עמוד 6

מל והשתלמות

אורן

הגמל של כלל,
%88.5
$DN2$מצטברת $DN2$של
ברת

פרוינד

ירידות

מאי היה חיובי,
יוני עשוי

באג״ח

החדות

הממשלתיות
לא העבירו את הת־
$TS1$התשואות$TS1$
$DN2$התשואות $DN2$בקופות הגמל
שואות
ובקרנות ההשתלמות
הכלליותלקטגוריה השלילית במאי.
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות סיימו
%3.0
את החודש עם תשואה ממוצעת של
ו־
בהתאמה .האג״ח הממשלתיות
%52.0
הצמודות ,שנמצאות כרגע במגמהשלי־
$TS1$שליליתבשל$TS1$
ליתבשל $DN2$הציפייה להעלאת הריבית
ליתבשל
במהלך מאי .עם זאת
%1.2
בארה׳׳ב ,איבדו
מתחילת השנה רשמו האג״חהממשלתיות
קופות הגמל וקרנות
עלייה של
ההשתלמות רשמו מתחילת השנה
עלייה
%40.5
ממוצעת של
הצמודות

הראל

נמצאת

בוהה
בוהה$DN2$

להפוך לאדום
רגע לפני התיקון באג״ח,
התשואה
nrn
ההשתלמות עמדה על%30

בראש

בתשואה מתחילת

הממוצעת
הקודם.

השנה לטובת

בתשואות שהניבו גופי ההשקעות

לאחרון הגיע כמעט ל־ %1הסיבה לכך
היא החשיפה השונה של הגופים לאג״ח
הממשלתיות ,שרשמו את הירידות החדות
%22.5
$DN2$מצטברת $DN2$של
טברת
$DN2$המתחרות $DN2$.כל הגופים נהנו משוק המניות
תחרות.
מתחילת השנה (מקום
חמישי ברשימה) .קרנותההשתלמות של
ביותר .גופים שהיו בחשיפת יתרלאג״ח הישראלי ,כאשר מדד ת״א־  25רשם במאי
הראל רשמו במהלך החודש תשואה של
ארוכות יותר ,כמו אלטשולר שחם ,אנ־
%51
עלייה של
 %6.2והשלים
$TS1$אנליסט $TS1$עלייה של
 p.47%מה שהעניקלהן את המקום השני.
מתחילת השנה.
מתשואה נמר
סט $DN2$ואיי.איי ,סבלו
ליסט
בית ההשקעות אלטשולר שחם בלט
את המקום הראשון בקופות הגמל
כה .גופים שהיו בחשיפה נמוכהלאג״ח
הממשלתיות

בלל

עצמה תעוז

תמר כללי

אקסלנק

אקסלנס גמל

מיטב ten

מיטב דש גמל כללי

מנורה

ajjrf

פסגות גדיש כללי

פסגות

מבטחים

מבטרדם

תגמולים

ופיצויים

בר יציב הלמן־אלדובי

הלמן־אלדובי

mnnn

ילץ לכידות גמל כללי

ילין לפיז־ות
אלטשולר /׳

מגדל

אילון

חם

אלטשולר

שחם

גמל כללי

מגדל לתגמוליםולפיצויים כללי
אילון תגמולים מסלול כללי

ממוצע

אי

י.אי

אנליסט

הירידות

שאין ארוחות חינם.

באג״חהממשלתיות:

מהשעולה

הוא

יותר מדי,

יודע גםלרדת .האג״ח בכל
$TS1$ובעיקר$TS1$
ובעי־
העולם,

בגרמניה וארה״ב,עלו

המון בשנתיים

שהן מייצרות תשואה אפסית
למשקיעים,
ואלוהבינו שתשואה של אפם קתבלעשר
שנים זה נמוך

הארוכות,

כמוהראל,מגדל,

אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי

אנליסט גמל כללי

הכלליות

תפסה הראל עצמהתעוז ,עם

%75.0
תשואה של

מדיוהחלולמסר״.

נרגםי דהה את המגמה הזו והקטין את

החשיפהלאג״חממשלתיות ארוכות.״אנ־
$TS1$״אנחנו$TS1$
בקופות הגמל ובקרנות
חנו
$DN2$״אנחנו $DN2$נמצאים במח״מ קצר .אנו בוחרים לא
אלטשולר שחם איבד
להיות באג״חהממשלתיות הארוכות כי
עלינו בתקר
ישלנו פתרון נוסף ששומר
קופת הגמל של כלל
פותכאלו וזה המרכיב הגבוה של נכסים
נדל״ן ,תשתיות ,פרייבט אק־
$TS1$אקוףטי$TS1$
לא סחירים:
$DN2$אקוףטי $DN2$וגם
וףטי

כלל ,ופסגות ,נהנו מתשואת יתר על המ־
$TS1$המתחרות$TS1$.

כלל

ביטוחופיננסים ,הסביר מה

קר
$DN2$ובעיקר$DN2$

כאשר הפער בין המקום הראשון

הראל

עופר נרגםי ,סגן מנהל חטיבת ההש־
$TS1$ההשקעות$TS1$

האחרונות .האג״חהאלוהגיעו לרמה כזו

את ההובלה

הראל

רושיפה למניות״

$DN2$ההשקעות$DN2$בהראל
קעות
הביא לגל
״הטריגרלירידה באג״חהממשלתיות

מה שאפיין את מאי הוא השונות הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$

השונים,

״יותר

שהניבה תשואה מצט־
$TS1$מצטברת$TS1$

החודשלשלילה.

$DN2$הניבו $DN2$במאי
בו
במאי ותשואה מצ־
$TS1$מצטברת$TS1$

$TS1$הניבו$TS1$
הני־
בעוד כל הגופים

תשואה חיובית
לעמיתים,

קופת

האשראי שאנו מעניקים שהוא

בתבו מגובה ביטחונות.

בתקופות כאלה

הערך הנוסף מתברר כיותרחזק״.

הגמל שלאלטשולר
%93.0
שלילית של
מהחשיפה הנמוכה לאג״ח הממשלתיות
לאג״חהממשלתיות הארוכות.אלטשולר
שחם איבד את המקום הראשון בטבלת
במקביל,לפסגות היתה חשי־
$TS1$חשיפה$TS1$
הארוכות.
התשואה מתחילת השנה לטובת קופת
פה
$DN2$חשיפה $DN2$גבוהה לשוק המניותהישראלי לער
שחם הניבה תשואה

בשל

גיל ,מנהל ההשקעות הרא־
$TS1$הראשי$TS1$
גם אמיר

$DN2$הראשי $DN2$בפסגות
שי
חשיפה גבוהה

גמל

ופנסיה ,נהנה

החודש

עמוד 7

מאוד .אנחנו חושבים

שבתקופה הקרובה

תהיה הרבה תנודתיותולכן אנו מעדיפים

להיות

הסיכון

השתלם

בחברות יציבותוחזקות״.

בינתיים מתחילת יוני איבדו האג״ח

הממשלתיות הצמודות  %3נוספים ,בעוד
מדד ת״א־ 25

נשאר ללאשינוי .בהסתכ־
$TS1$בהסתכלות$TS1$

$DN2$בהסתכלות $DN2$קדימה מעריךגיל כי ״אם עדלפני
לות
חצי שנה לא היה תאריך יעדלסוף ההקלה

קופות גמל
למניות בולטות
עם

חשיפה

מתחילת

גבוהה

השנה

הכמותית בארה״ב ,עכשיו זה ברור שזה
ףח
לצד קופות הגמלהכלליות
הולךלהשתנות וזה משפיע על כל
העולם.
לאסיות חלקממנהלי הגמל מח־
$TS1$מחרקים$TS1$
התנודתיות במקומות חלשיםעולה והיא
רקים
רק תחריף .שוק המניותבישראל מתומחר
$DN2$מחרקים $DN2$גם בקופות גמלכלליות שמציעות

הלן

סבירוזו
אלטרנטיבה
עדיפה״.
$TS1$ולצמצם$TS1$
ולצמ־
נרגסי מעדיףלהיות שמרן יותר
$DN2$ולצמצם $DN2$חשיפהלשוק .״אני מאמין שבתקופות
צם
כאלו אנו נשים יותר דגש על נכסים לא
נגדיל את ההשקעה בהם .שוק
סחירים ואף
המניותהישראלי נראה טוב ,אך אנו שומ־
$TS1$שומרים$TS1$
נגדיל את
$DN2$שומרים $DN2$על החשיפות הקיימותולא
רים

הסיכון״.
רמת

הראשון והיום אנו נהנים מחה",

הרבעת

אמרגיל .״במניות ישלנו
לסקטור הבנקים ואנחנו מתמקדים במניות
הגדולות של מדד ת״א־  25וזה תרםלנו
חשיפה גבוהה

מנדל

מגדל

השתלמות כללי

הראל

השתלמות כללי
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כלל

01

אק

מיטב

הלמךאלדובי
מנורה

מבטחים

הלמן־אלדובי

השתלמות
השתלמות

אומגה קרן

jiudd

פסגות

השתלמות

השתלמות

דש

רש

...

השתלמות כללי

אקסלנס

שיא

השתלמות כללי

ממוצע

ילין

ילין לכידות

לפידות

אנליסט

אנליסט
אלטשולר

אילון

שחם

השתלמות כללי

אלטשולר

אילון

השתלמות מסלול כלל

שרום

השתלמות מסלול

השתלמות כללי

ממוצע

w.'jlw

אי.בי.אי

בשנים האחרונות ,על רקעהראלי
לאטרקטיביות
המניות ,הפכו האחרונות
בקרב חלק מהחוסכים ,אטרקטיביות
בשוק

שזקגברה בחודשים האחרונים

כשאפיק

העליותשלו .כך,
את

האג״ח החללמצות
לדוגמה ,בחברת הגמל שלילין
$TS1$לפירות$TS1$
לפי־
רות
$DN2$לפירות $DN2$נותב עיקר הגיוסים השנהלקופת
(לפי נתוני
ילין גמלב׳ ,המחדקה
הגמל

מתחילת
%67.7
ב' ,שרשמה תשואה של
השגנו את והשואה״.
הללו.
השנה ,היא המצטיינת בין הקופות
אתר משרד האוצר) בחשיפה מנייתית
החשיפהלאג״חממשלתיות ארוכות,
לשם ההשוואה הקופותהכלליותהקלא־
$TS1$הקלאםיות$TS1$
במ־
$TS1$במסלול$TS1$
של %93לעומת חשיפה של%82
שסבלו מירידות בארה״ב ,באירופה ובי־
$TS1$ובישראל$TS1$,
$DN2$הקלאםיות $DN2$רשמו תשואה ממוצעת של
םיות
סלול
%60.5
$DN2$במסלול $DN2$הכלליהקלאסי ,וזאת בעקבות
ילין
ביותר
הגורם
היתה
שראל,
$DN2$ובישראל$DN2$,
היא
ב׳
אנליסט
קופת
השנה.
מתחילת
ב׳.
גמל
של
על
המשפיע
הביצועים העודפים
משך הזמן שבו
מדד זה בוחן את
גולד,למשל,
התשואה במאי.אלטשולר
$TS1$השיגה $TS1$ה״בייבי״ שלשמואללב,מבעליהשלי־
$TS1$השליטה$TS1$
גם קופת הגמלאנליסט גמל ב׳ השי־
מהממוצע.
תשואה גבוהה
הושגה
%42.0
רשמה במאי תשואהשלילית של
$DN2$השליטה $DN2$בבית ההשקעותאנליסטוהמנהל של
טה
גה
$DN2$השיגה$DN2$לאורך השניםביצועים עודפים על
לדוגמה :קופה אשר השיגה ב־ 18
״כלכליסט״ אמר לב בעקבות אחזקה באג״ח ממשלתיות
הקופההכלליתהרגילה וגם זאת בזכות
הקופה .בשיחה עם
תשואה מעל
חודשים
מתוך 36
לממוצע ,תקבל ציון
%05
במח״מ ארוך יחסיתלמתחרים.
כי"הענקנו משקל עודףלאפיק המניות
מבדי־
$TS1$מבדיקת$TS1$
%74
חשיפה מנייתית גבוהה של
״כלכליסט״עולה כיאנליסט גמל בישראל ,ויחד עם משקל עודף שנתנו
קת
$DN2$מבדיקת$DN2$
רחלי בינדמו

המתחרות.״הגדלנו פוזיציות במהלך

מת

לעמיתים

חשיפה מנייתית גבוהה יותר.

השתלמות כללי

הטכנולוגיה
ולחברות
לסקטורהנדל״ן

