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                          14.07.2015 

                                                                          לכבוד

                                                                                                                                              בדואר אלקטרוני                הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים

 

 מר שטרום, יו"ר הוועדה הנכבד, 

 חברי וועדה נכבדים,

 

 בישראלפיננסיים  -בנקאייםשירותים הבתחום האשראי והצעדים נדרשים להגברת התחרות הנדון: 

הגברת התחרות להציג את עמדתו בנוגע לצעדים הדרושים לבזאת מתכבד איגוד בתי ההשקעות 

  בישראל. פיננסיים -בנקאייםהשירותים בתחום האשראי וה

להגברת חיוניות לקביעת רפורמות  חשובהאיגוד בתי ההשקעות רואה בהקמתה של הוועדה הזדמנות 

של בישראל, וזאת בהמשך לרפורמות  פיננסיים -בנקאייםהמימון והשירותים ההתחרותיות בתחום 

במבנה שוק ההון שחלו בשנים האחרונות , ותוך התאמה לשינויים ועדת בכר וועדת הריכוזיות

חסמים המקשים על בתי ההשקעות לשמש כאלטרנטיבה  נועדו להסירזה ההצעות במסמך  בישראל.

יביא לא רק להוזלת ויישומן פיננסיים למשקי בית ועסקים קטנים, אשראי ושירותים בתחום הראויה 

נציגי איגוד בתי . יוקר המחיה, אלא גם לשכלול שוק ההון וליעילות הקצאת המקורות במשק

 השקעות מבקשים גם להופיע בפני הועדה כדי להציג את עמדתם בנושא בהרחבה.

, פסגותכולל את בתי ההשקעות המובילים בישראל: , והוא 2014איגוד בתי השקעות הוקם בשנת 

. לבתי ואנליסט אלדובי-הלמן, IBI, אפסילון, לפידות ילין, שחם אלטשולר, אקסלנס, דש מיטב

השקעות אלה פעילות בתחומי הגמל והפנסיה, קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקי השקעות 

מסך נכסי הציבור(.  20%-מכספי הציבור )כ יםשקלמיליארד  650-כ במצטברמנהלים  וברוקראז', והם

ופועל לקידום הזכויות תי ההשקעות בסטרטגיים, עוסק בנושאי הליבה של האיגוד מוביל מהלכים א

באמצעות דיאלוג וקיום עבודה מקצועית שוטפת  ,המקצועיים המשותפים לבתי ההשקעות היבטיםוה

  .מוסדות השלטוןרשויות ומול הרגולטורים, 

י ההשקעות החברים באיגוד פוטנציאל ממשי וזמין להגברת התחרות והפחתת הריכוזיות בתבידי 

בניהול כספי ציבור, כוח אדם  עשיר, שכן הינם בעלי ניסיון פיננסיים -בנקאייםבתחום השירותים ה

 , מחלקות רגולציה וניהול סיכונים מפותחות, מבנה יעיל ו"רזה" בעל גמישות עסקיתמיומן ומקצועי

 פעילות בתחומי שוק ההון. הופלטפורמות קיימות לפיתוח והגברת 
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 :שתמציתם כדלהלן בזאת לוועדה ומבקשים להציע מספר צעדיםפונים אנו 

  :אשראי למשקי בית ולעסקים קטניםה לתחוםבתי ההשקעות כניסת צעדים דרושים ל .1

a.  תוך מתן אפשרות קמעונאיהקמת חברת בת )גוף קשור( שתעסוק במתן אשראי ,

לגופים המוסדיים של בית ההשקעות להשקיע את כספי העמיתים לצורך מתן 

 .הלוואותה

b. כך שהמוסדי יוכל להפעיל קמעונאישינוי מודל דמי הניהול ביחס לתיק האשראי ה ,

 .מלוס"-מנגנון דמי ניהול מבוסס "בונוס

c.  קטן למתן אשראיבניית מנגנון המאפשר שיתוף פעולה בין בית השקעות לבין בנק 

 קמעונאי.

d. מקורות מימון העמדת הגנת ינוקא על ידי המדינה עבור השחקנים החדשים בדמות 

 .המדינה מתקציב

  :פיננסיים -בנקאייםצמצום הריכוזיות והגברת התחרות בתחום השירותים הצעדים דרושים ל .2

a.  תוך הסרת חסמי  בין הבנקים לבתי השקעות "מערכת סגורה"תשתית של קידום

 .המעבר והגברת יכולת המיקוח של הלקוחות

b. היקף  20%תוך החלת מגבלת " בבנקיםשל גופים מוסדיים ' הברוקראז פעילות הגבלת

 מתפעלים.ברוקרים והשקעות עם צדדים קשורים" גם על הבנקים בכובעם כ

c.  ביטול עמלת ההפצה או הפחתה משמעותית של העמלה בגין הפצת קרנות נאמנות

 בערוצים דיגיטאליים.

d. .הפרדת חברות לניהול תיקים מבעלות הבנקים 

 .להצעתם ולרקע אלו לצעדים בפירוט נתייחס שלהלן זה במסמך
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 מוגבלת תחרות: בישראל הפיננסיים והשירותים ההון שוק

רפורמות משמעותיות בשוק ההון בישראל, וזאת במטרה להגביר את  יצאו לפועלבשנים האחרונות 

תרמה הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים ולמנוע ניגודי עניינים. במגזר הפיננסי התחרות 

ויצרה אלטרנטיבה למערכת , בשוק ההון משק, טיפלה בחלק מבעיות ניגודי הענייניםליציבות ה

אי בידי תאגידים גדולים. וועדת הריכוזיות תרמה אף היא לצמצום הבנקאית בכל בנוגע לגיוס אשר

ניגודי העניינים בשוק ההון באמצעות הפרדת בעלות צולבת של תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים 

  פיננסיים משמעותיים.

. הינה מוגבלת בלבד תחרות בין המתווכים הפיננסיים בישראלה עלרפורמות אלה ההשפעה של , אולם

הצוות לבחינת הגברת מדוח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בשוק הבנקאות )כפי שעולה 

"(, זקן וועדת", להלן:התחרותיות בענף הבנקאות, בראשותו של המפקח על הבנקים מר דוד זקן

התחרות במגזר הפיננסי לא באה לידי ביטוי בתחום האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים, ובתחום 

בתחומים אלה ממשיכים  השקעה בניירות ערך(.בעיקר ננסיים הנלווים למשקי הבית )השירותים הפי

הבנקים ליהנות מדומיננטיות מובהקת, הנובעת מן המבנה של המגזר הבנקאי בישראל ומחסמי 

 הטווח סובל מריכוזיות-יתר על כן, גם תחום החיסכון ארוך. לשוק זה הכניסה של שחקנים אחרים

 משוק ביטוחי המנהלים מוחזק בידי חמש 94%-משוק הפנסיה ו 96% כאשר, וחבענפי הפנסיה והביט

חמישה  ל ידימהשוק בלבד מוחזק ע 67%, זאת לעומת ענף הגמל וההשתלמות בו חברות ביטוח גדולות

  חברות שונות. 19מבוזר בין ובתי השקעות, וענף קרנות הנאמנות המאופיין בתחרות ניכרת 

מנכסי הציבור, פועלים בסביבה המתאפיינת  20%-ההשקעות, המנהלים כלפיכך, בעוד בתי 

 -בתחרותיות עזה )כפי שבאה לידי ביטוי במגמה מתמשכת של ירידה בדמי הניהול במוצרים השונים

-ריכוזיות חריגה, כאשר נתח עיקרי מתוך כב בכללותו מתאפיין הרי שהמגזר הפיננסי(, תרשים א'ראו 

 ז בידי שלושה בנקים גדולים וארבע חברות ביטוח גדולות.מנכסי הציבור מרוכ 80%

 תרשים א'
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 הקמעונאיבתי השקעות לתחום האשראי  עידוד כניסת

בישראל חלופה כיום לא קיימת  למשקי בית ועסקים קטניםבתחום האשראי כפי שעולה מדוח זקן, 

הכנסת שחקנים חדשים לשוק זה תביא לגיוון מקורות האשראי, אין ספק כי למגזר הבנקאי.  של ממש

בדומה לתחום האשראי העסקי, גם להוזלה שלו ולשיפור היציבות של המערכת הפיננסית בישראל. 

זקן  וועדת, ואכןבתחום זה מתבקש כי הגופים המוסדיים יהוו את האלטרנטיבה למגזר הבנקאי. 

על  צה גםזקן המלי וועדת .האשראי הקמעונאיופים מוסדיים לתחום כניסתם של ג על עידוד צההמלי

, אשר יגבש רשימת צעדים ספציפיים הקמת צוות אשראי קמעונאי באגף שוק ההון במשרד האוצר

אולם, למיטב כניסת הגופים המוסדיים לתחום האשראי למשקי הבית ועסקים קטנים. עידוד ל

 .ידיעתנו, צוות זה מעולם לא פרסם המלצות

 ותהניהולית והעסקית הנדרשאנו סבורים כי לבתי ההשקעות יש את היכולת המקצועית והתשתית 

. עם זאת, השגת מטרה הקמעונאיליצור אלטרנטיבה משמעותית למגזר הבנקאי בתחום האשראי  כדי

כיום מגופים הסרת חסמי רגולציה שמונעים  ,זו מחייבת הסרת חסמים בשני מישורים: ראשית

; שנית, יצירת תשתית הכרחית עשות שימוש בכספי העמיתים לצורך העמדת אשראימוסדיים ל

  .לפיתוח תחרות בתחום האשראי הצרכני

 :אשראי למתן השקעות בתי עידודהסרת חסמי רגולציה ו. 1

בשנים האחרונות הפכו הגופים המוסדיים למקור משמעותי לאשראי עסקי, בין אם מדובר בחוב סחיר 

ובין אם מדובר בהלוואות מותאמות. בתחום האשראי הקמעונאי, לעומת זאת, כמעט ואין פעילות 

הוועדה לגופים המוסדיים, וזאת למרות עלייה בהיקף הנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידם )ר' 

כניסת בתי ההשקעות (. 22-23(, עמ' 2015, דוח ביניים )מאי פור המערכת לשיתוף בנתוני אשראילשי

לתחום האשראי הקמעונאי חיונית כדי ליצור תחרות אפקטיבית למגזר הבנקאי. אולם, היא מחייבת 

הסרת חסמים כדי ליצור עבור בתי ההשקעות תמריצים מספקים להפנות את כספי העמיתים 

 לתחום זה.

סיבות המונעות הענקת אשראי קמעונאי מכספי העמיתים המנוהלים בגופים בועדת זקן דנה 

של חיתום, תפעול הקמת מערכי אשראי קמעונאי כרוכה בעלויות משמעותיות מחד, : המוסדיים

לא מספקת תמריץ מספק לחברות המנהלות כדי לבצע את וגבייה. מנגד, תוספת התשואה לעמיתים 

הפיכת הגופים המוסדיים לאלטרנטיבה . הקמת מערך שכזהלהנדרשות ות המשמעותיההשקעות 

ריאלית למגזר הבנקאי בתחום האשראי הקמעונאי מחייבת קביעת מתווה רגולציה שיאפשר שימוש 

תוך יצירת תמריצים עבור הגופים המנהלים לבצע את בכספי העמיתים להענקת אשראי, מצד אחד, 

  מאידך. ,ההשקעות הנדרשות לשם כך
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הצורך בקביעת מתווה רגולציה מסוג זה הכרחי במיוחד עבור בתי השקעות, שכן, בניגוד כי יודגש, 

לחברות הביטוח, גופים אלו אינם מנהלים כספי נוסטרו שאותם הם נדרשים להשקיע בכל מקרה, 

 ואשר יכולים ליהנות מיתרונות לגודל בהשקעה. 

של כספי העמיתים באשראי להשקעה עקיפה יום הן על פני הדברים, האפשרויות היחידות הקיימות כ

קמעונאי, באמצעות השקעה בקרנות פרטיות המתמחות בתחום או באמצעות השקעה במוצרי איגוח. 

( איגוחאולם, אפשרויות אלה סובלות משני קשיים מרכזיים. ראשית, חלק מאפיקי השקעה אלה )כגון 

נית, מנקודת הראות של העמיתים, במקרים טרם התפתחו בישראל מסיבות משפטיות או אחרות. ש

רבים מדובר במכשירי השקעה שהתשואה הצפויה שלהם )בניכוי דמי ניהול לקרנות חיצוניות וכיו"ב( 

 אינו מפצה על הסיכון הכרוך בהשקעה. 

 : מודליםמספר על ידי בתי השקעות, אנו מציעים לבחון  קמעונאיכדי לקדם תמריץ למתן אשראי 

  ים מוסדיגופים ה, תוך מתן אפשרות לקמעונאיעסוק במתן אשראי )גוף קשור( שתהקמת חברת בת

ם כספי העמיתים לצורך מתן הלוואות. יצוין, כי כיום ניתן להקיאת  קיעלהש של בית ההשקעות

בגוף זה, אך בפועל זהו אינו תמריץ מספק  20%ולהחזיק עד  קמעונאיוף שיעסוק במתן אשראי ג

 שכזה.אשראי צרכני וכראייה לא התפתח שוק 

 כך שהמוסדי יוכל להפעיל מנגנון דמי  קמעונאי,אשראי השינוי מודל דמי הניהול ביחס לתיק ה

 מלוס".-ניהול מבוסס "בונוס

  כאשר , קמעונאי למתן אשראי בנק קטןבין בית השקעות לבין שיתוף פעולה בניית מנגנון המאפשר

השקיע את כספי ל, וניתן יהיה והגבייה החיתום, התפעולהבנק יעמיד את מיומנותו בתחומי 

 השקעות.הת יתוך שמירת העיקרון של מתן תמריץ לב ,הלוואותהמימון העמיתים לצורך 

 מתקציב מקורות מימון העמדת בדמותעבור השחקנים החדשים על ידי המדינה  הגנת ינוקא 

 הגורמים ידי על שיועמד מימוןה היקף כנגד  matching של ובמנגנון מוגדר זמן לפרק המדינה

  .לתחום להיכנס שיבקשו

 האשראי: בתחום לפיתוח תחרות תשתית יצירת. 2

תנאי הכרחי לקידום תחרות בשוק האשראי הקמעונאי הינו יצירת תשתית, אשר תאפשר לכל 

)אחד הפרמטרים המרכזיים שאפשרו צמיחה משמעותית בתחום  השחקנים בשוק נגישות שווה למידע

האשראי החוץ בנקאי לעסקים גדולים הוא נגישות מלאה למידע החיוני לצורך מתן אשראי לסקטור 

 אשראי ולהבנתנו, בנתוני לשיתוף המערכת לשיפור הוועדה של ביניים דוח פורסם . לאחרונהזה(

 .סופי של הועדה דוח להתפרסם צפוי בקרוב
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 עיקרי המלצות הביניים של הוועדה הפועלות להגברת התחרות בתחום מתן אשראי:

 יצירת מאגר נתוני אשראי פוזיטיביים להגדלת היצע האשראי 

 אפשרות של נגישות למידע במאגר לנותני האשראי להגברת התחרות בתחום 

 שלו יפעלו בעלי  קידום מודל היברידי שבמסגרתו יוקם מאגר מידע ציבורי, אשר על הפלטפורמה

רישיון פרטיים )לשכות נתוני אשראי( אשר יספקו שירותים נוספים למלווים/נותני אשראי כגון 

 דירוג

בהנחה כי ההמלצות הסופיות של הוועדה יבטאו את עיקרי ההמלצות הכלולות בדו"ח הביניים, אנו 

מלצות הנ"ל וזאת על של תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום הה בקידום מהירמדגישים את החשיבות 

מנת להסיר את החסם העיקרי העומד כיום בפני בתי ההשקעות כנותני אשראי קמעונאי פוטנציאליים 

חשוב להדגיש כי ביישום המלצות סימטריה במידע אודות נתוני האשראי של הצרכנים. -והוא א

פן שוויוני וזהה באועבור הגופים המוסדיים לקבלת נגישות מלאה למידע הועדה יש להגדיר זכאות 

סימטריה המהווה חסם כניסה -, זאת על מנת לתקן את המצב הקיים של אלתאגידים בנקאיים

 .מהותי לשחקנים מחוללי תחרות בכלל ולבתי ההשקעות בפרט

 קידום תחרות בשירותים פיננסיים

חשיבות בעידוד תחרות גם בתחומים אחרים הנוגעים להענקת שירותים  נהבנוסף לתחום האשראי, יש

חיסכון משמעותי בעלויות באמצעות  יצורפיננסיים לציבור הרחב, ואשר גם בהם ניתן ל -בנקאיים

 ונעים תחרות אפקטיבית.התמודדות עם חסמי כניסה, אשר מ

 :קידום תחרות בתחום הפיקדונות והברוקראז'. 1

 השקעות בבית חשבון לפתיחת רבים חסמים קיימים כיום -" רהסגו מערכת" קידום 

 קידמה ערך ניירות רשות. ערך ניירות תיק ניהול או פיקדונות לניהול( בנק לחשבון כאלטרנטיבה)

 חשבון פתיחת בתהליך הקלות לאפשר מנת על הון הלבנת לצו תיקון זה ובכלל חקיקה תיקוני

 לאפשר נועדו התיקונים. בבנק חשבון ללקוח קיים כבר בהם במקרים במיוחד, השקעות בבית

 מכבידים מהליכים פטור מתן תוך הבנק לחשבון ומקביל ייעודי חשבון פתיחת של פשוט הליך

 והנושא אושרו טרם התיקונים להיום נכון, אולם. בבנק החשבון פתיחת בעת מבוצעים שממילא

 תחרות תיצור המערכתשכן,  מהותיים הינם" הסגורה מערכת"ה בקידום היתרונות. התקדם לא

 מעבר חסמי הסרת תוך, כיום בנקאית חוץ תחרות נטולי בתחומים השקעות לבתי בנקים בין

 לקוחות מול ישירות לעבוד השקעות לבתי תאפשר המערכת; הלקוחות של המיקוח יכולת והגברת

 על יותר גבוהה תשואה יוכל להניב הלקוח; ע"ני בפעילות ללקוח בעלויות חיסכון השגת תוך

 .תהתחרו לאור, פיקדונות
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 הריכוזיות להפחתת בכר ועדת של ההמלצות תרומת אף על -בבנקים' הברוקראז פעילות הגבלת 

, שונים פעילות בתחומי התחרות רמת על המשפיע רב כוח הבנקים בידי עדיין, הבנקאית במערכת

ף פעילות היק, . בפועלרבה מומחיות ההשקעות בתי פיתחו בה' הברוקראז פעילות ביניהם

 4-ב במקביל כיום משמשים בנקים, שכן הבהדרגה ופוחת הולך ההשקעות בבתי הברוקראג'

 מפעילות 72%ונאמנים(;  ברוקרים, קסטודיאן, נאמנות קרנותבו גמלה בקופות מתפעלים) כובעים

 השקעות בתי בעוד( זה פעילות בתחום הבנקים של שליטה קיימת) בבנקים מתבצעת' הברוקראג

 – ההשקעות בבתי הקיימים) בנקים שאינם הבורסה חברי על; 'הברוקראג פעילות את סוגרים

 20% של למקסימום הבורסה חברי את המגבילה מגבלת צד קשור חלה( כגופי חיסכון לטווח ארוך

 .זה לעניין מגבלה כל מוטלת לא בנקים על בעוד קשורים צדדים עם לבצע שניתן עסקאות היקף

 .גם על הבנקים %22-יש להחיל את מגבלת הלפי עמדתנו, 

  מטעם איגוד הברוקרים  העדושהוגש לו מצ"ב כנספח א' מסמךלעיון בהרחבה בנושאים אלו

 בבורסה בתל אביב.

 

 עמלות הפצה המשולמות לבנקים:. 2

, אולם .במלואה בוצעה זו המלצה. מהבנקים הנאמנות קרנות הפרדת על המליצה בכר ועדת, כידוע

, וכי יש לקבוע מודל שונה הפצה עמלות לגבות לבנקים לאפשר שאין גםבמקור  קבעה בכר ועדת

, אולםלתגמול הבנקים על ייעוץ השקעות ועל שירותים אחרים הקשורים בניהול חשבון ניירות ערך. 

לא יושמה, והוחלט על מודל עמלות ההפצה, המעוגן כיום בתקנות השקעות  הועדה של זו המלצה

  . 2006-משותפות בנאמנות )עמלת הפצה(, התשס"ו

 עלותשכן  מודל זה של גביית עמלות לא רק שאינו מוצדק עניינית, אלא מביא לתוצאות בעייתיות

ממידת השימוש שלו בשירותי וזאת במנותק מבלי שהוא מודע לכך,  למשקיע מגולגלת ההפצה עמלות

העמלות בגין הפצת קרנות נאמנות מהוות נתח נכבד מעלות בנוסף,  .הייעוץ של המערכת הבנקאית

כך, עלות עמלת ההפצה מייקרת עבור המשקיע את העלות של השקעה ו השקעה בקרנות נאמנותה

 עמלות ההפצה. להפחתתשנה  מהלך שקודם על ידי רשות ניירות ערך לפני חרף, זאת בשוק ההון

קרנות הנאמנות המופצות בהפצה דיגיטאלית, ללא מעורבות הולך וגדל היקפן של יום יתר על כן, כ

בגין הפצה בערוצים של העמלה יש לבחון ביטול עמלת ההפצה או הפחתה משמעותית לפיכך, . יועץ

פרונטאלית מעבר משיטת שירות עת ב ,בדומה למקובל בכל תחומי העסקים במשק דיגיטאליים

בנוסף, יש לבחון  לשיטת שירות/מכירה דיגיטאלית המלווה בחיסכון מהותי בעלויות השירות.

אפשרויות הפצה עצמאית באמצעות ערוצים דיגיטאליים )באינטרנט( שתבוצע על ידי גופים חוץ 

וכן באופן כללי לפעול להסרת חסמי  בנקאיים/בתי השקעות ישירות ללקוח תוך חיסכון בעלויות

 .רגולציה לטובת שימוש בערוצים דיגיטאליים לצורכי הפצה
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 : מבעלות הבנקים ניהול תיקיםהפרדת חברות ל. 3

במסגרת יישום המלצות ועדת בכר בוצעה הפרדת קופות הגמל וקרנות נאמנות מבעלות הבנקים. 

פועלות גם  בתחום ניהול תיקי השקעה המהווה אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של בתי ההשקעות

 כיום חברות ניהול תיקים המצויות בבעלות הבנקים.

 לקבלת לקוחות הפניית בדבר משווקו יועץ רישיון לבעליהוראה לאחרונה פרסמה רשות ניירות ערך 

לקוחות על ידי יועצי השקעות לחברות ניהול  הפנייתתיקים. הוראת הרשות מתייחסת ל ניהול שירותי

 : תיקים הקשורות לבנקים. להלן ציטוט מהוראת הרשות המתמצת את הפרקטיקה הבעייתית

 מחברת תיקים ניהול שירותי לקבלת לקוחות הפנית של מהתופעה מוטרד הרשות סגל"

 כדמות הלקוח בעיני נתפס אשר ,השקעות יועץ ידי על מבוצעת זו הפניה כאשר בפרט ,קשורה ניהול

 העוסקת לחברה לקוח שהפניית הגם .וזהירות אמון לחובות הכפופה ,ואובייקטיבית מקצועית

 היא ,בחוק כמשמעותו "השקעות ייעוץ" בגדר כשלעצמה אינה רישיון בעל בידי תיקים בניהול

 ".הרישיון בעל של מומחיותו בתחום כעצה הלקוח ידי על להיתפס עשויה

 

ברור כי מדובר בתופעה הנובעת מניצול היתרון הבסיסי הקיים לבנקים בשל היקף כספי הציבור 

הנמצא בשליטה של  one stop shop-הלחלק מ תחום פעילות זה הופךהמרוכז בידיהם. כך גם 

וגע באופן ברור ביכולת התחרותית של חברות לניהול תיקים פהמערכת הבנקאית הריכוזית, דבר ה

 קשורות לבנקים.שאינן 

הפרדה של חברות לניהול תיקים מבעלות הבנקים בדומה  ביצועאנו מבקשים כי הוועדה תבחן 

  .לגבי קופות הגמל וקרנות הנאמנותברפורמת בכר למהלך ההפרדה שבוצע 

ה"חוץ תיקים הובהקת בתחום ניהול תיקים וענף ניהול למותר לציין כי לבתי ההשקעות מומחיות מ

 מתאפיין ברמת תחרותיות גבוהה מאד. בנקאי"

 

 לשינוי של ממש, יסייעו בהגברת התחרות ולהמליץ על צעדים שיובילהוועדה יכולה,  אנו סבורים כי

 .ואשר יטיבו עם הצרכן

 את עמדתנו, בצירוף נתונים והסברים.  נשמח להופיע בפני הועדה ולהציג

 ה. בכל מקרה, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהר

    
 בכבוד רב,                                                                                                                  

 יוליה מרוז, מנכ"ל     

 בתי השקעותאיגוד       


