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 מפת התעשייה הפיננסית בישראל
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 קצר וארוך  

 נכסי ציבור  

 ₪טריליון  3.3 -תיק נכסי הציבור 



6 

 הרכב תיק נכסי הציבור

 התיק הפנסיוני
 טריליון 1.3

 פיקדונות ומזומן
 טריליון 0.9

 התיק הפיננסי
 טריליון 1.1

 30.04.2015-נכון ל, בנק ישראל: מקור
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 ₪ מיליארד  620

 ₪ מיליארד  970 

 ₪ מיליארד  1,740

 בתי השקעות

 חברות ביטוח

 בנקים

 ₪טריליון  3.3 -תיק נכסי הציבור 

 נכסי הציבור לפי גופים מנהלים  

 בתי השקעות

ביטוחחברות   

 בנקים

19%  

29%  

52%  

 פסגות בית השקעות: עיבוד, 30.04.2015-נכון ל, בנק ישראל: מקור
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 בישראלצרכני האשראי 

 31.03.2015-נכון ל, ישראלבנק : מקור

 מגזר עסקי
ח סחיר  "אג, הלוואות

 ולא סחיר

 ₪  מיליארד  822

 ממשלה ורשויות
סחיר   ח "אג, הלוואות

 ולא סחיר

 ₪  מיליארד  830

 
 משקי בית

 פרטי ומשכנתאות  

 ₪  מיליארד  438

 ₪ טריליון  2
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 בישראלמקורות האשראי 

 אשראי  
 גדוליםלעסקים 

חברות ביטוח  , בנקים
 ובתי השקעות  

 אשראי  
 בינוניים וקטנים  לעסקים 

 אשראי  
 ביתמשקי ל

 ברובו אשראי בנקאי
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 מפת התעשייה הפיננסית בישראל

 ₪ טריליון  2 -סך האשראי במשק 

 שוק האשראי  

 שירותים פיננסיים  

לטווח  מוצרים ושירותים פיננסים 
 קצר וארוך  

 נכסי ציבור  

 ₪טריליון  3.3 -תיק נכסי הציבור 



 בנקים

אשראי צרכני   | פיקדונות 
 'ברוקראג| משכנתאות | 

|  ניהול תיקים 
 אשראי עסקי

 ביטוחחברות 

 ביטוח אלמנטרי| ביטוחי מנהלים 

 פנסיה| גמל | אשראי עסקי | 

 בתי השקעות

 תעודות סל| קרנות נאמנות 

 '|ברוקראג| ניהול תיקים | 
 אשראי עסקי| גמל והשתלמות 



 ניהול תיקים  

גמל   אשראי עסקי
 והשתלמות
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2,740 

537 
125 

1502 

533 

87 

1083 

444 

85 

595 

362 

79 

470 

241 

40 

 בתי השקעות קבוצות ביטוח בנקים

 (₪במיליוני ) הרווח הנקי של חמשת הגדולים בכל קטגוריה

 התפלגות הרווחים בתעשייה הפיננסית  

 2014נתוני , פרסומים בעיתונות: מקור

 הגדולים   5-סך הרווח ב

B6.4  ₪ 

 הגדולים   5-סך הרווח ב

B2.1  ₪ 

 הגדולים   5-סך הרווח ב

B0.4  ₪ 



 בנקים חברות ביטוח בתי השקעות



 בנקים חברות ביטוח בתי השקעות
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17  מיליארד  620בתי השקעות מנהלים₪ 

 (חיסכון טווח ארוך/ חיסכון טווח קצר ) תחרותייםמגוון מוצרים 

 גבוההברמת ניוד מאופיינים 

שירות וביצועי השקעות, על רמות מחירים מתחרים 

 

 בתי השקעות פעילים בשווקים תחרותיים  

 בתי השקעות
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 ענף קרנות הנאמנות

157 170 

261 

2010 2012 2014 

 1 (₪מיליארדי )תעשיית קרנות הנאמנות נכסי 

13% 

13% 

12% 

12% 10% 

10% 

9% 

6% 

5% 
4% 

2% 
2% 1% 1% 

 בתעשייהנתחי שוק 

 גופים  19 -מנוהלים ב₪ מיליארד  261

2 

 31.12.2014-נכון ל, ע"רשות ני: מקור, 31.05.2015-נתחי שוק נכון ל, 2014נכסים נכון לסוף , ע"רשות ני: מקור
 

 בתי השקעות

1.12% 

0.80% 
0.69% 

2010 2012 2014 

 3 ממוצעיםדמי ניהול 

 ניוד

 בשנה  מיליארדים מאות 

4 
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 תעשיית הגמל וההשתלמות  

 בנכסים גידול

306 319 
369 

2010 2012 2014 

20% 

14% 

13% 

12% 

8% 

7% 

6% 

6% 

5% 

4% 

2% 
1% 

1% 1% 

 בתעשייהנתחי שוק 

 31.12.2014-נכון ל, נט -אתר גמל : מקור

 בתי השקעות

1 2 

3 

 גופים  15 -מנוהלים ב₪ מיליארד  369

0.87% 0.81% 
0.67% 

2010 2012 2014 

 ממוצעיםדמי ניהול 

 ניוד

 מיליארד   15
 חברות כל שנה מנוידים בין 

4 
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בתי ההשקעות פוטנציאל ממשי וזמין להגברת התחרות והפחתת בידי 
 פיננסיים-הריכוזיות בתחום השירותים הבנקאיים

עשיר בניהול כספי ציבור ניסיון 

 מיומן ומקצועיכוח אדם 

 גמישות עסקיתובעל מבנה יעיל 

 מפותחותניהול סיכונים ובקרה , רגולציהמחלקות 

הרשות לניירות ערך, על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר פיקוח  ,
 הבורסה והרשות להלבנת הון

לפיתוח והגברת הפעילות בתחומי שוק ההון קיימות פלטפורמות 

 

 

 לבתי ההשקעות הכלים לייצר תחרות  
 ריכוזיותולהפחית 



 בנקים חברות ביטוח בתי השקעות
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35% 

22% 

16% 

15% 

9% 

2% 1% 

 הביטוחענף 

 31.12.2014-נכון ל, נט -אתר ביטוח : מקור

 חברות ביטוח

 חברות בלבדבחמש מהשוק מרוכז  97%
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 ענף הביטוח ריכוזי גם בהשוואה בינלאומית

 החברות הגדולות בתעשייה 3נתח שוק  - CR3על פי מדד 

76% 

67% 

48% 

32% 31% 
28% 28% 

22% 21% 20% 

 גרמניה בריטניה צרפת הולנד ספרד איטליה יוון בלגיה ישראל סלובקיה

 2014נתוני , איגוד בתי ההשקעות: עיבוד OECD: מקור

 סלובקיה ישראל בלגיה יוון איטליה ספרד הולנד צרפת בריטניה גרמניה

 חברות ביטוח
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 הפנסיהשוק 

 90  

 128  

 191  

2010 2012 2014 

35% 

23% 

18% 

15% 

5% 

1% 

 31.12.2014-נכון ל, נט -אתר פנסיה : מקור

 חברות ביטוח

 2 1 בתעשייהשוק נתח  בנכסים גידול

 חמש חברותבידי מסך התעשייה  96%

 ניוד

4 

 ממוצעותהפקדות 

 ₪ מיליארד  26
 מופקדים לקרנות הפנסיה בשנה

3 

2013 2014 

 3.5 2.7 (₪מיליארדי )ניוד 

 2% 2% ניוד משווי נכסים% 
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 המנהליםענף ביטוחי 

 138  
 166  

 221  

2010 2012 2014 

30% 

20% 
18% 

15% 

11% 

3% 
1% 1% 

 פרסומים בעיתונות, EYעיבוד , דוחות כספיים : מקור

 חברות ביטוח

 2 1 פרמיות בתעשייה  נתחי שוק  בנכסים גידול

 חמש חברותבידי התעשייה מסך  94%

 ניוד

4 

 ממוצעיםדמי ניהול 

2.5% 
 ממוצעים אפקטיביים בשנה

3 

2013 2014 

 0.8 1.1 (₪מיליארדי )ניוד 

 0% 1% ניוד משווי נכסים% 



 בנקים חברות ביטוח בתי השקעות



28 

 הריכוזיות בתחום האשראי הבנקאי בישראל

 במדינות האיחוד האירופי( HHI) הירשמן-הרפינדלמדד : לאומית-השוואה בין

0.3 

0.25 

0.21 
0.2 

0.15 

0.13 

0.1 0.1 
0.09 

0.07 
0.06 

0.04 0.04 
0.03 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

 ממוצע=  0.11

   2012בנק ישראל  -ישראל , ECB  2011 -מדינות זרות : מקור

 פינלנד אסטוניה הולנד ישראל יוון סלובקיה אירלנד קפריסין שוודיה ספרד צרפת בריטניה איטליה גרמניה

 בנקים
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 תחרות באשראי העסקי וריכוזיות במשקי הבית

 העסקיהתפלגות האשראי 

 47% -בנקים 

ל  "חוב בחו
23.5% 

 ח פרטיות  "אג
 למוסדיים והלוואות 

10.9% 

 ח סחיר  "אג
18.5% 

90.1% -בנקים   

 מוסדיים 
4.9% 

 למשקי בית התפלגות אשראי 

 2%מרווח אשראי   4.76%מרווח אשראי  

 פרסומים בעיתונות -מקור מרווחי אשראי , 31.3.2015-נכון ל, בנק ישראל: מקור

 בנקים
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 פיקדונות

24 
 מיליארד

53 
 מיליארד

1,051 

 מבו'ג

 כספיות

 פקדונות

 מסך הפיקדונות במשק מנוהלים בבנקים 93%

 31.12.2014-נכון ל, פסגות: וניתוחעיבוד , ע"רשות לני, בנק ישראל: מקור

 בנקים
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 קצב איטי של יציאת כספים מפיקדונות

 53.3 
 מיליארד

22 
 מיליארד

נכסי הקרנות  
 *הכספיות

פדיונות מתחילת  
 השנה

50%   
 הקרנות הכספיות  מנכסי 

 נפדו מתחילת השנה

1,051 
 מיליארד

30 
 מיליארד

פיקדונות ומזומן  
 בבנקים

פדיונות מתחילת  
 השנה

3%  
המזומן והפיקדונות בבנקים מהיקף 

 נפדו מתחילת השנה

 אפריל -גובה הפדיונות הינו הערכת קצב חצי שנתי על סמך נתוני ינואר . בנק ישראל: מקור

 ,  פסגות: עיבוד וניתוח, "מגמה"מערכת : מקור
 30.06.2015-נכון ל

 בנקים
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 ריכוזיות   .VSתחרותיות 

 ע"הרשות לני, בנק ישראל: פיקדונות, ישראלבנק  -אשראי , פנסיה נט -פנסיה , ביטוח נט -ביטוח , גמל נט - גמל: מקור

 פיקדונות

1,128B 

93% 

7% 

93%  
 מהתעשייה

 בידי הבנקים

 פנסיה

157B 

97%  
 מהתעשייה

 חברותבידי חמש 

97% 

3% 

97%  
 מהתעשייה

 חברותבידי חמש 

 ביטוח מנהלים

221B 

97% 

3% 

 גמל והשתלמות

347B 

66%  
 מהתעשייה

 בידי חמש חברות
 

66% 

34% 

 קרנות נאמנות

261B 

60%  
 מהתעשייה

 בידי חמש חברות
 

60% 

40% 

 אשראי צרכני

438B 

90%  
 מהתעשייה

 הבנקיםבידי 
 

90% 

10% 
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 אופרטיביים להגברת התחרות  צעדים 

 עידוד התחרות באשראי הצרכני  

  שימוש בחסכונות הפנסיוניים לטובת
 הגברת התחרות בשוק האשראי

טיפול במגבלות צד קשור 

  יצירת תמריץ לגופים עבור התשתית
 הנדרשת להקמת פעילות אשראי

 עידוד התחרות בשירותים הבנקאיים

 

 מערכת סגורהקידום 

 של הבנקים' הברוקראזהגבלת פעילות 

 הפרדת חברות ניהול התיקים מבעלות
 הבנקים

 הדיגיטאלביטול עמלות ההפצה בערוצי 

1 

2 

3 

4 

5 
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 צעדים אופרטיביים להגברת התחרות  

 עידוד התחרות באשראי הצרכני  

  שימוש בחסכונות הפנסיוניים לטובת
 הגברת התחרות בשוק האשראי

טיפול במגבלות צד קשור 

  יצירת תמריץ לגופים עבור התשתית
 הנדרשת להקמת פעילות אשראי

 עידוד התחרות בשירותים הבנקאיים

 

 מערכת סגורהקידום 

 של הבנקים' הברוקראזהגבלת פעילות 

 הפרדת חברות ניהול התיקים מבעלות
 הבנקים

 הדיגיטאלביטול עמלות ההפצה בערוצי 

1 

2 

3 

4 

5 
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ע בבית השקעות"קיימים חסמים לפתיחת חשבון ני  

המערכת הסגורה 
  תיצור תחרות בין בנקים לבתי השקעות-
  תסיר חסמי מעבר-
 תגביר את יכולת המיקוח של הלקוחות הן בתשלומי העמלות והן בריבית על הפיקדונות-

 

 קידום מערכת סגורה

0.24% 

0.09% 

 בתי השקעות בנקים

₪ 0.12 

₪ 0.04 

 בתי השקעות בנקים

 ( בממוצע)ע ישראלים "לפעולה בנימינימום  (בממוצע)ח "מניות ואגקנייה ומכירה עמלת 

 2015פברואר  , פרסומים בעיתונות: מקור*

1 

יש לקדם את תיקון צו איסור הלבנת הון המאפשר את הקמת המערכת הסגורה 
 בין הבנקים לבתי ההשקעות
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 בבנקים' הברוקראזהגבלת פעילות 

לבנקים ארבעה תפקידים שונים 

 קרנות נאמנות ותעודות סל, מתפעלים גמל•

 נאמנים•

 על חברי הבורסה האחרים בתעריפים ובהיקפי  יתרון משמעותי כפועל יוצא לבנקים
 'הברוקראזפעילות 

 נעלמים/ מוסטת לבנקים וחברי הבורסה מתמזגים' הברוקראגרוב פעילות 

מהלך זה צפוי לפגוע לבסוף בחוסכים שכן היעדר האלטרנטיבה תגרום לייקור תעריפים 

 מהיקף העסקאות שלהם דרך צדדים  20%בתי ההשקעות מוגבלים בביצוע של עד
 קשורים

 יש להחיל מגבלה זו גם על הבנקים

61% 66% 74% 78% 79% 80% 85% 87% 

39% 33% 26% 23% 21% 20% 15% 13% 

 2015ממוצע  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 התפלגות מחזורי המסחר של חברי הבורסה חברי בורסה בנקים 

 30.6.2015-נכון ל, בנק ישראל: מקור

2 

 קסטודיאן•

 ברוקרים•
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סגל הרשות מוטרד מהתופעה של הפנית לקוחות    

בפרט  , לקבלת שירותי ניהול תיקים מחברת ניהול קשורה

אשר  , כאשר הפניה זו מבוצעת על ידי יועץ השקעות

,  נתפס בעיני הלקוח כדמות מקצועית ואובייקטיבית

הגם שהפניית לקוח  , הכפופה לחובות אמון וזהירות

לחברה העוסקת בניהול תיקים בידי בעל רישיון אינה 

היא , כמשמעותו בחוק" ייעוץ השקעות"כשלעצמה בגדר 

עשויה להיתפס על ידי הלקוח כעצה בתחום מומחיותו  

 של בעל הרישיון

   2015מרץ , תיקיםלבעלי רישיון יועץ ומשווק בדבר הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול הוראת הרשות לניירות ערך : מקור

” 

“ 

237 

234 

255 

2012 2013 2014 

נכסי תעשיית ניהול התיקים  
 (₪מיליארדי )

 3 הפרדת חברות ניהול התיקים מבעלות הבנקים

 יש להפריד את חברות ניהול התיקים מבעלות הבנקים
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 ביטול עמלות ההפצה בערוצים הדיגיטליים

  כיום הולך וגדל היקף הפצת הקרנות דרך
 דיגיטליתפלטפורמה 

יש , כפי שמקובל בשאר תחומי העיסוק במשק
 זולבטל את עמלות ההפצה בגין מכירה 

ביטול העמלות יאפשר הוזלת העלות ללקוח 

 

  30% -משקל עמלת ההפצה מדמי הניהול ירד ב
אך עדיין גבוה  , בעקבות הרפורמה בעמלת הפצה

 2007-2010מרמתו בשנים 

27% 

31% 

38% 

36% 
37% 

1.61% 

1.17% 

0.90% 

0.71% 0.73% 

0.43% 

0.31% 0.34% 

0.25% 0.27% 
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35%

40%
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0.4%

0.6%

0.8%

1.0%
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1.4%

1.6%

1.8%
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 שיעור עמלת הפצה מדמי הניהול

 דמי ניהול ממוצעים

 מערכת מגמה: מקור

 4 הדיגיטלביטול עמלות ההפצה בערוצי 

יש לבטל את גביית עמלות ההפצה 
 הדיגיטלבערוצי 
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 צעדים אופרטיביים להגברת התחרות  

 עידוד התחרות באשראי הצרכני  

 בחסכונות הפנסיוניים לטובת  שימוש
 הגברת התחרות בשוק האשראי

טיפול במגבלות צד קשור 

  יצירת תמריץ לגופים עבור התשתית
 הנדרשת להקמת פעילות אשראי

 עידוד התחרות בשירותים הבנקאיים

 

 מערכת סגורהקידום 

 של הבנקים' הברוקראזהגבלת פעילות 

 הפרדת חברות ניהול התיקים מבעלות
 הבנקים

 הדיגיטאלביטול עמלות ההפצה בערוצי 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 כניסת בתי השקעות לתחום האשראי הצרכני

 אשראי קמעונאי  פעילות /חברתהקמת 

,  הקמת מערכות גבייה
 תפעול וחיתום 

 מקורות אשראי מאגר נתוני אשראי 

5 

 בסיסיים ומהותייםקיימים מספר חסמי כניסה 
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 כניסת בתי השקעות לתחום האשראי הצרכני

 אשראי קמעונאי  פעילות /חברתהקמת 

,  הקמת מערכות גבייה
 תפעול וחיתום 

 מקורות אשראי מאגר נתוני אשראי 

5 

 בסיסיים ומהותייםקיימים מספר חסמי כניסה 

 אשראי את המלצותיההמערכת לשיתוף בנתוני לשיפור הועדה פרסמה  2015במאי 

  יישום המלצות הועדה והקמת המאגר 

סימטריה במידע אודות נתוני האשראי של הצרכנים-תאפשר להסיר את חסם הא 

תקדם את ישימות העמדת האשראי הצרכני החוץ בנקאי לציבור 

 נדרשת הסדרה מהירה בחקיקה ומתן נגישות מלאה למידע עבור הגופים
 המוסדיים
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 כניסת בתי השקעות לתחום האשראי הצרכני

 אשראי קמעונאי  פעילות /חברתהקמת 

,  הקמת מערכות גבייה
 תפעול וחיתום 

 מקורות אשראי מאגר נתוני אשראי 

5 

 בסיסיים ומהותייםקיימים מספר חסמי כניסה 

תפעול וגבייה, נדרשת השקעה רחבה בהקמת פלטפורמה מלאה הכוללת מערכי חיתום 

יתכנו מספר מודלים 

הקמה עצמאית של הפלטפורמה 

 ביצועOutsourcing לגוף בעל תשתית ומיומנות בתחום 

פ בין גוף מוסדי לבנק קטן שיעמיד את סניפיו ומיומנותו בחיתום אשראי וגבייה"שת 

 ניכרותכרוך בעלויות תפעוליות ובתשומות ניהוליות 
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 כניסת בתי השקעות לתחום האשראי הצרכני

 אשראי קמעונאי  פעילות /חברתהקמת 

,  הקמת מערכות גבייה
 תפעול וחיתום 

 מקורות אשראי מאגר נתוני אשראי 

5 

 בסיסיים ומהותייםקיימים מספר חסמי כניסה 

מימון באמצעות                      
 כספי מדינה

מימון באמצעות הלוואה         
 מכספי החיסכון הפנסיוני

  מימון עצמאי אשר כנגדו יינתן מימון
 מכספי המדינה

 מנגנוןMATCHING   שיועמד על ידי
 הגורמים שיבקשו להיכנס לתחום  

 

  יאפשר השקעה של סכומים
 משמעותיים וזמינים

 על  יש להסיר את המגבלה
 השקעת כספי עמיתים בצד קשור

  מציאת מנגנונים לבחינת הוגנות
ההשקעה בכספי החיסכון לטובת 

 ציבור החוסכים
מגבלה על היקף התמריץ 
מגבלה על היקף ההשקעה 
מנגנוני דיווח ובקרה 
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 כניסת בתי השקעות לתחום האשראי הצרכני

 אשראי קמעונאי  פעילות /חברתהקמת 

5 

 מתווה  הפיכת בתי השקעות לאלטרנטיבה ריאלית בתחום האשראי הקמעונאי מחייבת
רגולציה שיאפשר שימוש בכספי החיסכון הפנסיוני ויצירת תמריצים עבורם 

 לבצע את ההשקעות הנדרשות

היתרונות המרכזיים 

גיוון מקורות האשראי וגידול בהיצע האשראי 

הגברת התחרות וצמצום מרווחי האשראי 

 מגיוון תיק החיסכון הפנסיוני ופיזור רב יותר של ייהנה ציבור החוסכים
 סיכוני ההשקעה

 יעיל ויחסית מהיר ליישוםפתרון 
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 בתעשיית האשראי והשירותים הבנקאייםמחוללי התחרות בתי ההשקעות יכולים להיות 

 על מנת לקדם כניסתם לתחומים אלוצעדים אופרטיביים מצד הרגולטורים נדרשים 

 

 לסיכום

 עידוד התחרות באשראי הצרכני  

  שימוש בחסכונות הפנסיוניים לטובת
 הגברת התחרות בשוק האשראי

טיפול במגבלות צד קשור 

  יצירת תמריץ לגופים עבור התשתית
 הנדרשת להקמת פעילות אשראי

 

 עידוד התחרות בשירותים הבנקאיים

 

 מערכת סגורהקידום 

 של הבנקים' הברוקראזהגבלת פעילות 

 הפרדת חברות ניהול התיקים מבעלות
 הבנקים

 הדיגיטאלביטול עמלות ההפצה בערוצי 

1 

2 

3 

4 
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 תודה על ההקשבה


