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 הובילה להאצה בקצב הפדיונות מקרנות  2026בשוק ההון במהלך הרביע הראשון של  התנודתיות הרבה

ל אפיקי לנמשכת כבר ארבעה רבעונים רצופים ומקיפה את כ זו מגמה .לטובת מזומן ופיקדונות הנאמנות

 .ההשקעה

 ע הראשון הגדילו המוסדיים את החשיפה לשוק יוברב ,סיםך הגידול בנכבחיסכון הפנסיוני נמש, מנגד

 .ל"ח החשיפה להשקעות בחו"ע( ח קונצרני"מניות ואג)המקומי 

 כאשר התשואות  ,ל"השקעות בחוהבתשואה השקלית על " נגוס"התייקרות עלויות הגידור ממשיכה ל

 ,ך הצבירות נטוכלכלית ולאור המש בהיעדר כדאיות, להערכתנו. היסטורית ברמת שפלמלכתחילה 

 .ע השנייהמוסדיים צפויים להמשיך להגדיל את האחזקות בשוק המקומי גם במהלך הרב

מדי שנה אנו מנסים לנתח את המגמות הבולטות 

ובעיקר את המגמות  ,בתיק הנכסים של הציבור

 . הבולטות בחסכון הפנסיוני

ספק אחד  היה ללא 6102הרביע הראשון של שנת 

עם ירידה של למעלה , חרונותהתנודתיים בשנים הא

י המניות ופתיחת מרווחים בשוק בשוק 01%-מ

לצד עליות נאות במחירי אגרות החוב  ,הקונצרני

לפגוע  ממשיכההתנודתיות הרבה  .הממשלתיות

 22.6ואלו סבלו מפדיונות של  ,בקרנות הנאמנות

לטובת מזומן  (2תרשים )בכל האפיקים ₪ מיליארד 

 .ופיקדונות

כבר רבעון  נאמנות סובלות מפדיונותה בעוד שקרנות

י הגופים "המנוהל ע, בחיסכון הפנסיוני ,רביעי רצוף

-שווי היתרות עלה בונמשכות הצבירות  ,המוסדיים

6102Q0 טריליון  1..0ועמד  1.0%-ב₪.  

 :אצל המוסדיים מזהים שתי מגמות עיקריות אנו ,מבחינת אפיקי השקעה

-ו 0.1-ח עלה ב"שווי האחזקות במניות ואג ,כי למרות הירידות החדות בשוק ההון ,מנתוני הרביע הראשון עולה ,ראשית

ניתן להעריך כי  ,ולאור היקפי הצבירה החיוביים בחסכון הפנסיוני ,מניתוח הנתונים, כלומר. בהתאמה, ₪מיליארד  1.0

מגמה דומה עולה גם  .ניח הקונצר"בדגש על שוק המניות והאג ,מוסדיים מגדילים אחזקות בשוק המקומיגופים הה

 .מהנתונים השוטפים לרבעון השני

 השקעותל הגדילו הגופים המוסדיים את חשיפתם שנים שבהן 2ניתן לראות כי לאחר שם  ,6בתרשים מגמה נוספת בולטת 

לירידה  ראשוניםישנם סימנים  ,6102Q0-ובמיוחד ב, רבעונים האחרוניםוב ,החשיפה התייצבה ,6101ל בסוף "בחו

  .ל"חשיפה לחוף ההיקב
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 הפקדות נטו בקרנות הנאמנות לפי התמחות: 2תרשים 
 (מקור בנק ישראל)ח "מיליארדי ש, 2026-2024

 ח שקליות בארץ"אג ח מדינה"אג

 ח כללי בארץ"אג ח חברות בארץ"אג

 ל"חו+ מניות בארץ  ל"ח חו"אג

 סך הכול הצבירה כספיות שקליות
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נשאלת השאלה מדוע החליטו המוסדיים  ,אם כך

 ?  ל"להגביל ואף לצמצם את החשיפה לחו

השילוב של תשואות נמוכות על השקעות , להערכתנו

הפכו חלק  ,יות הגידורול יחד עם עלייה חדה בעל"בחו

ח ממשלתיות "בעיקר אג)ל "ניכר מההשקעות בחו

לא כלכליות עבור הגופים ל( ח חברות בדירוג גבוה"ואג

בתשואה " נוגסות"עלויות הגידור  ,כלומר. המוסדיים

 .השקלית

נהנו  6101עד אמצע  כי ,ניתן לראות  .בתרשים 

הגידור תרם  ,כלומר, המוסדיים מעלויות גידור שליליות

החל מהמחצית  ,עם זאת. השקלית חיובית לתשואה

גידור פעולת ה, 6102ובעיקר במהלך , 6101השנייה של 

 .עד לשיא בחודשים האחרונים ,התייקרה משמעותית

מחליט על  כיום לפני שהגוף המוסדי , במילים אחרות

י שתליו לבחור באחת מע ,ל"הגדלת החשיפה לנכסים בחו

 :אלטרנטיבות

ובכך לשלם פרמיה של  ,הראשונה לגדר את ההשקעה

ב "ח ממשלת ארה"כאשר התשואה על אג) 0%-למעלה מ

מעקרת חלק משמעותי העלות  ,0.2%-ל 1.1%בין  הנע

או לא לגדר ולהיחשף לסיכון המטבע  ,(מהתשואה הצפויה

 . לאור ההתחייבויות השקליות לעמיתים

כי עלויות  ,גם נתוני בנק ישראל מחזקים את הערכתנו

מהנתונים ו ,הפכו משמעותיות מבחינת המוסדיים הגידור

הקטינו המוסדיים את אפריל  – פברוארעולה כי בחודשים 

   .יתבצורה משמעותהגידור  ישיעור

בעוד שהמגמות בקרנות הנאמנות מושפעות , לסיכום

המגמות בחסכון  ,התנהגות ציבור המשקיעיםמ

רמת התשואות , כמו כן. הפנסיוני יותר שקולות

מובילה את המוסדיים  ,והעובדה שהחיסכון הפנסיוני נתמך על ידי צבירה נטוידור התייקרות עלויות הג, הנמוכה

 .      ס כסף לשוק המקומי בזמן שהציבור מממשלהכני

 

 בנק דיסקונט, ואנליזה בנקאית הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 shay.gvily@dbank.co.il ,אנליסט מאקרו ושווקים, שי גוילי: נכתב על ידי

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה
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,  מגמות השקעה בחיסכון הפנסיוני: 2תרשים 
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 וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע
 למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה

הניתוח .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני
בלתי , העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, בססמתפרסם בהת

בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של , מדויקים
הדעות האמורות נכונות . ת את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנקהדעות המובאות בסקירה מייצגו. הקורא

וגם אם במסגרת , הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת
אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים , דרך או מדיה אחרתל או בכל "הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, תפוצה רחבה זו

ככל שיהיו ולא מכל , ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, לצרכיך ולנתונים האישיים שלך
או /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו נקהב. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו .בחינה אחרת

 או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים או מי מטעמו אינם /ועובדיו 
אין . פורטמאים למהימנות המידע הואינם יכולים לערוב או להיות אחר, סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף

ופרסומה במלואה או  הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, להפיץ
היתר בין , או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, בחלקה

, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, בניהול תיקי השקעות
תיתכן אפשרות  .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/ו עסקאות בנייר הערך

 חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, גההשבסקירה נפלו שיבושי ה
, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות

 התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור
 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו


