את ההערות המרכזיות, ואת 

יוצגו בגרסה המעודכנת  המעודכנים )הממצאים PME-חישובי הובמיוחד ל -חלק האמפירי )פרק ד'(  הערות ל .1
 (הדו"חשל 

 PME-ה ם שהוצגו בחלק האמפירי של הדו"ח )פרק ד'(, ובעיקר בחישוביהערות עסק בחישובירב של מספר 
פרטיות שגופים מוסדיים ישראלים השקיעו בהן בעשור האחרון. ההשקעה הכאינדיקציה לתשואות שהשיגו קרנות 

הוועדה מברכת  .ובשאלה מהו מדד ההשוואה הראוי להשקעה בקרנות כאל תמקדהחלק ניכר מן ההערות בנושא זה 
ם ולא על בסיס חישובי מיייחוס מתאי ימדד מול מדדיעל עצם ההכרה בכך שביצועי קרנות השקעה פרטיות צריכים לה

IRR חשש שהם מועדים, ויש אין בהם השוואה לתשואה אלטרנטיבית ,מדדים אחרים שאין בהם ניכוי לסיכוןו 
 :שינויים שנעשו בעקבותיהן, וכן הוהתשובות להן בנושא זה המרכזיות. להלן ההערות מסוגים שוניםלמניפולציות 

ושמדדי הייחוס המתאימים לקרנות חוב עשויים להיות שונים ממדדי  ,קרנות ההשקעה הן הטרוגניותנטען ש .א
או קרנות הון  PRIVATE EQUITYכגון קרנות  ,הייחוס המתאימים לקרנות השקעה העוסקות במניות

 סיכון.
  

תיות. קרנות יבנפרד מדדי ייחוס לקרנות החוב ולקרנות ההשקעה המני בגרסה המתוקנת של הדו"ח מוצגים
מסוכן  מדדי ייחוס של חובשלושה לאחת מול  , או קצת מעל,שהם קצת מתחת PMEדדי החוב השיגו מ

(HIGH YIELD). ( מסך זרמי הכספים מגופים 10%-קרנות החוב מהוות חלק קטן )כש חשוב להבהיר
על באופן מהותי כך שהערה זו איננה משפיעה  ,בתקופת המדגם מוסדיים לקרנות ההשקעה לסוגיהן

 .האמפיריים והמסקנות הנובעות מהם הממצאים
 

שהוא  S&P 500-ביצועי קרנות ההשקעה המנייתיות הושוו בטיוטת הדו"ח לשני מדדי מניות מרכזיים, מדד ה .ב
שהוא רלוונטי למשקיעים ישראלים. הוצע לבדוק  ,מדד המניות המרכזי בעולם, ומדד המניות בתל אביב

  .נוספים ייחוס מדדי
 

בין מדדי המניות בארה"ב,  ארבעה מדדי ייחוס )מדדי מניות( נוספים. כנת של הדו"חהתווספו לגרסה המעוד
)מדד של מניות קטנות שאולי  2000גם מדד הראסל  למדדים ששימשו בטיוטת הדו"ח, בנוסף ,תווספוה

להשקעות  מתאים )שיכול להוות מדד ייחוס NASDAQ-מדד הו(, PEמתאים לאופי ההשקעה של קרנות 
של אחת בקירוב מול מדד  VC )PME-ו PEון סיכון(. נמצא שלקרנות ההשקעה המנייתיות )של קרנות ה

ממצאים  .NASDAQ-נמוך משמעותית מאחת מול מדד ה PME-ו ,פחות מאחת( VC-הראסל )לקרנות ה
 בתמונה הכוללתכלומר, אין שינוי מהותי  , יחד עם הרחבות אחרות, בפרק ד' המעודכן.נכלליםאלה 

 שהתקבלה בטיוטת הדו"ח.
 

או  MSCI WORLDנטען גם שיש לשקול שימוש במדדי מניות כלל עולמיים כמו , הקודםבהמשך לסעיף  .ג
MSCI AC.  

 
הוא מדד של חברות  MSCI WORLDמדד  –מתאימים הם מדדי ייחוס ספק אם מדדים אלה בעיני הוועדה, 

להשקעות בחו"ל של גופים ייחוס משמש לעתים כמדד אכן  MSCI ACגדולות במדינות מפותחות; מדד 
כולל חברות גדולות יחסית במדינות מפותחות וגם בשווקים מתעוררים.  הואאבל  ,מוסדיים ישראלים

מול מדדים אלה )שעלו  PME-חישובי ה ,VC-ו PEלהשקעות  ותאם אלה הם החלופהלא ברור למרות ש
מצביעים על תוצאות דומות בפרק ד' המעודכן,  לו גם הםשנכל ,פחות ממדדי המניות המרכזיים בארה"ב(

  מול מדד המניות של תל אביב. PME-לחישובי ה
 

חישובי לגבי הדיוק של ו (,vintage) תקופות שונותמהבדלים בין תשואות קרנות השקעה הועלו טענות בדבר  .ד
, גדול NAV-המדווח שלהן, הערך הנכסים החשבונאי שו ,בקרנות "חיות" )קרנות שהן עדיין פעילות PME-ה

ושההשקעות המאוחרות שהתבצעו  ,שלגופים המוסדיים הישראלים יש "עקומת למידה" ,נטען .מאפס(
שהתשואות העתידיות של קרנות קיימות אינן  ,כלומר ,"J CURVEטובות מן המוקדמות; נטען גם שיש "

  משתקפות עדיין בערך הנכסים המדווח שלהן.
 

מאוחרות בהשוואה שהוקמו בשנים המחושבים לקרנות  PME-בערכי ה הן עליה ברוראימצאנו ש אמפירית,
אם כל הקרנות שלהן גם  ,בנוסף. )אם כי, המדגם קטן בשנים הראשונות( במדגם מוקדמותמשנים לקרנות 

NAV גדול מאפס מושמטות מן המדגם, ערכי ה-PME  אינם  תיות(ימניהשקעה המחושבים )לקרנות
כלומר, הכללת הקרנות  –יורדים מעט אפילו , הם בהשוואה לאלה של המדגם המלא משתנים בהרבה

מעבר לכך . הםהממוצעים, וודאי איננה גורעת מ PME-מעלה במעט את ערכי ה ות בחישוביםהפעיל
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המחושבים,  PME-שהשמטת הקרנות הפעילות )חלק גדול מהמדגם( איננה משפיעה באופן מהותי על ערכי ה
האם הקרנות הפעילות היום תייצרנה בעתיד תשואות טובות מאשר הקרנות שהיו בתיקי הועלתה השאלה 

 החיסכון של הגופים המוסדיים הישראלים בעבר; זו כמובן שאלה שאין דרך לענות עליה אמפירית היום.
 

המדווחים אינם אומד  NAV-היא סוגיה משמעותית יותר. משתמע ממנה שערכי ה J CURVE-סוגיית ה
 :איננה חד משמעית בנושא זההמדעית . הספרות טה לזרמי הכספים העתידיים של קרנות ההשקעהמו בלתי

; מחקרים אחרים של הקרן ם העתידייםהכספי בממוצע אומד נכון את זרמי NAV-כמה מאמרים טענו שה
מוטים כלפי מעלה דווקא )בניגוד למשתמע  NAVמצאו שלקרנות עם ביצועי חסר יש תמריץ להציג ערכי 

, עלולות להיות העתידיים cash flows-ל מוטהמד והוא א NAV-על כל פנים, אם ה J CURVE.)1 -מטענת ה
את מנהל הגוף את הלכך השלכות לחישוב ערכי הפנסיה של חוסכים היוצאים לגמלאות, או מחליפים 

יתר על כן, בעיה איננו נכון. כים כאלה כי החיסכון של חוסחישוב ערמשום ש ,)מבצעים ניוד( סכון שלהםיחה
הוועדה מציעה שהרשות המפקחת תבחן את . זו עלולה לגרום להעברת כספים )סבסוד( בין חוסכים שונים

 , במיוחד לאור המגמה של עלייה בהשקעה בנכסים לא סחיריםהשלכותיה באופן מעמיקאת ו אתהסוגיה הז
  2.וףושאינם משוערכים באופן תכ

 
שתקופת הבדיקה/העשור האחרון הייתה "מיוחדת", בכך שאופיינה בעליה דרמטית במדדי המניות  ,נטען .ה

  הסחירים, בפרט בארה"ב.
 

עם זאת, ו ,לדעת מה יהיה בעתיד איןהוועדה השתמשה בכל הנתונים שעמדו לרשותה )בנוגע לעבר, כמובן(. 
-אם השווקים הסחירים יתמוטטו )גיוסי כספים וקשה להאמין שקרנות ההשקעה לסוגיהן יצליחו מאד 

EXITS  .)נוטים להתרחש בתקופות של גאות בשווקים הפיננסיים 
 

היו נמוכות בממוצע, אפיק השקעה  אם התשואות בקרנות ההשקעהשגם  עוד, בהמשך להערה הקודמת, נטען .ו
  .בתיק החיסכון הפנסיוני עשוי להועיל לפיזור הסיכון זה

 
 ,. ככלל, האפקט הזה קשה למדידההסופית של הדו"חורחב בגרסה הקיים בטיוטת הדו"ח ו זוהדיון בסוגיה 

הסיבה לכך היא הקושי  .השתמש בכלים טכניים מורכביםנאלצו לומחקרים שונים שניסו לאמוד אותו 
, גם משום המדדים הסחירים תשואות ביןו פרטיות קרנות השקעה יהן שלהמתאם בין תשואות באמידת

שתשואות הקרנות אינן מתעדכנות באופן תכוף וגם משום שדיווחי התשואה שלהן אינם אחידים או 
ייתכן, כמובן, שקרנות השקעה פרטיות מסייעות לפיזור הסיכון בתיק, אבל חשוב לציין שאפקט . מוסדרים

ם תשואת כזה ניתן להשגה רק אם התשואה האמיתית בקרנות איננה מתואמת, או מתואמת באופן נמוך, ע
השווקים הסחירים. זה ייתכן, למשל, אם באמצעות קרנות השקעה פרטיות ניתן להחשף לענפים שקשה 

, חשיפה לחברות טכנולוגיה צעירות באירופה באמצעות דוגמהלהחשף אליהם באמצעות שווקים סחירים )ל
ת טכנולוגיה מעטות בשווקים הסחירים באירופה רשומות למסחר חברומשום ש קרנות הון סיכון אירופאיות

יחסית(. חשוב לציין עוד כי עצם העובדה שהתנודות בערכי קרנות ההשקעה הפרטיות אינן מעודכנות על 
 3בסיס יומי, אלא רק על בסיס רבעוני או אחר, איננה מביאה לירידה בסיכון האמיתי של תיק ההשקעות.

 
  חד עם הספרות המדעית בעולם?האם הממצאים האמפיריים בדו"ח הוועדה בנושא זה עולים בקנה א .ז

 
 ,בעולם שהם דומים, או עולים במעט buyoutלקרנות  PMEחד משמעית כן. בשנים האחרונות מוצגים נתוני 

מסוגלים להגיע גופים מוסדיים ישראלים אינם אם  4על מדדי ייחוס מקובלים )מדדי מניות אמריקאים(.
הממוצעים   PME-, סביר להניח שערכי הבאוכלוסייההתאם לשיעורן בלקרנות הטובות ביותר בעולם 

שיקבלו משקיעים מוסדיים ישראליים יהיו נמוכים במעט מן המדווח בעולם. אלה בדיוק הממצאים בדו"ח 
 הוועדה.

 
להציע להגביל  הבכוונתהיא מתנגדת לעצם ההשקעה בקרנות השקעה פרטיות והאם האם הוועדה נשאלה  .ח

  .להאאת ההשקעה בקרנות 
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הוועדה רוצה להותיר בידי מנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים  לא.לחלוטין משמעית: -התשובה ברורה וחד
נבהיר: הגדלת הגיוון הקיים כיום.  –גם מכוונות ההמלצות  כךאת מלוא חופש הפעולה לבחירת ההשקעות, ול

עות במדדי מניות ראשית, גם אם ביצועי קרנות ההשקעה הפרטיות היו, בממוצע, דומים לאלה של השק
 )רבות מהן קרנות ישראליות( סחירים, יש שונות רבה מסביב לממוצע והיו, כמובן, קרנות השקעה פרטיות

)גם שהניבו תשואות מצוינות למשקיעים בהן. שנית, ניתן להשקיע באפיק הזה מטעמים של פיזור הסיכון 
ות העתידיות תהיינה טובות מן או, אם מאמינים שהתוצאאמפירית(,  הזה למדוד את האפקט קשהאם 

את הציפיות  התאיםל יםמבקש ים הכלולים בוהאמפירידו"ח והממצאים ההתוצאות בעבר. יחד עם זאת, 
אפיק קרנות ההשקעה הפרטיות, בכללותו, איננו תרנגולת המטילה ביצי יש להכיר בכך ש מציאות, דהיינו,ל

רטיות תעשנה לפי טעמו של החוסך )שיוכל לבחור זהב. בנוסף, הוועדה ממליצה שהשקעות בקרנות השקעה פ
ושאם בחר החוסך בחיסכון פנסיוני הכולל השקעה באפיק זה,  ך בקרן עוקבת מדדים סחירים בלבד(,לחסו

מתן אפשרות על ידי  וגםעל ידי פישוט המחיר,  גם –התמחור שלו יעשה באופן נכון יותר מהנהוג היום 
והגוף המוסדי המנהל את החיסכון שלו יתחלקו ברווחים העודפים מערכת תמריצים שבמסגרתה החוסך ל

ובהפסדים הנובעים מהשקעות בקרנות השקעה פרטיות )ומהשקעות אחרות(. נושאים אלה נידונים בפירוט 
 בפרק ההמלצות.

 
וספו לגרסה המעודכנת נ]הבהרות טכניות לגבי נושאי מיסוי/דיבידנדים/עלויות אחזקת מדדי המניות וכיו"ב  .ט

שלו נמוכים  PME-מוסדי אחד שערכי הגוף הבהרה לגבי העדר רגישות החישובים להכללת  , וכןשל הדו"ח
 יחסית.[

 
 הערות להמלצות  .2

 
עלויות? קרן כזו תצטרך לשאת בעלויות דמי הניהול וה הפחית אתעד כמה תוכל קרן עוקבת מדדים ל .א

  הקבועות של ניהול הפנסיה ותחסוך רק בעלות ניהול ההשקעות.
 

בעלויות בקרן עוקבת  של החיסכון הצפוי הוועדה לא הצליחה לקבל הערכה מדויקתלמרות ניסיונותיה, 
והערכות על בסיס )בכמה מן ההערות שהתקבלו הוצעו חישובים  מדדים בהשוואה לקרן מנוהלת אקטיבית

 .וף המוסדימהוצאות הג גדולחלק  איננה מהווהשעלות ניהול ההשקעות  ,נראה(. הנחות כאלה ואחרות
ניהול התפעול )נתן שמערך יבה ,הוספת מסלול עוקב מדדים לא אמורה להיות כרוכה בעלויות רבות ,מאידך

הועלתה בהקשר זה . מיםכבר קייומערך ההפצה  (, מערך שירות הלקוחות, מערך המחשוב וכיו"בהפנסיה
גלל יתרונות לגודל( בהשוואה שמנהלים זרים יוכלו להציע קרנות עוקבות מדדים בעלות נמוכה )ב ,השערה

קרן עוקבת מדדים  – שהופיעו בדו"ח האלפאערכי חישובי  לע לדיון בנושא זה יש השלכה ם.ימימקולמנהלים 
בגלל העלויות הקבועות )כלומר, נקודת הייחוס לקרנות אקטיביות  ,נה מאפסטלהשיג אלפא נטו ק תוכל

  .בהמשך( דיוןקטנה מאפס, ראה צריכה להיות 
 

  מדדים תשקיע הקרן עוקבת המדדים? בכמה .ב
 

של תעודות סל )ללא סיכון  (גדול מספראולי )כוונת הוועדה היא שהקרן עוקבת המדדים תשקיע במספר 
העוקבות אחרי מדדי מניות ואגרות חוב בישראל ובעולם. לא מדובר על קרן שתשקיע במדד אחד  ,מנפיק(

לאחרונה(, אלא על סל שבו ייתכן בישראל שמוצעים  S&P-בלבד )כמו המסלולים העוקבים אחרי מדד ה
 , ואשר יעודכן מדי תקופה ארוכה יחסית.שוניםרבים ושימוש במדדים 

 
  האם הכוונה היא שמרבית החוסכים לפנסיה בישראל יעברו למסלולי חיסכון עוקבי מדדים? .ג

 
 ים שיהיו מעוניינים בכך.לא, הכוונה היא שמסלולים כאלה יוצעו כאלטרנטיבה למסלולים הקיימים לחוסכ

 
השקעות אין ערך בניהול  ,בהמשך להערה הקודמת, האם משמעות חישובי האלפא היא, שלדעת הוועדה .ד

  אקטיבי?
 

הוויכוח בעולם לגבי היתרונות והחסרונות של ניהול אקטיבי לעומת פסיבי נמשך מזה כמה עשורים ואין 
היתה לבסס את הטענה שקרן עוקבת מדדים היא אופציה לוועדה כוונה להכריע בו. תכלית חישובי האלפא 

 ווי להציע לחוסכים, משום שיש באפשרותה של קרן כזו להגיע לתוצאות דומות לאלאשרבעלת זכות קיום 
 של אפיקי השקעה המנוהלים באופן אקטיבי.

 
יצור ניגוד עניינים )משפטי( לגוף המוסדי, רצון בשוליים לחסוך בהוצאות השקעה  מחיר כולל אמיתינטען ש .ה

  קל יותר ליישום. " יהיההצגתי"מחיר  ;ולהוסיף לדמי הניהול
 

 ורחב בגרסה המעודכנת שלו.ההדיון בהן הופיעו בטיוטת הדו"ח ו ,בנושאמעמיק ודיון  ,הערות ברוח זו
 



 סיכום ותגובות להערות הציבור
 

 

דמי הניהול יכללו  קרן הון סיכון פרטיתלמשל, ב)מחיר כולל לעולם לא יוכל לכסות את כל צורות ההתאגדות  .ו
מחיר כולל לעולם לא יוכל  ;(שבה דמי הניהול משתקפים במחיר לעומת קרן הון סיכון סחירה בעלויות,

  .(בקרנות השקעה פרטיות GP -)דמי ההצלחה של ה CARRY -לכלול את ה
 

בגרסה המעודכנת  במידה מסוימת ורחבהוהדיון בהן  ,ודיון בנושא הופיעו בטיוטת הדו"ח ,ברוח זוהערות 
 שלו.

 
, לדבר שמתמקדים בו )ולא בתשואות SALIENT -ל והעלויות פישוט המחיר יעשה את דמי הניהולנטען ש .ז

  , בפרט אם הוא איננו רציונלי לחלוטין.וזה עלול לפגוע בחוסך, נטו(
 

חושבת שפישוט המחיר ויצירת מנגנון שיאפשר לחוסך השוואה קלה של דמי הניהול והעלויות הוועדה 
ולא  . קשה להצדיק תמחור מסובךשאין לוותר עליו האחרות בין מנהלים שונים מהווה כלי תחרותי מרכזי

שהחוסך  נזכיר, כי דמי הניהול הם הדבר הוודאי היחידגם אם החוסכים אינם רציונליים לחלוטין.  שקוף,
מוגבלת לתשואות עבר הן אינדיקציה התשואות בעוד שוהיצרן מסכימים עליו בעת כריתת החוזה ביניהם, 

, הוועדה למרות זאתעתיד, מה גם שמנהלי השקעות עוברים מגוף אחד למשנהו, ומדיניות השקעה משתנה. ב
יוצגו באופן  ,(נטו)וריות יחד עם התשואות ההיסט ,מציעה, במסגרת הצעדים להגברת השקיפות, שהעלויות

וגם  מנהלכל הכוללות של ניהול הכספים אצל  גם על בסיס העלויות קבל החלטותבולט כך שהחוסך יוכל ל
 בהכרח אינדיקציה לגבי התשואה העתידית(. , כאמור,)שאין בה השיגההיסטורית שעל בסיס התשואה 

 
  כדי למנוע אפשרות למניפולציות? איך ייקבעו מדדי הייחוס של הקרן התמריצית .ח

 
הדו"ח מדגיש את חשיבות הפיקוח של רשות שוק ההון והביטוח בהקשר  ;אין לוועדה פתרון קסם לסוגיה זו

אחד הפתרונות האפשריים הוא, שקרן תמריצית תגיש לרשות שוק ההון את מדד הייחוס שלה לאישור,  זה.
 .המוצע מרוץייחד עם מנגנון הת

 
  שונות בנוגע לנושא השקיפות. הועלו הצעות .ט

 
 חלק מן ההצעות שולבו בפרק ה' המעודכן.

  .י
ולא את הקרן  עוקבת המדדים,לקדם את ההמלצות כמכלול )לא, למשל, רק את הקרן  שדגש שיהו .יא

  התמריצית(.
 

 הוועדה מסכימה עם רוח ההערה.
 

 אחרותהערות  .3
 

  :הידוק המסרים .א
 

י למנוע ככל דכמה אפשר ומה אי אפשר להסיק מהדו"ח, עשה מאמץ להבהיר של הדו"ח נ הסופיתבגרסה 
 האפשר פרשנויות שאינן על דעתה של הוועדה.

 
  :בקשות לגישה לנתונים .ב

 
 המידע בשילוב עם ,נט(-ממקורות גלויים )כגון גמל האלפא אפשר לשחזרערכי את הנתונים ששימשו לחישוב 

קבל ל. אחד מן המגיבים לדו"ח הצליח לשחזר את הנתונים ושבדו"ח מופיעיםשומראי המקומות המפורט 
  .ללא קשיים מיוחדים שהופיעו בטיוטת הדו"ח ותוצאות דומות מאד לאל

 
הם משום ש לא ניתנו למבקשים, בהתאם לחוות דעתה של היועצת המשפטית לוועדה, PME-נתוני ה

 שניתנו לרשות ,)אל ומאת קרנות השקעה( מבוססים על תנועות בחשבונות הבנק של הגופים המפוקחים
א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 50על פי דרישתה וחלה ביחס אליהן חובת סודיות לפי סעיף  המפקחת

 ןאם שמות הגופים והקרנות שהם משקיעים בהאף לחשוף נתונים אלה  לא ניתן .1981-)ביטוח(, התשמ"א
הסכומים עם נתונים אשר מדווחים לציבור במסגרת הדיווח בדבר כיוון שניתן יהיה להצליב את יוסתרו 

החישובים נבדקו על ידי כמה אנשים בלתי תלויים שהגיעו עוד יצוין, כי . רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד
הצעות ולבצע בדיקות אמפיריות נוספות תוך שימוש  תבחן רשות שוק ההון וכילתוצאות זהות באופן עצמאי. 

 .ל שיתקבלו, ככבמאגר זה

 


