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 ?מהו הסוד של הקרנות הגמישות

 

אנו חיים בעולם של ריביות אפסיות ומדיניות מוניטרית  2008-ב subprime -מאז משבר ה

לצורך גידול בהשקעות, יצירת מקומות  מרחיבה שמטרתה להגדיל ולהוזיל את מתן האשראי

הבנקים המרכזיים בשנים בה נקטו  זומדיניות צמיחה. כתוצאה מה והאצת קצביעבודה 

המניות,  יוקושב גבוההרגישות ב שהתבטאקים וחל זינוק חד בכמות הכסף בשו ,האחרונות

בטווח  השווקיםנודות אחת ההשלכות של תהליך זה הינו עלייה בת .מטבע החוץהסחורות ו

השפעה גלובלית כגון משבר החובות ביוון, האטה  בעליכלכליים  תגובה לאירועיםבהקצר 

כל אחד מהאירועים הללו הביא  כלכלית בסין והיציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי.

 הייצרהחריפה  תגובת השווקיםבדיעבד, . בשוק המניות ומהירים למימושים חריפים

ליצירת תשואה בפרט, הגמישות המנוהלות ו לו מנהלי הקרנותאותם ניצ ,הזדמנויות השקעה

  למהפך הובילה הז ניהול אקטיבי וחכםעל פני מדדי המניות לאורך השנים האחרונות.  עודפת

 בהעדפתם של המשקיעים המקומיים למוצרים מנוהלים על פני השקעה במוצרים פאסיביים

 עודות סל וקרנות מחקות.תבדגש על 

 

   2006-2016( בארה"ב בין השנים:  1Mהכסף )גרף כמות 
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וצמיחה אדירה של יותר  במהלך השנים האחרונותאת השווקים  על רקע הדינמיות שאפיינה

עניין רב בבחינת ביצועי  אנו מוצאים, בשנתיים האחרונותבנכסי הקרנות הגמישות  160%-מ

 תוך שימושארו, להן יש את האפשרות לנצל את מגמות השווקים שתוהגמישות הקרנות 

מניות בארץ או מניות  - בחירת אפיקיםמבחינת מדיניות ההשקעות ב ביכולת התמרון שלהן

מח"מ קצר או ארוך, חשיפה שקלי, אג"ח צמוד או אג"ח בחו"ל, אג"ח קונצרני או ממשלתי, 

לסחורות. ניתן לומר כי הציפייה ממנהלי הקרנות הגמישות, בתקופה מט"חית ו/או חשיפה 

להניב תשואה על מנת בתשקיף העדר המגבלות בה השוק כל כך דינמי ומשתנה, היא לנצל את 

 נאותה עבור המשקיעים.

קרנות בין ההמכנה המשותף היחיד הקיים בשונה מקטגוריות אחרות בעולם הקרנות, 

, דבר שבאופן טבעי מוביל להבדלים מהותיים בהרכבי שלהןהגמישות הוא חופש הפעולה 

הסקטוריאלית ה יוכן בהיבטי האלוקצ, חשיפה לאפיקים השוניםהקרנות, ברמות הנכסים ב

 .יאוגרפיתהגו

שניתן לראות כפי מנהלי הקרנות הגמישות לא אכזבו ו ואכן בהתאם לציפיות המשקיעים,

השנים  6-ב שנה , הקרנות הגמישות הניבו תשואות עודפות בכל מהטבלה המצורפת

 )באופן חלקי(: 2015-ו 2014האחרונות למעט השנים 

 

 .28/09/17* עד לתאריך 

על מנת להציג נתונים אפקטיביים ככל האפשר, אמדנו גם את התשואה השנתית הממוצעת 

שמוזגו/שינו סיווג )לרוב כדי לא להתעלם מקרנות  2012-של הקרנות המנוהלות כל שנה מ

קרנות עם ביצועים חלשים( וע"י כך, השפעתם השלילית על התשואה הממוצעת נוטרלה 

 שנים. 5-ו שנים 3-מכיוון שאינן נכללות בחישוב ל

הניבו למשקיעים תשואה חיובית  הגמישותהקרנות  7201iתשעת החודשים הראשונים לשנת ב

של  תשואה חיובית קלהובמדד מניות כללי  5.6%של  תשלילי ה, אל מול תשוא3.9%ממוצעת 

 .125ת"א  במדד 0.8%

2017*20162015201420132012

3.90%8.60%5.80%1.40%17.40%8.50%קרנות גמישות

2.50%2.00%6.70%15.10%7.20%-0.80%מדד ת"א 125

11.10%6.80%11.50%15.40%4.60%-5.60%-מדד מניות כללי
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, אל מול תשואות 8.6%הניבו למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת  הגמישותהקרנות  2016-ב

 .ומניות כללי 125ת"א במדדי המניות,  11.1%-ו 2.5%שליליות של 

, בניגוד למדדי המניות 19.6%-רשמו תשואה של הגמישותהשנים האחרונות הקרנות  3-ב

 בהתאמה. %10.6-ו %1.2של  שליליתשהציגו תשואה ומניות כללי  251ת"א 

התשואה הממוצעת בקרנות  השנים האחרונות פערי התשואות עולים שלב כאשר 5-ב

 ומניות כללי 125ת"א בהשוואה למדדי המניות,  3, יותר מפי 67%-מסתכמת ב הגמישות

 .15.6%-ו 22.5%שהסתפקו בתשואות צנועות יותר העומדות על 

השנים  6-ב ממוצעתבחישוב לפי תשואה שנתית )קלנדרית( לסיכום, ניתן לראות כי 

מניות ואת מדד  השנים 6מתוך  5-ב 251מדד ת"א הכו את  הגמישותהאחרונות, הקרנות 

. כמו כן, התשואה השנתית הממוצעת בקרנות הגמישות 2012השנים מאז  6מתוך  4-בכללי 

המניות שהניב מדד  3.6%-ו 125מדד ת"א שהניב  4.8%זאת לעומת  ,7.6%עומדת על  2012-מ

 .הכללי

יתרון לקרנות הגמישות שממוצע סטיות  נרשםבמבט על סטיות התקן הממוצעות, גם פה 

, אל מול סטיית תקן גבוהה יותר במדדי 8.5השנים האחרונות עומד על  5-התקן שלהן ב

 .11.7 שעמדה על המניות

לאור המגמה המתמשכת בביצועים העודפים בענף הקרנות המנייתיות בארץ והקרנות 

ממוצרים פאסיביים לקרנות הגמישות, ניתן היה להבחין בתהליך מתמשך של הסטת נכסים 

 .ותמנוהל

, זאת לעומת גמישות ומניות בארץלקרנות  ₪מיליון  810-כהמשקיעים הזרימו  2015-ב

 1.5-בקרנות מחקות על מדדי המניות בארץ ופדיונות של כ ₪מיליון  780-גיוסים של כ

 בתעודות סל על מדדי המניות בארץ. ₪מיליארד 

 3.8-התבטא בהזרמת כספים מאסיבית של כזו, שינוי שמגמה בה עליית מדרגה חל 2016-ב

ביחס לשנה  450%-גידול של יותר מ - מניות בארץולקרנות  הגמישותלקרנות  ₪מיליארד 

 מתעודות סל וקרנות מחקות על מדדי המניות בארץפדיונות באותה השנה נרשמו  הקודמת.

 . ₪מיליון  320-כבהיקף של 
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 9-סו ביבישראל המשיכו את המומנטום החיובי וגיהקרנות הגמישות ומניות  2017-ב

 -נוספים, אל מול פדיון חסר תקדים של כ ₪מיליארד  3.5-החודשים הראשונים של השנה כ

 .מתעודות סל וקרנות מחקות על מדדי המניות בארץ ₪מיליארד  5.2

 התשואות העודפות שהניבו הקרנות המנוהלות בקטגוריית מדדי מניות בארץ ובקטגוריית

את  2016-2017שנים ה קרנות גמישות על המדדים הכללים בבורסה המקומית הביאו בין

, הגמישותלקבוצת הקרנות  ₪מיליארד  3.1-סכום שיא של כהמשקיעים לכדי הזרמת 

שיא כל  -₪מיליארד  5.3-ל %061-ביותר מ 2015מסוף קרנות שנכסיהן צמחו  32הכוללת 

 .הזמנים

 עודפותבתשואות בין היתר,  מוסברתהקרנות הגמישות  הצמיחה הגבוהה בנכסיכאמור, 

וגם  מדדי המניות המקומייםלמשקיעים בחמש השנים האחרונות אל מול הקרנות שהניבו 

. אל מול 2009בשל חששות המשקיעים מפני מימושים בשווקים אשר עולים ברצף מאז שנת 

מבחינת מדיניות ההשקעות, יכולות  קרנות גמישות אשר לא מוגבלות באלוקציהחששות אלו, 

 להפחית חשיפה למניות בהתאם להערכות מנהל ההשקעות של הקרן ורמת הסיכון בשווקים.

 

 

  

 


