
  IRA  תכנון פיננסי ו

 השקעותהראל פיננסים ניהול 

 כנס  

17/01/2017 

 רועי סדן

 ל משותף"מנכ

 הראל פיננסים ניהול השקעות



 גילוי נאות

המידע נועד לצורך המחשה והסבר בלבד והינו עדכני ורלבנטי למועד בו הוא מוצג בפני 

 .  או לקוח קיים/לקוח פוטנציאלי ו

להפיץ או להעביר את המידע  , לצטט, לשכפל, המידע הינו רכוש החברה ואין להעתיק

 .  או חלקים ממנו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה

 .  שיווק השקעות הניתן באופן פרטני על פי צרכי לקוח/המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

 ,  אם יגרמו, או הפסד שיגרמו/לנזק ו, בכל צורה שהיא, החברה לא תהיה אחראית

 וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע יניב לתיק  , כתוצאה משימוש במידע

 .ההשקעות רווחים כלשהם או רווחים בשיעור מסוים

09/01/2017נתוני תשואות המדדים המופיעים במצגת מעודכנים ל   



 קבוצת הראל

השקעות בביטוח   הראל

 מ"ושירותים פיננסים בע

הראל חברה  

 לביטוח
 הראל פיננסים  

 מיליארד 180 -הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף כספי של כ ₪ 

 מיליארד  4.9 -הון עצמי של כ ₪ 

 

 חסכון ארוך טווח

, גמל, פנסיה

 חיים ,השתלמות

 

 אלמנטריביטוח 

,  דירה, רכב

 תאונות

 ביטוח בריאות

,  סיעוד, בריאות

 ל"שיניים וחו

 ₪  מיליארד  40מנהלים מעל 



בגיל צעיר  פורשים 
 העובדים נכנסים יותר

 מאוחר

: 

 

 מעגל

 העבודה

(החלפת עבודות)  

 המציאות בעולם המערבי

, הממשלות דוחות את גיל הפרישה  
:בפועלאבל   



 כבר זמן רב  .. עולם חדש 

 0%ריבית על פיקדונות 

 

 בחלק מהמדינות הריבית שלילית 

 

אין צפי להעלאות ריבית  , ב"מלבד בארה

   2017במדינות נוספות ב 



 בשווקים המפותחיםתמונת מצב עולמית 

ח של גרמניה"אג*   

 ישראל יפן אירופה ב"ארה

 כיום
  10ממוצע 

 שנים
 כיום

  10ממוצע 

 שנים
 כיום

  10ממוצע 

 שנים
 כיום

  10ממוצע 

 שנים

 1.79% 0.10% 0.08% -0.10% 1.32% -0.4% 0.99% 0.75% ריבית

 3.85% 3.80% -0.1% 1.10% 0.80% 1.70% 1.4% 1.7% צמיחה

  10ח "אג

 שנים
2.39% 2.80% 0.27%* 2.23%* 0.05% 0.92% 2.07% 3.27% 

 1.70%   -0.30% 0.30% 0.50% 1.50% 1.10% 1.80% 1.70% אינפלציה

 5.90% 4.60% 4.12% 3.00% 10.01% 10.00% 6.99% 4.70% אבטלה



 בשווקים המתעורריםתמונת מצב עולמית 

2012-ממוצע מ**  2010ממוצע מאז *   

 הודו רוסיה טורקיה סין ברזיל

 כיום
ממוצע  

 שנים 10
 כיום

ממוצע  

 שנים 10
 כיום

ממוצע  

 שנים 10
 כיום

ממוצע  

 שנים 10
 כיום

ממוצע  

 שנים 10

 6.45% %5.75 **9.95% 10.00% *6.70% 8.00% 2.78% 1.50% 11.20% 13.75% ריבית

 **6.80% %7.30 1.80% -0.4% 3.60% 3.09% 9.20% 6.70% 2.33% -2.90% צמיחה

  10ח "אג

 שנים
11.24% 12.00% 3.15% 3.59% 11.20% 9.02%* 8.00% 8.42% 6.40% 7.88% 

 **7.3% %3.6 9.30% 5.4% 8.16% 8.50% 2.90% 2.10% 6.10% 7.00% אינפלציה

 9.20% 7.10% 6.20% 5.40% 10.00% 11.40% 4.10% 4.00% 8.00% 11.80% אבטלה



 רגולציה מוגברת   –עולם חדש 



 תכנון פיננסי

 שיסייע  להשגת מטרות וצרכי המשפחה  כך  -ההון המשפחתי גיבוש אסטרטגיה  לניהול 

 חשיבות גדלה לתכנון הפיננסי   –המשמעות 

גיבוש מטרות ויעדים בהתאם למעגל החיים 

 התקציב  וניהול מזומנים בניית תזרים 

תכנון וניהול הנכסים 

  ניהול סיכונים 

  תכנון פרישה 

  תכנון היבטי מיסוי 

  תכנון הירושה 

 



       ?כיצד לבצע 

 חשיבות גדלה לתכנון הפיננסי   –המשמעות 

 מנהל השקעות  = תכנון וניהול הנכסים 

ניהול סיכונים-   

 כלכלן/ח "רו/מנהל השקעות = סיכונים פיננסים 

 סוכן ביטוח   = סיכוני ביטוח 

 סוכן ביטוח   /יועץ פרישה= תכנון פרישה 

 ח "רו/ יועץ מס = תכנון היבטי מיסוי 

 ד "עו= תכנון הירושה 

 

FAMILY OFFICE  או 

 מתכנן פיננסי שמאגד

 את כל אנשי המקצוע

  



 הראל פיננסים והתכנון הפיננסי  

 גיבוש מטרות ויעדים בהתאם למעגל החיים

 מומחיות גדולה באפיון צרכי לקוח ותפיסת הסיכון של הלקוח  



 הראל פיננסים והתכנון הפיננסי  

 ניהול הנכסים

 

 הלקוח

תיק מנוהל 
 בישראל

תיק מנוהל   
 ל"בחו
 

 

ניהול תיקי  
 תאגידים  

גמל  
   השתלמות

 בניהול אישי  
IRA 

 

 גמל 

   190תיקון 

 

ניהול תיקים  
במגבלות  

רגולטוריות החלות  
/  על בעלי שליטה
 נושאי משרה  



 ניהול סיכונים פיננסים 



 מדיניות  , ענפים, מ"מח, ניתוח דירוגים: דוגמא



 דוגמא   –ניהול סיכונים פיננסים 



 החיסכון המשפחתי שלי

16 

תיק  
 השקעות

ניהול 
 ח "במט

כספי  
 תאגידים  

IRA 

  ג"קופ
וקרנות  

השתלמות  
 בניהול אישי

תיק 
השקעות 

 ל "בחו



IRA - Individual Retirement Account 

 IRAבניהול אישי קרן השתלמות  /קופת גמל

IRA  שבה החוסך  , קרן השתלמות בניהול אישי/ הינה קופת גמל

 .באמצעות מנהל תיקיםבצורה עצמאית או  יכול לנהל את כספו 

 

 

   אילו כספים ניתן לנהל? 

 ועצמאיקרן השתלמות שכיר 

 שכיר במעמד עצמאי"קופות גמל של  " 

 60או בהגיע העמית לגיל שנה 15 וניתנים למשיכה לאחר 2005דצמבר  31עד ליום שהופקדו      

 

 לפקודת מס הכנסה 190יישום תיקון 

 

 



 :בניהול אישיניהול הכספים באמצעות קופת גמל  יתרונות

 ניתן להתאים את תמהיל , מנהל ההשקעות/בעזרת המתכנן הפיננסי -התאמה אישית

 .  ההשקעות ורמת הסיכון לשאר נכסי הלקוח

 

התאמה מידית של מבנה התיק בהתאם לשינוי בצרכי הלקוח ולבקשותיו  - דינאמיות.  

 .אחריםללא תלות בלקוחות 

 

ללקוחמבנה תיק ההשקעות ותשואתו שקופים  – שקיפות /FAMILY OFFICE   ברמה

 .  יומית

 

 ייעודי לניהול הכספיםבחשבון בנק בנאמנות קופת הגמל יופקדו כספי  . 

 . לקוחות אחרים וכספי קופות גמל רגילותמופרד מכספי      



 :בהטבות מס והסדרים חוקיים יתרונות

 של החוסך במסגרת חוק הפיקוח על שמירה על כל הטבות המס והזכויות הפנסיוניות

 .שירותים פיננסיים

 

 (.רווחי הון, דיבידנד, ריבית)מס מלא על כל הרווחים הנוצרים בתוך הקופה פטור 

 

 הכספים נהנים מאותן הטבות ושמירה   –שמירת זכויות והגנה בפני שינוי שיעור מס

 .  על זכויות במסגרת קופות גמל וקרנות השתלמות

 (  1+2)ההצטרפותקובע החוק שלא ניתן לפגוע ולשנות את התנאים הקיימים במועד , כןכמו      

 

 אפשרות הלקוח לקבוע את זהות  –בין דורית והחרגת הכספים מחוק הירושות העברה

 .  (4)כרצונוהמוטבים וחלוקת הכספים 



 :לניהול קופות גמל  190בתיקון  יתרונות

 

תחת תנאי סף, משיכה הונית* 

 על הרווח הריאלי הקיים   25%לעומת  15%מיסוי על הרווח הנומינאלי של       

 .במכשירים אחרים     

 

 על כל הרווחים הנוצרים בתוך פטור מס מלא , 60מעל גיל משיכה בדרך של קצבה

 (.רווחי הון, דיבידנד, ריבית)הקופה 

 

 .מכל מקור פנסיוני למעט קצבת שארים ) 2016נכון לשנת ₪   4,418)והן קבלת קצבה מינימאלית  60 גיל - סףתנאי *



 וקרנות גידור בניהול אישי   190תיקון 

 קרן חוץ"השקעה ב, בין היתר, בניהול אישי מאפשרות ג"קופתקנות" 

 

 לאחר תיקון מס, לפיו, מפנה לחוק השקעות משותפות בנאמנות" קרן חוץ"ההגדרה של '

 :הינה" קרן חוץ", לחוק 23

  . ע"ל ומטרתו השקעה משותפת בני"הסדר או תאגיד שהתאגד בחו     

 

  המקובל היום מרשות המיסים  הרולינגפ "ע מחוייב, שמשקיע בקרן גידור מקומיתלקוח

 .  מימשמס בכל סוף שנה על הרווח באותה שנה גם אם לא בתשלום 

 של  גם הוא בתשלום מס מחויב ( המקבילה לקרן המקומית)שמשקיע בקרן חוץ לקוח

 .30%עד  25%

 

מאפשרת לבצע דחיית מס עד למועד , רכישת קרן חוץ בתוך קופת גמל בניהול אישי

 .הכספים או פטור מלא במידה ומושכים כקצבהמשיכת 

 

 

 

 

 



 וקרנות גידור בניהול אישי   190תיקון 

 

 

 

 

 ₪מיליון  3השקעה של 

 IRA מיסוי שנתי -קרן גידור  *שנתיתתשואה 

 3,240,000 3,168,000 8% 1שנה 

 3,434,400 3,301,056 6% 2שנה 

 3,331,368 3,202,024 -3% 3שנה 

,3 4% 4שנה  321 ,391  3,464,623 

 3,672,500 3,460,889 6% 5שנה 

 ₪  211,611  חיסכון

 7% תוספת לתשואה

 :  של חיסכון במס ותוספת לתשואהחישוב , דוגמא

 וללא התחשבות באינפלציה. נ.תשואה שנתית לאחר ד*

המס שנדחה נשאר במצבת הנכסים ומגדיל את  

 .התשואה שהמשקיע יקבל בסוף תקופה



 בקבוצת הראל   IRAניהול אישי 

 הראל ביטוח

 בקרת השקעות

 כלכלה ומחקר

 הראל פיננסים

 ניהול השקעות

:התוצאה  

 ניהול אישי 

 תחת גוף עוצמתי 

מתן שירותים לנכסים מנוהלים  

 ח"מיליארד ש 60בהיקף של 

 בשביל השקט הנפשי שלך

משפטי ורגולציה, בקרה  

 עלויות מסחר נמוכות

השקעות תפעול  

מתן שירותים לנכסים מנוהלים  

 ח"מיליארד ש 100בהיקף של 

 קשר אישי למנהל לקוח קשר לסוכן הביטוח האישי


