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 .0חקיקה ,תקינה וחוזרי אוצר החלים על תחומי הפעילות של החברה אשר התפרסמו
במשך הרבעון השני של שנת 2002
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) ,התשע"ב – 2002-פורסמו
ברשומות ב 7-ביוני  2002תחילתן של התקנות היא  30יום לאחר פרסומן.
כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים מעוגנים כיום בשתי הוראות דין שונות :לקרנות פנסיה ולקופות גמל בתקנות מס
הכנסה ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ולמבטחים בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח .קביעת כללי השקעה לגופים
מוסדיים בהוראות דין שונות יצרה לאורך השנים פערים בין כללי השקעה שחלים על קופות גמל ועל קרנות פנסיה לבין אלו
החלים על התחייבויות תלויות תשואה של מבטחים .
בתקנות אלה בוטלו הבחנות בין כללי השקעה החלים על נכסי קופות גמל ועל קרנות פנסיה לבין אלו החלים על כספי
פוליסות שמשתתפות ברווחים ,וכן שונו חלק מכללי ההשקעה הקיימים ,כדי להתאימם לדרכי פעילות שוק ההון בכלל ודרך
פעילות המשקיעים המוסדיים בפרט.
בתקנות הוסרו מספר מגבלות כמותיות הקיימות כיום וכן הוגברה מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים ככלל
ומעורבות נציגים חיצוניים בהן בפרט .כמו כן ,כדי להגביר את גמישות פעילות גופים
מוסדיים ,בהתאמה למצבי שוק משתנים ,הועברו חלק מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה ובתקנות הביטוח
להוראות הממונה באמצעות חוזר.
השלכותיהם של השינויים בכללי ההשקעה לעומת הדין הקיים כיום הם נרחבים ,בחלקם מקלים ובחלקם מכבידים ,והם
מחייבים היערכות מיכונית מתאימה לבחינת העמידה בהם.
החברה בדקה ומצאה כי ביום התחילה היא מצוייה בחריגה מסויימת בהחזקותיהן של הקופות  ,ועל פי הוראות המעבר
היא רשאית לתקן את החריגה בתוך  08חודשים.
חוזר גופים מוסדיים  2002-9-9כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים מ 4 -ביולי 2002
חוזר זה משלים את התקנות דלעיל .במספר תקנות בו נקבע" :כפי שיורה הממונה" ,והממונה אכן עשה זאת בחוזר זה.
תחילתו של החוזר ב 6-ביולי .
החוזר קובע הוראות מפורטות לעניין כללי השקעה בעשרת הנושאים הבאים:
א .חריגה משיעורי השקעה;
ב .מינוי דירקטור על ידי גוף מוסדי;
ג .מסלול השקעה מתמחה;
ד .מסלול השקעה מתמחה מחקה מדד;
ה .השקעה בשותפות;
ו .השקעה בזכות במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפות;
ז .מתן הלוואות;
ח .עסקה עם צד קשור או באמצעותו;
ט .השקעה בצד קשור;
י .שליטה והחזקת אמצעי שליטה על ידי מבטח.
חוזר גופים מוסדיים  , 2002-9-7דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה בגופים המוסדיים מ 03-ביוני - 2002
מערכת דיווח נושאי משרה בגופים המוסדיים.
על פי תיאור האוצר ,כחלק ממאמציו לשפר את איכות הדיווחים המתקבלים במשרד ,פותחה מערכת אינטרנטית חדשה
לקליטת דיווח נושאי משרה בגופים המוסדיים .במהלך החודשיים האחרונים ,בוצע פיילוט אצל מספר חברות ביטוח
וחברות מנהלות של המערכת החדשה ,אשר הסתיים בהצלחה.
המערכת החדשה הינה מערכת אינטרנטית המאפשרת שליחת קבצים בצורה מאובטחת ,באמצעות שם משתמש וסיסמא
שישלחו בדואר האלקטרוני לאחראי מילוי הדוח כפי שמעודכן כיום במערכותינו .המערכת תאפשר לגופים המוסדיים
לעקוב אחר הדיווחים השוטפים.
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הודעה על הארכת התקשרות עם חברת מרווח הוגן בע"מ –  04ביוני 2002
ב 6-בספטמבר  2011התקבל פסק הדין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז הפומבי להקמה ותפעול של
מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים אשר בו זכתה חברת מרווח הוגן בע"מ .בהתאם ,פרסם
אגף שוק ההון מכרז חדש להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים.
השירותים אשר מסופקים על-ידי החברה שזכתה במכרז הקודם הינם שירותים המשמשים לחישוב שווי הוגן של נכסי חוב
לא סחירים ,חישוב אשר נדרש מידי יום ביומו.
על מנת למנוע זעזוע נוסף בחישוב השווי ההוגן אשר משפיע על זקיפת התשואה לעמיתים ,החליטה ועדת המכרזים של
משרד האוצר כי חברת מרווח הוגן בע"מ תמשיך לספק שירותי מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים
המוסדיים ,וזאת עד  31/12/2012או עד לתחילת מתן השירותים על ידי הזוכה במכרז החדש ,לפי המוקדם מבניהם.

טיוטות של חוזרים ושל תקנות

טיוטת חוזר 2002-23מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים
( )IFRSמ 5-באפריל 2002
מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש בהתאם לתקינה הבינלאומית בדוחות כספיים שנתיים של
חברות מנהלות.
ההנחיות המפורטות בנספח משקפות את ההוראות העדכניות של התקינה הבינלאומית ,לרבות שינויים שנתקבלו בשנים
האחרונות ,תוך שיפור הגילוי בדוחות הכספיים .ההוראות מתייחסות הן לחברה המנהלת קופות גמל או קרנות פנסיה והן
לחברה המנהלת גם קופות גמל וגם קרנות פנסיה ,במטרה לקבוע מבנה גילוי אחיד ומסודר שיצור שפת דיווח אחידה
בדוחות הכספיים של כל הגופים המוסדיים .הנושאים המפורטים בטיוטת החוזר:
 . 0הנחיות בדבר אימוץ תקני הדיווח
 . 2חישוב סכומי השקעות בחברות מנהלות נשלטות ובחברות מוחזקות אחרות
 . 3יישום מוקדם של תקני חשבונאות בינלאומיים
 . 4חתימה על הדוחות
מכיוון שעיקר ההשלכות הן על דיווחים מאוחדים ועל חברות אשר יש להן השקעות לא סחירות והשקעות בנדל"ן ,כמעט
ואין השלכות על חברות המנהלות קופות מפעליות בלבד.
טיוטת חוזר גופים מוסדיים  ,2002-20דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות מנהלות מ 5 -ביוני 2002
טיוטת חוזר זה קובעת הוראות לגבי אופן דיווח דוחות כספיים של חברות מנהלות לממונה על שוק ההון (בקובץ PDF
שניתן לערוך בו חיפוש טקסטואלי) ,והוראות לגבי אופן ומבנה הדיווח הנדרש בדיווחים הנלווים לדוחות כספיים של חברות
מנהלות.
תחולה – על כל החברות המנהלות .חובת הדיווח של הדיווחים הנלווים לא תחול על :חברות המנהלות קופות ענפיות בלבד
(ועוד).
דיווחים נלווים לדוחות הכספיים:
א .אופן חישוב דרישות ההון בהתאם לתקנות ההון  -ידווח באמצעות טופס  101בקובץ הדיווח המצורף כנספח לחוזר זה
(להלן  -קובץ הדיווח) ובהתאם להנחיות המפורטות בו.
ב .הרכב נכסי החברה המנהלת  -ידווח באמצעות טופס  106בקובץ הדיווח ובהתאם להנחיות המפורטות בו .הנתונים
המדווחים בטופס יתאימו לנתונים בדוחות הכספיים סולו של החברה המנהלת.
תחילה:
א .תחילתן של הוראות חוזר זה בדיווחים בגין הרבעון הראשון של שנת  2012ואילך.
ב .על אף האמור בסעיף א לעיל:
הדוחות הכספיים והדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים בגין הרבעון הראשון של שנת  ,2012ידווחו במועד בו
מוגשים דיווחי הרבעון השני של שנת .2012
ג .במועד הדיווח על הדוחות הכספיים של הרבעון השני של שנת  2012ידווחו גם הדוחות הכספיים של כל הרבעונים
של השנים  2010ו 2011-באמצעות קבצי .PDF
החברה נערכת לדיווח במתכונת המבוקשת.
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חוזר גופים מוסדיים  ,2002-38ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו  -דרישות
טכניות  -טיוטה  ,2מ 3-ביוני 2002
במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש במוצרי חיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים) ,התשע"ב –  ,2012אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פועל להקמת ממשק אינטרנטי
מרכזי נגיש ופשוט לאיתור חשבונות של עמיתים .מטרת הממשק היא לאפשר לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו
לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.
מטרת טיוטת החוזר היא לאפיין את הדרישות הטכניות מגופים מוסדיים לצורך הפעלת ממשק כאמור.
החברה תיערך להעברת המידע הדרוש לאוצר לצורך הקמת הממשק.
קודקס הרגולציה העתידי –  00ביוני . 2002
ב 6-בספטמבר  2011הוצגה לראשונה תכנית האוצר לארגון מחדש של הרגולציה שחלה על גורמים המפוקחים על ידי אגף
שוק ההון.
בתהליך בניית הקודקס ייבנו ,בין היתר ,שני חוזרי על שיחליפו את מערכת החוזרים הקיימת .אחד מהם יאגד את כל
החוזרים החלים על גופים מוסדיים (להלן" :חוזר אחיד לגופים מוסדיים") השני יאגד את כל החוזרים החלים על סוכני
ביטוח ,משווקים ויועצים פנסיוניים להלן" :חוזר אחיד למתווכים").
יודגש כי החוזרים האחידים בעיקרם אינם מחילים הוראות חדשות אלא מארגנים מחדש הוראות קיימות .חריגים לעיקרון
זה הם מקומות בהם קיימות הוראות סותרות.
למכתב צורפו תוכן עניינים מוצע לחוזר האחיד לגופים מוסדיים
ופיילוט של שילוב הוראות החלות מתוקף חוזרים קיימים בתחומי השקעות וביטוח כללי.
מאז פרסום התכנית בספטמבר  ,2011הועברו אל האוצר מגוון הערות מגופים מוסדיים .הטיוטות אשר הופצו ביוני נכתבו
בהתייחס להערות אלו.

 .2התפתחות הקופות
א.

שווי נכסי הקופות
נכסי קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי הסתכמו ביום  30ביוני  2012בסך  3,906מיליוני ש"ח.
ברבעון השני של השנה קטנו נכסי הקופה בכ 0.5 % -ומתחילת השנה גדלו נכסי הקופה
בכ.2.6 % -
נכסי קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות הסתכמו ביום  30ביוני  2012בסך כ76 -
מיליוני ש"ח .ברבעון השני של השנה קטנו נכסי הקופה בכ 0.1 % -ומתחילת השנה גדלו נכסי הקופה
בכ.4.2 % -

ב.

הפקדות ומשיכות
בששת החודשים הראשונים של השנה הופקדו בקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי כ-
 80מיליוני ש"ח ונמשכו כ 36 -מיליוני ש"ח  -כולל העברות לקופות אחרות.
בתקופה זו הופקדו בקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות כ 3 -מיליוני ש"ח
ונמשכו כ –  1מיליון ש"ח מהקופה.

ג.

תשואות הקופות
ברבעון השני של השנה הניבה קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי תשואה נומינלית שלילית
בשיעור של  , 0.94 %לעומת תשואה נומינלית שלילית בשיעור  1.34 %ברבעון המקביל אשתקד.
בששת החודשים הראשונים של שנת  2012הניבה קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי תשואה
נומינלית חיובית בשיעור של  ,1.60 %לעומת תשואה נומינלית שלילית בשיעור  1.44 %בתקופה
המקבילה אשתקד .בכל שנת  2011הניבה הקופה תשואה נומינלית שלילית בשיעור של . 2.42 %
ברבעון השני של השנה הניבה קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות תשואה נומינלית
שלילית בשיעור של  ,1.0 %לעומת תשואה נומינלית שלילית בשיעור  1.40 %ברבעון המקביל אשתקד.
בששת החודשים הראשונים של שנת  2012הניבה קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
למשכנתאות תשואה נומינלית חיובית בשיעור של  ,1.49 %לעומת תשואה נומינלית שלילית בשיעור
 1.60 %בתקופה המקבילה אשתקד  .בכל שנת  2011הניבה הקופה תשואה נומינלית שלילית בשיעור
של . 2.83 %
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 .3ההתפתחויות הכלכליות
הרעה נוספת בכלכלה העולמית ,בדגש על גוש האירו
במהלך הרבעון השני של שנת  2012חלה הרעה נוספת בכלכלה העולמית ועלייה ברמת החששות לגבי מצבה של
המערכת הפיננסית האירופאית .כך ,המשיכו נתוני המאקרו בעולם ,בפרט באירופה ,להצביע על האטה
ותחזיות הצמיחה המשיכו להתעדכן כלפי מטה .במקביל המשיך משבר החובות ביבשת הישנה לתת אותותיו.
ביוון ,הוקמה ממשלת אחדות התומכת בהישארות המדינה באיחוד האירופי ובכך הוסר ,לעת עתה ,איום
התנתקותה מן האיחוד המוניטארי .עם זאת המדינה עודנה נאבקת על מנת להצליח ולעמוד בתנאי חבילת
הסיוע .מדינה נוספת שבלטה לשלילה בתקופה זו הייתה ספרד .החששות בנוגע לספרד ,אשר עלו בעיקר לאור
מצבם של הבנקים המקומיים ,הביאו לעליית תשואות משמעותית באגרות החוב של ממשלת ספרד .חששות
אלו הביאו את חברות האיחוד לאשר הלוואה בסך של כ 100-מיליארד אירו לבנקים הספרדים ,שיועברו ככל
הנראה באמצעות קרן הסיוע של האיחוד האירופאי ( .)ESMבארה"ב ,מרבית הנתונים הכלכליים הצביעו על
האטה בקצב ההתאוששות ,אשר באה לידי ביטוי בעיקר בשוק העבודה ובהוצאות הצרכנים .עם זאת ,נמשכה
התרחבות הכלכלה ושיפור נרשם בשוק הנדל"ן האמריקאי .כתוצאה מן העלייה ברף החששות התרחבו במהלך
הרבעון פערי התשואות בין אג"ח ממשלת ארה"ב וגרמניה לבין אלו של המדינות הנתונות במשבר.
במשקים המתעוררים הגדולים ,סין הודו וברזיל המשיכו להתקבל נתונים המצביעים על האטה משמעותית
בקצב הצמיחה .ההאטה גרמה להתמתנות במחירי הסחורות בעולם והביאה לצפי כי סביבת האינפלציה
העולמית תיוותר נמוכה .נציין עם זאת ,כי מחירי הסחורות החקלאיות זינקו לאחרונה בעקבות מזג האוויר
הקשה בארה"ב .היעדר איום אינפלציוני אפשרה מרחב תמרון לבנקים מרכזיים להעמיק את ההרחבה
המוניטארית .בהקשר זה נזכיר את צעדי ההרחבה השונים הננקטים ביניהם :הארכת תוכנית Operation
 Twistע"י ה Fed-האמריקאי ,הורדת ריבית בשיעור של  0.25%שבוצעה ע"י הבנק המרכזי האירופאי ,תוכנית
הסיוע של הבנק המרכזי הבריטי למגזר הפיננסי המקומי והורדות ריבית באוסטרליה ובסין.
המשק הישראלי
הפעילות הכלכלית במשק ברבעון השני ,ע"פ מרבית האינדיקטורים שנוספו ,המשיכה לצמוח בקצב מתון של
כ 3% -במונחים שנתיים .קצב זה דומה לקצב הצמיחה שאפיין את שני הרבעונים האחרונים ועולה בקנה אחד
עם תחזית הצמיחה של בנק ישראל ל ,2012 -כ .3.1% -כך ,עלה המדד המשולב בחודשים אפריל ומאי בכ-
 0.4%במצטבר כאשר גם מדדי האקלים לחודש יוני ,המבוססים על סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס,
מצביעים על יציבות בקצב צמיחת הסקטור העסקי .מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס רשם עליה מתונה במהלך
הרבעון השני לעומת ירידה בשיעור דומה ברבעון הראשון.
מנתוני סחר חוץ עולה כי ברבעון השני חלה ירידה ביצוא הסחורות (ללא אוניות ,מטוסים ויהלומים) בשיעור
של 3.3% -בחישוב שנתי ,בהמשך לירידה של  0.7%בחישוב שנתי ברבעון הראשון .נציין ,כי הירידה חלה גם
ביצוא התעשייתי וגם ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית .האחרון ירד ברבעון השני ב 10.7% -בחישוב שנתי
בהמשך לירידה של  7.7%ברבעון הקודם .יבוא הסחורות (ללא אוניות ,מטוסים ,יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד
גם הוא במהלך הרבעון האחרון ב 0.9%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  1.4%בחישוב שנתי ברבעון הראשון.
בשוק העבודה הנתונים האחרונים שהתקבלו מצביעים על עליה מינורית בסך המשרות הפנויות במשק כאשר
במהלך הרבעון השני עלה שיעור המשרות הפנויות מתוך סך המשרות בכ 0.1% -לרמה של כ .3.1%-רמת
האבטלה עלתה אף היא ועומדת נכון לחודש מאי על כ .7.1% -נציין כי תחזית המועסקים הנגזרת מסקר
הערכת המגמות בעסקים היא לגידול בגיוס עובדים בחודשים הקרובים.
מתחילת השנה ועד סוף יוני הסתכם הגירעון המקומי ב 9.7 -מיליארד  ,₪לעומת גירעון של  5.3מיליארד ₪
בתקופה המקבילה אשתקד .בהתאם לתחזית הצמיחה המעודכנת ,הגירעון ב 2012-צפוי לעמוד על  3.7אחוזי
תוצר ,גבוה מתחזית הגירעון המעודכנת של משרד האוצר –  3.4אחוזי תוצר .זאת בעיקר בגלל הכנסות נמוכות
מהתוואי הצפוי ,חוסר של  2.81מיליארד  ₪בחודשים ינואר – יוני .התחייבויות הממשלה לשנה זו (הסכמי
שכר ,הוצאות ביטחוניות ועוד) גבוהות משמעותית מתקרת ההוצאה בתקציב.
מבחינת מחירים ושיעור האינפלציה ,עלה מדד המחירים לצרכן (הידוע) ברבעון השני של השנה בכ0.6%-
לעומת  0.4%ברבעון הראשון ויציבות מחירים שנרשמה ברבעונים השלישי והרביעי של שנת  .2011עליית
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המדד בלטה בחודש אפריל עת עלה זה ב 0.9%-בעוד מדד חודש מאי נותר ללא שינוי ומדד יוני הפתיע וירד ב-
 .0.3%עליות בולטות במהלך הרבעון רשמו בסעיף הדיור כשמנגד בלטו ירידות בסעיפי המזון ,התחבורה
והתקשורת .שיעור האינפלציה ב 12-החודשים האחרונים עמד על 1.0% -בלבד.
בגזרה המוניטארית הוריד בנק ישראל את הריבית לחודש יולי ב 0.25%-לרמה של 2.25% -לאחר שנמנע
לשנותה מאז סוף חודש ינואר .ההורדה באה על רקע ירידה שהורגשה בלחצים האינפלציוניים ועל רקע המשך
הצמיחה המתונה וחולשה מסתמנת בשיעור ביצוא ובצריכה הפרטית .בתוך כך ,חלה ירידה משמעותית
בציפיות האינפלציה במהלך הרבעון השני לשנה קדימה והן ירדו מרמה של כ 2.5%-בתחילת הרבעון לכ1.75%-
בסופו .ירידת ה ציפיות מיוחסת לירידת מחירי הסחורות בעולם אשר מיתנו את הלחצים מכיוון ההיצע,
לירידה בסעיף המזון ולציפייה לירידה עתידית בסעיף התקשורת עקב פריצת התחרות בענף .גם ברבעון השני
נותרה הריבית הריאלית ברמה אפסית הגוזרת מדיניות מוניטארית מרחיבה בפועל.

השינויים באפיקי ההשקעה העיקריים בשוק ההון
להלן פירוט השינויים במדדים העיקריים בשוק ניירות הערך בתל אביב ברבעונים השני והראשון של 2012
ובשנת  2011וכן השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר בתקופות אלו:

מדד אג"ח ממשלתיות שקליות
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד
מדד אג"ח ממשלתי כללי
מדד תל בונד 20
מדד תל בונד 40
מדד ת"א 25
מדד ת"א 100
כל המניות וההמירים
מדד המחירים לצרכן (מדד ידוע)
שער חליפין יציג של הדולר

2011
%

2012 1Q
%

2012 2Q
%

5.95
4.34
5.0
0.7
()1.6
()18.2
()20.1
()22.1
2.2
7.66

0.46
1.2
0.81
1.99
1.87
3.6
5.5
4.74
0.4
()2.77

2.65
1.35
1.93
()0.85
()1.16
()5.98
()6.07
()7.0
0.6
5.6

שוק המניות
ברבעון השני של  2012נבלמה ההתאוששות שאפיינה את שוק המניות בשני הרבעונים הקודמים .ירידות
שערים חלו במניות המשתייכות לסקטורים רבים תוך המשך הירידה במחזורי המסחר בבורסה .כך ,ירד מדד
ת"א  100בכ 6.07%-לעומת עליה של כ 5.5% -וכ 0.9%-במהלך הרבעון הראשון של  2012והאחרון של .2011
מבין המדדים הענפיים ,בלטו ירידות חדות במדדי ת"א תקשורת ות"א ביטוח שהשילו מערכם כ )!( 39%-וכ-
 17.15%בהתאמה .זאת ,בהמשך לירידה של כ 15.75% -וכ 2.15%-בהתאמה ברבעון הקודם .בנוסף בלטו מדדי
ת"א-נפט וגז ,ת"א-בנקים אשר ירדו בשיעורים חדים של כ 13.5%-וכ 15.9%-בהתאמה לעומת עליות של כ-
 8.6%ובכ 7.4%-בהתאמה ברבעון הקודם .מנגד ,בלט בעליות מדד ת"א טכנולוגיה שרשם עליה חדה של כ-
 9.18%בהמשך לעליה של כ 17.6%-ברבעון הקודם .מבחינת ההשוואה לשוקי חו"ל ,ברבעון השני הציג השוק
המקומי תשואה שלילית ברמה דומה לזו שהציגו השווקים המרכזיים בחוץ לארץ .זאת ,בהמשך לחולשת
השוק המקומי שהורגשה ברבעון הקודם ובמהלך שנת .2011
גם בבחינת מחזורי המסחר נמשכה כאמור מגמת הירידה במחזורים שהחלה במהלך שנת  .2011כך ,הסתכם
מחזור המסחר היומי הממוצע ברבעון השני של  2012בכ 948 -מיליוני  ₪לעומת כ  1 -מיליארד  ₪ברבעון
הראשון ,כ 1.5 -מיליארד  ₪בשנת  2011וכ 2-מיליארד  ₪בשנת .2010
שוק אגרות החוב
בשוק אגרות החוב נרשמה מגמה מעורבת כאשר עליות שערים נרשמו באגרות הממשלתיות ומנגד נרשמו
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ירידות באלו הקונצרניות .בסיכום הרבעון השני לשנת  2012רשם מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות
עלייה של כ 1.35% -בהמשך לעליות של כ 1.2% -וכ 1.1%-ברבעון הקודם וברבעון הרביעי של שנת 2011
בהתאמה .זאת ,בעוד מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה רשם עליה חדה יותר בשיעור של
כ 2.65%-בהמשך לעליה של כ 0.46%-ו 1.65%-ברבעון הקודם ובזה הרביעי לשנת  2011בהתאמה.
המסחר באפיק הקונצרני התאפיין ברבעון השני בתנודתיות תוך נטייה לירידות שערים וירידה במחזורי
המסחר .הירידה במחזורים נרשמה במקביל ליציאת המוסדיים את שוק האג"ח הקונצרני המקומי לטובת
האפיק הסולידי הממשלתי ושוקי חו"ל ,ותרמה לעליה ברמת התשואות בה נסחרות אגרות חוב של קבוצות
עסקיות רבות .נציין כי רמת התשואות הנוכחית מקשה על חברות רבות לגייס חוב בשוק ההון ומעיבה על
יציבותן הפיננסית ,המוטלת בספק ממילא עקב ההאטה המורגשת בשוק העולמי והמקומי.
כך ,ירד מדד האג"ח הקונצרניות בכ 2.5%-לעומת עליות בשיעורים של כ 3.85%-וכ 0.35%-ברבעון הראשון
לשנת  2012וברבעון הרביעי של  .2011מדד התל בונד  20ירד בכ 0.85% -ברבעון השני לעומת עליות של כ2% -
וכ 0.5%-במהלך שני הרבעונים הקודמים .מדד התל בונד  40ירד בשיעור של כ 1.15% -לעומת עליה של כ-
 1.85%ברבעון הראשון וירידה של כ 0.7% -ברבעון הרביעי של שנת  2011בהתאמה.
בשוק הראשוני נמשכה ההתמתנות בהיקף ההנפקות כאשר מרבית הגיוסים נעשו ע"י חברות בעלות איתנות
פיננסית ודירוג אשראי גבוה .כך ,ברבעון השני הונפקו לציבור אג"ח בהיקף כולל של כ 5.8 -מיליארד  ₪בלבד
ומתוכם כ 3.2 -מיליארד  ₪הונפקו ע"י תאגידים בנקאיים .זאת ,לעומת כ 10-מיליארד ברבעון הקודם ומתוכם
כ 5 -מיליארד  ₪ע"י תאגידים בנקאיים.
מט"ח
מגמת המסחר במט"ח התהפכה במהלך הרבעון השני של שנת  2012כשנרשם פיחות בשקל לעומת הדולר
ותיסוף קל מול האירו .הדולר התחזק מול השקל בכ 5.6%-לעומת החלשות בשיעור של כ 2.77%-ברבעון
הקודם ולאחר התחזקות בשיעור של כ 7.66%-במהלך שנת  .2011מנגד ,נחלש האירו מול המטבע המקומי
והשיל מערכו כ .0.45%-זאת לעומת התחזקות בשיעור של כ 0.3%-וכ 4.25%-ברבעון הקודם ובשנת 2011
בהתאמה .מגמת המסחר במטבע החוץ הושפעה מהמשך יציאת משקיעים זרים את השוק המקומי ובאה על
רקע מגמת המסחר בשווקים הגלובליים.

 .4הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
דירקטוריון החברה בשיתוף המנכ"ל ומנהל הכספים ,העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופות .על בסיס הערכה זו הסיקו כי לתום תקופה זו
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופות הינן אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע
שהקופות נדרשות לגלות בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 .5בקרה פנימית על דיווח כספי
במהלך הרבעון שהסתיים ביום  30ביוני  2012לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקופות על דיווח כספי
אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של הקופות על דיווח כספי.
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החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי
ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים ליום  30ביוני ( 2002בלתי מבוקרים)
באור  - 0כללי
כללי
קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ הוקמה בשנת  1934ועמיתיה הינם עובדי בנק לאומי לישראל
בע"מ .קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ הוקמה בשנת  1956ועמיתיה הינם עובדי בנק לאומי
למשכנתאות בע"מ (להלן" :הקופות").
הקופות הינן קופות גמל מפעליות לתגמולים לשכירים ,ועד ליום  31ביולי  2008הן היו מאוגדות כחברה בע"מ ,בעלי
מניותיהן היו העמיתים שהחזיקו ב 100% -מהנכסים ,והבנקים בהם מועסקים העמיתים (להלן" :הבנקים") החזיקו
בחלק מאמצעי השליטה בהן.
בעקבות החקיקה שבאה בעקבות ועדת בכר ,עברה ביום  31ביולי  2008קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי
לישראל בע"מ שינוי ארגוני ,במהלכו היא פוצלה לחברה מנהלת של קופות גמל ולקופת גמל המנוהלת בנאמנות על
ידי חברה מנהלת ,ואילו קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ הפכה לקופת גמל שאינה מאוגדת,
המנוהלת אף היא בנאמנות על ידי אותה חברת ניהול " -החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל
עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן" :החברה").
במהלך חודש אוקטובר  2011שונו תקנוני הקופות והחברה לניהול בסעיפים הרלוונטיים ,כך שנוכל לקבל בקופות
בנוסף להפקדות התגמולים  ,גם הפקדות לפיצויים עבור העמיתים הפעילים ,זאת לאור דרישת האוצר החל מינואר
 ,2011להפקדת כספי פיצויים לקופות אישיות על שם העובד ולא לקופות מרכזיות על שם המעביד.
בחודש אוקטובר  2011התקבלו מהאוצר כל האישורים הנדרשים  ,כולל אישור לשינוי שם החברה לניהול שנקראת
מיום השינוי  -החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות
בע"מ.
לאור הודעת בנק לאומי לגבי המיזוג בין בנק לאומי לבנק לאומי למשכנתאות ,ימוזגו גם קופות התגמולים
והפיצויים של עובדי בנק לאומי ועובדי בנק לאומי למשכנתאות .הצפי למיזוג הינו עד סוף שנת  ,2012בכפוף לאישור
בנק לאומי ומשרד האוצר.
חברי החברה הינם העמיתים הפעילים של הקופות ,המחזיקים ב 100% -מאמצעי השליטה בה.
לחברה אין הון עצמי ,היא אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופות ועל כן אין לה הכנסות ,כל הוצאותיה ממומנות ע"י
בנק לאומי לישראל בע"מ כמפורט בנספח לתקנון החברה ,ועל כן אין לה הוצאות ובשל כך לא צורפו דוחות רווח
והפסד ותזרים מזומנים מאחר ואינם מוסיפים מידע לקורא הדוחות הכספיים ,שכן אינם כוללים סכומים כלשהם.

באור  -2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל ,IAS 34-דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר ( 2011להלן" :הדוחות השנתיים") ,וכן בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר.
ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה

תמצית הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב.
השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר
שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים.
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