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נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות 

תרשים 1: מספר חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות

מתוך החברות הגדולות1, נכון ליום 31 בדצמבר 2019:
l לאחת עשרה חברות שווי נכסים מנוהל גבוה מחמישה מיליארד ₪ וגם מעל אלף לקוחות מנוהלים.

l לשש חברות שווי נכסים מנוהל נמוך מחמישה מיליארד ₪ ומעל אלף לקוחות מנוהלים.

 l בשתי חברות שווי הנכסים המנוהל נמוך מחמישה מיליארד ₪ וגם מספר הלקוחות אינו עולה על 1000 

   נכון ל-31.12.2019, אך התקיים בהן אחד משני התנאים הנ”ל בשלוש השנים שקדמו ליום זה.

חברה גדולה על פי תוספת ראשונה א׳ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ״ה - 1995, היא  .1
חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות אשר ביום 31 בדצמבר התקיים לגביה לפחות אחד משני תנאים אלו:   

היו לה ולחברות אחרות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל 50 לקוחות מנוהלים, ושווי הנכסים המנוהל הכולל   )1(   
שלהן היה מעל 5,000,000,000₪;  

היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל אלף לקוחות מנוהלים.  )2(  
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תרשים 2: שווי הנכסים המנוהל בחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות
)במיליארדי ₪(
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תרשים 3: התפלגות לפי מספר הלקוחות2 בחברות לניהול תיקי השקעות שיש להן 
זיקה3 לנכס פיננסי )עוסקות בשיווק השקעות( ובחברות ללא זיקה

)עוסקות בייעוץ השקעות( ליום 31 בדצמבר 2019 

לקוחות – כולל לקוחות עם תיקים מנוהלים, לקוחות כשירים ולקוחות מיועצים. כל הסכם נספר כלקוח אחד )כלומר, אדם שחתום על הסכם לניהול   .2
תיקים ועל הסכם לייעוץ השקעות ייחשב כשני לקוחות(.

זיקה של אדם לנכס פיננסי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה – 1995, היא כל אחד מאלה:  .3
הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו.  )1(  

אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה שלא מהרוכש או מהמחזיק של  )2(  
     הנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו.



 תרשים 4: התפלגות שווי הנכסים המנוהל בין לקוחות מוסדיים4
ללקוחות שאינם מוסדיים )במיליארדי ₪(
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תרשים 5: נתונים על שיעור תיקי קרנות5 של לקוחות שאינם מוסדיים

4. לקוח מוסדי - קרן נאמנות, קופת גמל וקרן פנסיה.
5. “תיקי קרנות” - תיקי לקוחות שאינם מוסדיים, שרוב נכסיהם מושקע בקרנות נאמנות.



תרשים 6: שיעור הנכסים המוחזקים באמצעות קרנות נאמנות בקרב לקוחות שאינם מוסדיים
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הנתונים המוצגים בתרשים כוללים גם חברות אשר קיבלו או ביטלו רישיונן במהלך שנת 2019, לרבות רכישת פעילות של חברה בעלת רישיון ע“י אחרת.   .6
כמו כן, מספר הלקוחות לפיו נקבעה חלוקת החברות בכל קטגוריה הוא ביחס לסוף שנת 2018 בעוד שיעור ההצטרפות והעזיבה נמדד ביחס למספר 

הלקוחות בתחילת השנה.

 תרשים 7: שיעור הלקוחות שאינם מוסדיים אשר הצטרפו או עזבו
את שירות ניהול תיקים במהלך שנת 2019 בחלוקה לפי מס’ לקוחות לחברה6



 לוח 2: פילוח החברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות
לפי שווי נכסים מנוהל
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 לוח 1: פילוח החברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות לפי מספר הלקוחות
ליום 31 דצמבר 2019

מספר 
הלקוחות

מספר 
החברות 

שיעור מסה"כ 
החברות

שיעור מסה"כ 
הלקוחות

54.07%0.01%עד 5 

6-502217.89%0.64%

 51-1002318.70%2.02%

 101-5004637.40%13.77%

501-1,000108.13%8.97%

 1,001-5,000129.76%30.00%

54.07%44.59%מעל 5,000

123100%100%סה"כ

שווי הנכסים המנוהל
עבור לקוחות שאינם
מוסדיים במליוני ₪

מספר 
החברות

  

שיעור מסה"כ 
מספר החברות

 שיעור מסה”כ שווי הנכסים
 המנוהלים בתיקי לקוחות

שאינם מוסדיים של כל החברות

2621.14%0.24%עד 50 

51-1001814.63%0.75%

101-5004133.33%5.59%

  501-1,00086.50%3.03%

1,001-5,0002016.26%20.04%

108.13%70.34%מעל 5,000 

123100%100%סה"כ



לוח 3א: הכנסות החברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות מהחזרי עמלות6
כשיעור מסך הכנסות מדמי ניהול במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2019
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לוח 3: הכנסות החברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות מהחזרי עמלות7
כשיעור מעמלות ששולמו על ידי הלקוחות במהלך שנת 2019

החזרי עמלות – סכומים שמשלם חבר הבורסה למנהל התיקים מתוך העמלות ששולמו לחבר הבורסה על ידי הלקוחות בגין עסקאות שמבצע מנהל   .7
התיקים בתיקי הלקוחות. 

 הכנסות מהחזרי 
עמלות כשיעור מסך 

 הכנסות
 מדמי ניהול 

מספר 
החברות 

שיעור מסה"כ
מספר החברות

שיעור מסה”כ 
שווי נכסים מנוהל 

בתיקי לקוחות 
שאינם מוסדיים

11291.06%98.81%עד 5%

5%-10%86.50%0.76%

10%-50%32.44%0.43%

123100%100%סה”כ

שיעור החזרי העמלות 
מסך העמלות 

ששולמו ע״י הלקוח

מספר 
החברות

  

שיעור מסה"כ 
מספר החברות

 שיעור מסה"כ שווי נכסים
מנוהל בתיקי לקוחות 

שאינם מוסדיים

 0%9173.98%95.00%

43.25%0.42%עד 3%

3%-10%64.88%1.13%

  10%-30%118.94%2.78%

30%-50%97.32%0.45%

 50%-100%21.63%0.17%

123100%100%סה"כ
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 לוח 4: פילוח שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים
ליום 31 דצמבר 2019

שווי נכסים מנוהל
בתיק הלקוח ב-₪

גודל ממוצע 
של תיק 
בקבוצה 

ב-₪

סה"כ 
מספר 
תיקים 
בקבוצה

שיעור 
מסה"כ 

מספר כל 
התיקים 

סה"כ שווי 
התיקים 
 בקבוצה

ב-₪

שיעור 
מסה"כ 

שווי 
כל התיקים

תיקי לקוחות 
שפחות מ-50%   

מנכסיהם 
מושקע בקרנות 

נאמנות

44,847.712,3012.84%103,194,5760.06%  עד 150,000 

337,404.637,1618.84%2,416,154,5721.33% מ-150,001 עד 500,000 

910,989.0714,67418.12%13,367,853,6697.35% מ-500,001 עד 1,500,000

2,695,491.389,44511.66%25,458,916,06013.99% מ-1,500,001 עד 5,000,000

21,539,886.944,2395.23%91,307,580,73550.19% מעל 5,000,000

37,82047%132,653,699,61273%סה”כ

תיקי לקוחות 
שרוב נכסיהם
)50% ומעלה( 

מושקע בקרנות 
נאמנות

76,470.984,0895.05%312,689,8300.17% עד 150,000

328,090.1712,73715.73%4,178,884,4972.30% מ-150,001 עד 500,000

851,127.7618,74923.15%15,957,794,4498.77% מ-500,001 עד 1,500,000

2,392,087.516,4407.95%15,405,043,5828.47% מ-1,500,001 עד 5,000,000

11,594,442.731,1571.43%13,414,770,2377.37% מעל 5,000,000

43,1721.43%49,269,182,59527% סה”כ

סה”כ תיקי 
לקוחות שאינם 

מוסדיים

 80,992100%181,922,882,207100%


