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בין ניירות ערך  ביטול אפליית המס ה שלשפעפוטנציאל הה

 הציבורשל הנכסים על הרכב תיק ישראלים לניירות ערך זרים 

 

 תקציר 

 

 -עבודה זו בוחנת במסגרת מודל של תיקי השקעות שפותח כיצד הנהגת הרפורמה במס 

 עשויה להשפיע על הרכב תיק -ביטול אפליית המס בין ניירות ערך ישראליים וניירות ערך זרים 

מטרת הניתוח היא לבחון .  בניירות ערך זרים של הציבור ובפרט על שיעור ההשקעה הנכסים

.  נשקף איום ליציבות שוק ההון ושוק מטבע החוץ בעקבות הנהגת הרפורמה במסבאיזה מידה

 מנקודת הראות של המשקיעים המוסדיים ו מנקודת הראות שלהשפעת הרפורמה נבחנת בנפרד

 . המשקיעים הפרטיים

 נטייה בשלב הראשון בדקנו את דפוסי ההשקעה בפועל של המשקיעים בישראל ומצאנו

 למרות הכדאיות  הפרטיים והן של המוסדיים להשקיע במניות מקומיותחזקה הן של המשקיעים

לפני . ח של המשקיעים" לא נמצאה בהרכב תיק האגדומהנטייה , מאידך. ל"הרבה להשקיע בחו

במסגרת המודל  , תחילהאמדנו, של הציבור השפעת הרפורמה במס על דפוסי ההשקעה שבחנו את

על הרכב הנטייה להשקעה מקומית של  ההשפעהאת  ,תלבחירת תיק השקעו' של טובין ומרקוביץ

מגורמים אחרים במס הרפורמה ת  מאפשר לבודד את השפעם המודליישו. ניירות הערךתיק 

 .שאינם קשורים לאפליית המיסוי

צפויה להתבטא בגידול במס כי עיקר השפעת הרפורמה  עולה עבודה זומממצאי 

של ההבדל בעוצמת ההשפעה . ח זרות"אגההשקעות של המשקיעים המוסדיים והפרטיים ב

של המשקיעים להשקיע במניות מקומיות ולעלייה המשמעותית החזקה קשור לנטייה הרפורמה 

הממצאים מלמדים כי ,  כמו כן.ח זרות בעקבות הרפורמה"בכדאיות היחסית להשקעה באג

על ) ם כספייםהן במונחים יחסיים והן במונחי(הרפורמה צפויה להשפיע באופן משמעותי יותר 

משמעותית יותר כיום  לכך נעוץ בעובדה שאפליית המס המרכזיההסבר . המשקיעים המוסדיים

  . עבור המוסדיים
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 מבוא. 1

 , נקבע ששיעורי המס על רווחי הון2003במסגרת הרפורמה במס שנכנסה לתוקף בינואר 

 יושוו בינואר, 35% כיום על העומדים  בניירות ערך זריםוהכנסות מריבית, הכנסות מדיבידנד

 וקופות הגמל משמעות קרנות ההשתלמות, עבור קרנות הפנסיה.  לאלה הנהוגים בארץ2007

בכל מקרה הרפורמה אינה .  ממס על רווחים מניירות ערך זריםורטפהשוואת שיעורי המס הינה 

מות המשלמות  ולפיר1ורות כיום ממס על רווחים מניירות ערך זריםטנוגעת לחברות הביטוח הפ

, הכרוך בחקיקה, מתגבש מהלך, בימים אלה. וזרים מס אחיד על רווחים מניירות ערך ישראליים

 בניירות ערך זרים ם מסכם את שיעורי המס על רווחי1- לוח.20052של הקדמת הרפורמה לינואר 

 . לפני ולאחר הנהגת הרפורמה הצפויה

 

 בניירות ערך זרים והכנסות מריבית בידנד  הכנסות מדי,שיעורי המס על רווחי הון : 1-לוח

 לפני ולאחר הנהגת הרפורמה הצפויה 

 

 ***ניירות ערך זרים 

 

ניירות ערך מקומיים 

לפני שיעורי המס  (%)
  (%)הנהגת הרפורמה

לאחר שיעורי המס 
  (%)הנהגת הרפורמה

 
רווחי הון

הכנסות 
/מדיבידנד
 ריבית

רווחי הון
הכנסות 
/ מדיבידנד
 ריבית

 וחי הוןרו
הכנסות 
 /מדיבידנד
 ריבית

 0 0 35 35 0 0 קרנות פנסיה וקופות גמל

 0 0 0 0 0 0 חברות הביטוח

 25 15 35 35 25 **15 מניות

 15 15ח צמוד למדד "אג
 משקיעים

 *פרטיים
 10 10ח שאינו צמוד"אג

35 35 15 15 

 

 אמנות וקרנות נ,  משקי בית� ופירמות משקיעים שאינם מוסדיים* 

המס מחושב על רווח ההון הריאלי בתקופה בה הייתה אינפלציה חיובית ועל רווח ההון הנומינלי בתקופה בה ** 

 . הייתה אינפלציה שלילית

רווח , במקרה שיש רווח נוסף מפיחות המטבע המקומי, למשל, כך. שיעורי המס הם על הרווחים במטבע זר*** 

 . זה אינו ממוסה

 

                                                 
בתיק הנוסטרו או בתיק ביטוח כללי הן ". חות תשואהמבטי"ו" משתתפות ברווחים"חברות הביטוח פטורות ממס רק בתיק  1

 .מס נוסף החל על גופים פיננסיים+ משלמות מס חברות 
 .2004החל מינואר ) ETF( על סל מניות בינלאומי 15%-הכנסת כבר אישרה את הורדת המס ל 2
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.  שתי השפעות סותרותתתכנה מס בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים לביטול אפליית ה

 הרווחה של המשקיע הישראלי תגדל ומצבו ישופר מאחר ושיעור המס שישלם על השקעות ,מחד

בעקבות העלייה בכדאיות היחסית להשקעה בניירות ערך זרים , מאידך. בניירות ערך זרים יפחת

, לפחות בטווח הקצר, מה שעלול להוביל; ל"ן הישראלי לחותתכן הסטת מקורות משוק ההו

ולנטייה של פירמות לגייס , לירידת שערים בשוק ההון הישראלי, לפיחות מהיר בשוק מטבע חוץ

 . ל על רקע הקושי שעלול להיווצר בגיוס הון בארץ"הון בחו

נהגת כיצד ה' י מרקוביץ"עבודה זו בוחנת במסגרת מודל של תיקי השקעות שפותח ע

על שינוי ברווחת ,  של הציבורניירות הערךהרפורמה במס עשויה להשפיע על הרכב תיק 

כפועל יוצא משינוי בדפוסי ההשקעה . בניירות ערך זרים ובפרט על שיעור ההשקעה ,המשקיעים

באיזה מידה נשקף איום ליציבות שוק ההון ושוק מטבע החוץ בעקבות  נבחן ,בעקבות הרפורמה

 . ההנהגת הרפורמ

התועלת הרבה הקיימת בפיזור בינלאומי של תיק ההשקעות תועדה במחקרים אמפיריים 

 Grubel (1968), Levy & Sarnat (1970), ראה למשל(רבים כבר לפני יותר משלושים שנה 

Solnik (1974), and De Santis & Gerard (1997) .( למרות הממצאים התיאורטיים המצביעים

ממצאים אמפיריים מתקופות שונות ומשווקים , בינלאומי של ההשקעותעל תועלת רבה מפיזור 

שונים בעולם מעידים על שיעור השקעה נמוך יחסית במניות זרות בהשוואה לפיזור האופטימאלי 

 French & Poterba (1991), and  ,למשל, ראה(הנגזר ממודלים סטנדרטיים של תיקי השקעות 

Lewis (1999)    .(ה על העדפה ברורה של המשקיעים להשקיע בנכסים מקומיים תופעה זו המעיד

 .Home Biasנקראת בספרות ) על אף הרווח הגלום בפיזור בינלאומי של ההשקעות(

כיצד ניתן להסביר את הפער בין התועלת מפזור בינלאומי של ההשקעות לבין הפיזור   

מכיוון שלא סביר ?  קעה בקבלת החלטות ההשםהאם המשקיעים אינם רציונאליי? שנצפה בפועל

להניח כי מרבית המשקיעים במשקים כה רבים אינם מתנהגים באופן רציונאלי במשך תקופה 

עם הנחת Home Bias -הוצעו בספרות הסברים שונים המנסים ליישב את תופעת ה, ארוכה

ההסברים הראשונים שניתנו לתופעה התמקדו במגבלות שונות .  של המשקיעיםתהרציונאליו

, כגון מגבלות על תנועות הון, עות או מפחיתות את הכדאיות לפיזור בינלאומי של ההשקעותהמונ

ראה , להסברים מסוג זה(הבדלים במיסוי והוצאות עמלה גבוהות הכרוכות בהשקעה במניות זרות 

הוסרו המגבלות על תנועות , במהלך העשור האחרון).  Black (1974) and Stulz (1981), למשל

הוצאות העמלה , בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, כמו כן. ית המדינות המפותחותההון במרב
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כפי שניתן לראות , אף על פי זאת.  הכרוכות בהשקעה בניירות ערך זרים פחתו באופן משמעותי

 1989 המציג את התפתחות שיעור ההשקעה במניות מקומיות במספר מדינות בין השנים 2-בלוח

הסברים אחרים שניתנו . מניות הזרות גדל רק באחוזים בודדיםשיעור ההשקעה ב ,2001-ו

כגון , וודאות שונים הכרוכים בהשקעה במדינות זרות- קשורים לגורמי איHome Bias-לתופעת ה

 ישנם ,לצד הסברים אלו. 4הבדלים ברגולציה ובמיסוי, הבדלים בתרבות, 3סיכון שער החליפין

 להשקיע בנכסים מקומיים עם קיומה של מחקרים מהעת האחרונה הקושרים את העדפה

אסימטריה במידע בין משקיעים מקומיים לזרים הנובעת מנגישות טובה יותר של המשקיעים 

 & Coval and Moskowitz (1998), Brennan, ראה (.המקומיים למידע על חברות מקומיות

Cao (1997), and Coval (1996)  .( 

 

  והחלק היחסי 2001- ו1989יות מקומיות בין השנים התפתחות שיעור ההשקעה במנ : 2-לוח

 של שווי השוק המקומי משווי השוק העולמי

 
שיעור ההשקעה במניות 

 (%)מקומיות 

החלק היחסי של 

השוק המקומי מהשוק 

 (%) העולמי 

 2001 **2001 *1989 מדינה

 48 89 92.9 ארצות הברית

 8 78 82 בריטניה

 13 91 95.7 יפן

 4 80 79 גרמניה

 4 83 89.4 צרפת

 
 .French & Poterba (1991): מקור נתונים* 

 Jaske (2001): מקור נתונים** 
 

 עם העדפה של המשקיעים  Home Bias-קבוצה נוספת של הסברים קושרת את תופעת ה

 ,למשל, כך.  המונעת מסיבות שונות להשקיע בחברות הנמצאות במיקום גיאוגרפי קרוב

Huberman (1998)   ו -  Coval and Moskowitz (1999)משקיעים ,  מצאו שלעיתים קרובות

וזאת למרות , ב נוטים להשקיע בחברות הפועלות במדינה או אפילו בעיר בה הם מתגוררים"בארה

, ב הפועלות בסביבה רגולטיבית זהה"שישנן חברות רווחיות בערים או במדינות אחרות בארה

                                                 
ות גם כאשר השינויים בשער יש לציין שהמחקרים שהוזכרו לעיל הראו שישנה תועלת בפיזור בינלאומי של תיק ההשקע 3

 . החליפין נלקחו בחשבון
 גורסים ששיעור ההשקעה המקומי Dahlquist, Pinkowitz, Stulz & Williamson ) 2003(במחקר שפורסם לאחרונה  4

 .הגבוה נובע בחלקו מאחזקות בעלי עניין שבדרך כלל רמת סחירותן נמוכה
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נקבל , ם נאמץ גישה זו לגבי פיזור בינלאומי של השקעותא  .וכמובן ללא סיכון שער החליפין

. עדיין קיימת השאלה מדוע קרבה גיאוגרפית יוצרת העדפה, אולם. Home Bias-הסבר לתופעת ה

למרות . ההוןבהמשך העבודה אנו נתרגם קרבה גיאוגרפית לתחושת ודאות גבוהה יותר לגבי שוק 

היא בסופו , הודאות האמיתית-ורה בהכרח לאי ואינה קשתשתחושת ודאות זו היא סובייקטיבי

 . של דבר קובעת את מדיניות ההשקעה של המשקיעים

 

 )ללא חברות הביטוח ( הסחירים של המשקיעים המוסדייםניירות הערךהרכב תיק : 3-לוח

  *2003דצמבר , הפרטייםהמשקיעים ו

  

מניות 

ישראליות

מניות 

 זרות

ח "אג

ישראליות 

ח "אג

 כ"סה זרות

 קופות � מוסדייםיעים משק 28.84 0.14 21.4 0.6 6.7 $מיליארדי 

הגמל וקרנות הפנסיה החדשות
5

 100 0.5 74.2 2.1 23.2 אחוזים 

 קרנות -משקיעים פרטים  30.7 2.6 10.7 1.4 16 $מיליארדי 

נאמנות ומשקי  בית
6

 100 8.4 35 4.6 52 אחוזים 

 

 נתוני המחלקה לפעילות המשק �השקעות זרות , ארית בבנק ישראלנתוני המחלקה המוניט -השקעות מקומיות  * 

 .ח בבנק ישראל"במט

 

קרנות ומשקי הבית (המשקיעים הפרטיים  של ניירות הערךהרכב תיק  מציג את 3-לוח

כפי שיוצג . 2003על פי נתוני דצמבר , )ללא חברות הביטוח(המוסדיים המשקיעים ו )הנאמנות

 בהרבה משיעור ההשקעה כים נמו3-המובאים בלוח ות זרותבמני ההשקעה ישיעור, בהמשך

בדומה ,  שבישראלניתן להסיק , לפיכך. האופטימאלי הנגזר ממודל סטנדרטי של תיקי השקעות

על מנת , לכן. ישנה נטייה חזקה של המשקיעים להשקיע בנכסים מקומיים, למדינות רבות בעולם

את ההשפעה של נטייה זו להשקעה מקומית על עלינו לאמוד תחילה , לבודד את השפעת הרפורמה

בעבודה זו אנו מציעים מודל אמפירי הנבנה .  של המשקיעים בישראלההשקעותהרכב תיק 

                                                 
זה היות ושיעור הנכסים הסחירים המוחזקים בתיק שלהם הוא מזערי ובשל קרנות הפנסיה הותיקות אינן רלבנטיות למחקר  5

המחקר אינו עוסק בחברות הביטוח הפטורות כיום ממס על רווחים בניירות ערך , כמו כן. המגבלה על השקעות בנכסים זרים
 .זרים

ישנם נתונים פרטניים , רמותל החלה הן על משקי הבית והן על הפי"מתוקף חובת הדיווח לבנק ישראל על ההשקעות בחו 6
חובת הדיווח על השקעה בניירות ערך מקומיים אינה , מאידך. לגבי ההשקעות של כל אחד מסקטורים אלו בניירות ערך זרים
ישנם נתונים מצרפיים בלבד על ההשקעות של , כתוצאה מכך. חלה על סקטורים אלו כפי שהיא חלה על המשקיעים המוסדיים

יש לבודד את ההשקעות של משקי הבית , מכיוון שהרפורמה במס אינה נוגעת לפירמות. ת ערך מקומייםסקטורים אלו בניירו
היקף ההשקעות של משקי הבית בניירות ערך מקומיים . בניירות ערך מקומיים מהנתון המצרפי של השקעות שני הסקטורים

-המהווים כ(קם היחסי באחזקות בעלי עניין נאמדו בהתבסס על ההנחה שחלקם היחסי בהשקעה של שני הסקטורים זהה לחל
הנתונים על אחזקות בעלי עניין נלקחו ממאגר הנתונים של ).  מסך ההשקעה של הפירמות ומשקי הבית במניות מקומיות50%

 .  הרשות לניירות ערך
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ניירות  על הרכב תיק Home Bias-לאמידת ההשפעה של ה במסגרת מודל של תיקי השקעות

ם בעיני והאסימטריה במידע נתפסי, אנו מניחים שהמרחק הגיאוגרפי והתרבותי. הערך

 שאינו נמדד בסטיית בנכסים זריםהמשקיעים המקומיים כגורם אי ודאות נוסף הקיים בהשקעה 

בניירות הנחה זו מיושמת במודל על ידי הגדלת סיכון ההשקעה . התקן ההיסטורית של התשואות

על מנת לאמוד את הנטייה של .  של התשואה שלהןי מעבר לסיכון האובייקטיבערך זרים

מנוקדת הראות של משקיע , בשלב ראשון, אנו גוזרים, השקיע בנכסים מקומייםהמשקיעים ל

את ההרכב ) 1-ראה לוח(ישראלי הפועל במונחים ריאלים שקליים עם שיעורי המס הנוכחים 

אנו , בשלב השני). יםוזרים  מקומימניירות ערךהמורכב ( בינלאומי השקעותהאופטימאלי של תיק 

.  עם שיעור ההשקעה בפועלבניירות ערך מקומייםופטימאלי משווים את שיעור ההשקעה הא

 Implied Home Bias Factor (IHBF( מוכפל בגורם הנקרא ניירות הערך הזריםהסיכון של 

כאשר ערך גבוה יותר של הגורם משקף נטייה חזקה , המגדיל באופן מלאכותי את הסיכון שלהן

זה הוא מרכיב הסיכון הגלום בהשקעה גורם . בנכסים מקומייםיותר של המשקיעים להשקיע 

    גורם , לפיכך.  כפי שמשתקף בהרכב תיק ההשקעות של המשקיעים הישראלייםבנכסים זרים

 של המשקיעים בישראל נקבע בנקודה שבה שיעור ההשקעות הגלום בהרכב תיק IHBF-ה

 .   שווה לשיעור ההשקעה בפועלבניירות ערך מקומייםההשקעה האופטימאלי 

רים ניירות הערך הזהודאות הסובייקטיבית הגלום בשוקי -אנו מניחים שגורם אי,  הראשוןבשלב 

 המשקף את IHBF-בהינתן גורם ה, לפיכך. 7לא ישתנה עם הרפורמה במס, IHBF- גורם ה-

אנו גוזרים שוב את התיק האופטימאלי עם שיעורי המס שיונהגו על ידי , התנהגות המשקיעים

ומשווים את שיעור ההשקעה האופטימאלי במניות המקומיות עם שיעור ) 1-ראה לוח(הרפורמה 

 .  מה שעשוי ללמד על פוטנציאל בריחת ההון מישראל בעקבות הנהגת הרפורמה,ההשקעה הנוכחי

מנטאלית  תהספרות בכלכלה התנהגותית מדווחת על נטייה של המשקיעים לחלוק

)mental department ( ות ההשקעיך בחירת תיקתהלהנכסים לסוגים שונים בשל) למשל , ראה�  

 Thaler (1985) and (1999), and Tversky & Kahneman (1981)  .(המשקיעים , למשל, כך

מחליטים הם ורק לאחר מכן , ח" בין מניות ואגשלהםתיק המחליטים תחילה כיצד לפזר את 

מודלים העל פי מרות שלנטייה זו קיימת .  בנפרדכל אחד מסוגי הנכסיםאת ההשקעה בכיצד לפזר 

 בהשוואה  תיק נחות יותרתלבחירבדרך כלל בשלבים מובילה  תיק הנכסיםת בחירתיאורטיים ה

                                                 
י בנטייה של המשקפים שינו IHBF-בהמשך העבודה אנו עורכים ניתוח רגישות של התוצאות לערכים שונים של גורם ה 7

 .המשקיעים להשקעה מקומית
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רציונאליות מסוימת - מצביעה על אישבחירת התיק בשלבים, כמובן. לתיק הנבחר בשלב אחד

ר יותמדויק על מנת לשקף באופן אנו סבורים ש, בהתבסס על ממצא זה  .בהתנהגות המשקיעים

 . ח בנפרד"יש לבחון את השפעת הרפורמה על תיק המניות ותיק האג ,את התנהגות המשקיעים

 �) ללא חברות הביטוח(השפעת הרפורמה נבחנת בנפרד עבור המשקיעים המוסדיים 

הבחנה זו .  8נאמנותהקרנות ובית ה משקי �והמשקיעים הפרטיים , קופות הגמל וקרנות הפנסיה

לביטול אפליית המס ישנה משמעות שונה , כאמור לעיל, ראשית: יותנעשית משתי סיבות עיקר

ורים ממס על ט בעקבות הנהגת הרפורמה המוסדיים יהיו פ-עבור שני הסוגים של המשקיעים  

אפליית המס , יתר על כן. 15%רווחים מניירות ערך זרים ואילו הפרטיים יהיו חייבים במס של 

ים כיום ממס על רווחים מניירות ערך מקומיים לעומת ורטמשמעותית יותר עבור המוסדיים הפ

בשל אופי הפעילות השונה של , שנית. 15% המשקיעים הפרטיים החייבים במס מקומי של

 .  כפי שאכן נמצא בעבודה, המשקיעים ייתכנו הבדלים בנטייה שלהם להשקיע בנכסים מקומיים

 נטייה ם בישראל קיימתג, מראים שכפי שקיים במדינות רבות בעולםממצאי העבודה 

 שיעור �חזקה הן של המשקיעים הפרטיים והן של המוסדיים להשקיע במניות מקומיות 

 דומהנטייה  ,מאידך . ההשקעה במניות המקומיות גבוה בהרבה משיעור ההשקעה האופטימאלי

ח מקומיות זהה בקרוב " שיעור ההשקעה באג� של המשקיעים ח"אגתיק ה לא נמצאה בהרכב

 . ההשקעה האופטימאלילשיעור

 

בהשקעות * דולריםבמיליארדי ובאחוזים  הגידול הצפוי �ריכוז תוצאות המודל : 4-לוח

 בעקבות הרפורמה במס בניירות ערך זריםשל המשקיעים הפרטיים והמוסדיים  

$כ במיליארדי "סהמשקיעים מוסדיים משקיעים פרטיים  

 7 5 באחוזים מתיק המניות
 מניות זרות

 0.6 0.9 $במיליארדי 
1.5 

 36.4 16 ח"האגבאחוזים מתיק 
 ח זרות"אג

 7.8 2.1 $במיליארדי 
9.9 

 11.4 8.4 3 $כ במיליארדי "סה 

  

 .2003בדצמבר ח של המשקיעים המוסדיים והפרטיים " על פי נתוני היתרות בתיק המניות ובתיק האג*

 

                                                 
וזאת על אף , קרנות הנאמנות נכללות בקטגוריה של משקיעים פרטיים, לכן. סיווג המשקיעים נעשה על פי הגדרות המיסוי 8

 .  שישנם הנוהגים לסווגם כמשקיעים מוסדיים
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 של ניירות הערך הרכב תיק  ניתוח השפעת הרפורמה עלתוצאות מרכז את עיקר 4-לוח

בעיקר על  להשפיעהרפורמה צפויה  כי מצביעות המודל תוצאות. המשקיעים המוסדיים והפרטיים

: תעיקריו  סיבותמשתי ת נובעתוצאה זו. ח של המשקיעים הפרטיים והמוסדיים"הרכב תיק האג

על הגידול משפיע באופן משמעותי יותר אפליית המס של ביטול ה, כפי שיוסבר בהמשך) א(

הנטייה החזקה של המשקיעים להשקיע במניות ) ב( ;ח זרות"בכדאיות היחסית של ההשקעה באג

הרפורמה של  ההשפעהמפחיתה באופן ניכר את עוצמת , ח"אינה קיימת באג, מקומיות שכאמור

  . על ההשקעה במניות זרות

הן (ותר  כי הרפורמה צפויה להשפיע באופן משמעותי ימלמדים םממצאיה, כמו כן

ההסבר העיקרי לכך נעוץ . על המשקיעים המוסדיים) במונחים יחסיים והן במונחים כספיים

שבו (ח "תיק האג, יתר על כן. משמעותית יותר עבור המוסדייםכיום בעובדה שאפליית המס 

 של המשקיעים מהתיק כמעט פי שניים גדולשל המוסדיים )  הרפורמהתצפויה עיקר השפעכאמור 

 . הפרטיים

 אפליית המס אינה חלה על חברות הביטוח שכאמור פטורות ,בשונה משאר המשקיעים

הסרה ההתנהגותן של חברות הביטוח מאז החלה , לפיכך. ממס על רווחים מניירות ערך זריםכיום 

 יכולה ,9זריםבנכסים של המשקיעים המוסדיים  שיעור ההשקעההדרגתית של המגבלה על ה

בניירות ערך זרים שיעור ההשקעה הרפורמה במס על של  פעה הצפויהלהש נוסף רלהוות אינדיקטו

 מציג את שיעור 5-לוח. שהינם בעלי דפוסי השקעה דומים ,קופות הגמל וקרנות הפנסיהשל 

משתתפות הת לביטוח חיים ותוכניהשל ניירות הערך הסחירים בתיק בניירות ערך זרים ההשקעה 

 . 2003 - ו 2000 בשנים ,10ברווחים

 

של התוכניות הסחירים  שיעור ההשקעה בניירות ערך זרים בתיק ניירות הערך :5-לוח

 2003-0200, לביטוח המשתתפות ברווחים

 *שנה
שיעור ההשקעה 

 בניירות ערך זרים

2000 5.8 

2003 17 

 

 המחלקה המוניטארית בבנק ישראל, נתונים סוף שנתיים* 

                                                 
 2003ובינואר , 20%- ל5%-הועלה מ שיעור ההשקעה המקסימאלי  של המשקיעים המוסדיים בנכסים זרים 2001בינואר  9

 . המגבלה על ההשקעה בנכסים זרים הוסרה לחלוטין
) 70%-כ(תיק ניירות הערך של התוכניות לביטוח חיים המבטיחות תשואה אינו רלבנטי לניתוח מכיוון שהוא מורכב ברובו  10
   .ל בתיק הוא מזערי"שיעור ההשקעה בחו, וכמו כן) שאינן סחירות(ח מיועדות "מאג
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יקף את הבאופן משמעותי בשנים האחרונות חברות הביטוח הגדילו , 5-כפי שניתן לראות בלוח

של הסחירים תיק ניירות הערך  מ17%-לשיעור של כבניירות ערך זרים שלהם  ותהשקעה

- ו2001שנים התאמת התיק התבצעה בין העיקר ש נציין. התוכניות לביטוח המשתתפות ברווחים

 שיעור ההשקעה אתבאופן מהותי לא שינו  קופות הגמל וקרנות הפנסיה, לעומת זאת. 2002

  נים המובאים תומהנ - השקעה בנכסים זריםהבעקבות הסרת המגבלה על  בניירות ערך זרים

על כיום  עומדבניירות ערך זרים  קופות הגמל וקרנות הפנסיה עולה כי שיעור ההשקעה של 3-בלוח

ורה קשבניירות ערך זרים של סקטורים אלו בשיעורי ההשקעה הסיבה המרכזית להבדלים  .2.6%

קופות  בעקבות הרפורמה במס אם, לפיכך .אפליית המס אינה חלה על חברות הביטוחעובדה של

של  לאלו לרמות הדומות את שיעור ההשקעה בניירות ערך זרים וגדילי הגמל וקרנות הפנסיה

בעקבות הרפורמה  קופות הגמל וקרנות הפנסיהשל התאמת התיק , על פי גישה זו. חברות הביטוח

 על יםמצביעה ממצאי הניתוח שלנוב תומכתהערכה זו . מיליארדי דולרים 4.2-כבתכם סצפויה לה

 . בעקבות הרפורמהעל ידי המשקיעים המוסדיים ל בהיקפים גדולים "זרימת הון לחו

 עשויה להשפיע על העולים מממצאי העבודהל בהיקפים "כיצד הסטת השקעות לחו

הצפויות רמים המרכזיים בהתפתחויות  אחד הגו?השווקים הפיננסיים ושוק מטבע החוץ

מכיוון . הינו קצב ההתאמה של התיק, בעקבות הרפורמהבשווקים הפיננסיים ובשוק מטבע החוץ 

לאופן שבו הם יפעלו , שהשפעת הרפורמה במס צפויה להשפיע בעיקר על המשקיעים המוסדיים

ניסיון .  מטבע החוץבעקבות הרפורמה צפוי משקל מרכזי בהתפתחות השווקים הפיננסיים ושוק

 .םבעקבות שינויים רגולאטוריפועלים באופן מדורג ואיטי מוסדיים ההמשקיעים שהעבר מלמד 

בעקבות הסרת המגבלה על של חברות הביטוח תיק ההתאמת תהליך  ההינ, דוגמה בולטת לכך

 .  על פני מספר שניםההתפרסהתאמת התיק הייתה מדורגת ו, במקרה זה. השקעה בנכסים זרים

ההוראה  הנובעקבות הרפורמה ל "גורם נוסף שעשוי למתן את היקף זרימת ההון לחו  

ללא ציון סטיית התקן (חלה על חברות הביטוח וקופות הגמל לפרסם תשואות בתדירות חודשית ש

לפיזור בינלאומי של של המשקיעים המוסדיים  לפגוע במוטיבציה צפויה זוהוראה . )בצמוד לכך

 בעוד , משיקולים קצרי טווחבחלקו ונעיבילה לכך שניהול תיק ההשקעות היא מו, שכןהתיק 

תיסוף זמני , למשל, כך. המוטיבציה לפיזור בינלאומי מונעת בדרך כלל משיקולים ארוכי טווחש

למרות וזאת , ל בעקבות הרפורמה"עשוי לעכב את הגדלת שיעור ההשקעה בחובשער החליפין 

 . תיק כדאיתהתאמת ה, קולים ארוכי הטווחישמש

בריחת הון מהירה . התיק יושפע גם מהתפתחות המחירים בשווקיםשל  ההתאמהקצב  

במחירי ניירות הערך המקומיים ) Over shooting(לירידת יתר עשויה להוביל מהשוק המקומי 
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.   כאחדתוצאה מכך ההשקעה בהם תהפוך לאטרקטיבית בעיני המשקיעים המקומיים והזריםכו

התפתחות כזו עשויה למתן את . אמה עשוי להימשך עד שיושג שיווי משקל חדשתהליך זה של הת

התומכים בפיזור בינלאומי מעבר לשיקולים ארוכי הטווח , של התיק שכןהמהירה קצב ההתאמה 

 ,קצרי טווח כגון גם משיקולים ת של המשקיעים מונעמדיניות ההשקעה, של התיק

 . אטרקטיביות היחסית של מחירי הנכסיםה

 מתאר את 3פרק .  מתאר את המודל האמפירי2פרק : בנה עבודה זו הוא כדלקמןמ

 .   4סיכום ומסקנות יובאו בפרק . הנתונים ומנתח את השפעת הרפורמה הצפויה במסגרת המודל

 

 תיאור המודל. 2

לבחירת תיקי ) 1958(וטובין ) 1952(' בעבודה זו אנו בוחנים במסגרת המודל של מרקוביץ

 ההשקעות עשויה להשפיע על הרכב תיק 2005-בלהיכנס לתוקף ד הרפורמה הצפויה השקעות כיצ

כפי שעולה מהדיון לעיל וכפי . בנכסים זרים ובפרט על שיעור ההשקעה המשקיעים בישראלשל 

ישנה נטייה חזקה של המשקיעים להשקיע , בדומה למדינות רבות בעולם, בישראל, שיוצג בהמשך

עלינו לאמוד תחילה את ההשפעה ,  מנת לבודד את השפעת הרפורמהעל, לכן. בנכסים מקומיים

בפרק זה אנו מציגים מודל אמפירי . של נטייה זו להשקעה מקומית על הרכב תיק ההשקעות

המודל מאמץ את הסברה הגורסת . האומד את הנטייה של המשקיעים להשקיע בנכסים מקומיים

וודאות -דינות זרות כרוכה בגורמי אישהעדפת נכסים מקומיים נובעת מהסיבה שהשקעה במ

דהיינו המודל מניח כי מנקודת הראות של , נוספים מעבר לסיכון התשואה של ניירות הערך

.   של מניות זרות גבוה יותר מסטיית התקן של התשואה שלהןימשקיע מקומי הסיכון הסובייקטיב

 המגדיל באופן מלאכותי IHBFסטיית התקן של המניות הזרות מוכפלת בגורם , במסגרת הנחה זו

 מודדת את IHBF-כאשר סטיית התקן המתואמת לגורם ה, ניירות הערך הזריםאת הסיכון של 

 ההשקעות הגלום בהרכב תיק IHBF-על מנת לאמוד את גורם  ה.   סטיית התקן הסובייקטיבית

שקליים אנו גוזרים מנקודת הראות של משקיע ישראלי הפועל במונחים ריאליים , של המשקיעים

ומשווים את ,  בינלאומיניירות ערך את ההרכב האופטימאלי של תיק 11עם שיעורי המס הנוכחים

אנו מעלים .   עם שיעור ההשקעה בפועלבניירות ערך מקומייםשיעור ההשקעה האופטימאלי 

.  ובכך הופכים את ההשקעה בניירות ערך זרים לפחות אטרקטיביתIHBF-גורם האת בהדרגה 

                                                 
פטור ממס על רווחים מניירות ערך מקומיים עבור ,  על רווחים ריאליים מניירות ערך מקומיים עבור משקיע פרטי15% 11

 .  1-ראה לוח, מניירות ערך זרים עבור שניהם ) במטבע זר( על רווחים 35%-ו ,משקיע מוסדי
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 מתקבל בנקודה שבה שיעור ההשקעה בישראל של המשקיעים השקעותב הגלום IHBF -גורם ה

 .  שווה לשיעור ההשקעה בפועלבניירות ערך מקומיים) עם סיכון סובייקטיבי(האופטימאלי 

זו מגבלה בחרנו להתמקד במסגרת . התיק האופטימאלי נגזר תחת המגבלה על מכירות בחסר

 ההשקעות בינלאומי אינם נוהגים בדרך כלל להשקיע מהסיבה שבפועל משקיעים המחזיקים תיק

ובודאי לא בשיעורים המתקבלים בגזירת התיק האופטימאלי ללא מגבלה על מכירות , בחסר

 . ישנם גופים מוסדיים שאינם רשאים להשקיע בחסר, יתר על כן. בחסר

התיק האופטימאלי נגזר על ידי פיתרון בעיית , בהינתן המגבלה על מכירות בחסר

 :המקסימיזציה הבאה

)                    1                                              (












σ

−

p

fp r)R(E
max 

                                                                                               s.t. 

                                                                             1x
n

1i
i =∑

=

      a) 

                                                             n..2,1i =   ,0xi ≥                 b)          

R(E(,  בתיקהנכסים הינו מספר  i , n נכסב הינו פרופורציית ההשקעה ixכאשר  pו -pσ הינם 

, בהתאמה, ) תיק השקעותל מסמPכאשר סימון תחתון (הממוצע וסטיית התקן של תשואת התיק 

 : ומחושבים באופן הבא

)                                2                                (∑
=

=
n

1i
iip )R(Ex)R(E        

)                                3                       (ij

n

1i

n

ij
1j

ji

n

1i

2
i

2
ip xxx σ+σ=σ ∑∑∑

=
≠
==

 

R(E(כאשר  i2- ו
iσ נכס הינם הממוצע והשונות של תשואתi  , ו, בהתאמה-ijσ הינה השונות 

 .j נכס עם i נכספת של תשואת המשות

. השקעות של משקיע מקומי ניתן לעשות בדרכים שונותה לניתוח מדיניות IHBF-את יישום ה

הדרך הפשוטה והסבירה ביותר היא להניח שהמשקיע המקומי צופה אי ודאות גדולה יותר , אולם

 שהיא נתפסת על סטיית התקן של שיעורי התשואה שלהן כפי,  דהיינוזריםבנכסים לגבי השקעה 

גדולה יותר מסטיית התקן הנמדדת משיעורי ) סטיית התקן הסובייקטיבית(ידי המשקיע המקומי 
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אינו משתנה , ρ, הנכסיםאנו מניחים שהמתאם בין תשואות , עם זאת. התשואה ההיסטוריים

 .  של הסיכוןתבעקבות האמידה הסובייקטיבי

 j  -  וi שני נכסים זרים והשונות המשותפת בין i נכס זריית התקן של סט, בהתאם להנחות אלו

 :מחושבות באופן הבא

)                            4          (i
F
i IHBFσ=σו       - ij

F
i

F
i

FF
ij IHBF σ=σρσ=σ 2, 

 : מתקבלת על ידי , j ונכס זר i נכס מקומיהשונות המשותפת בין 

              )              5                     (,iji
F
i

L
i

F
i

LF
ij IHBFσ=σρσ=σρσ=σ 

                                                                       1IHBF ≥ 

גורם  הינו IHBF -ו, נכס מקומי ל מסמLהסימון העליון , נכס זר ל מסמFכאשר הסימון העליון 

 .  בנכסים מקומייםהמשקף את העדפת המשקיעים להשקיע 

 המסביר  את IHBF -גורם ה, אולם. ניתן להגדיל את הסיכון ברמות שרירותיות שונות

 :  של המשקיעים בישראל מקיים את המשוואה הבאההשקעותהרכב תיק 

)                              6                            (∑∑
==

=
LL n

1i

AL
i

n

1i

L
i xx 

∑,  בתיק ההשקעות הבינלאומיהנכסים המקומיים הינו מספר Lnכאשר 
=

Ln

1i

AL
ix הינו סכום 

∑  -  ו Actual Local) הינו קיצור של AL( פרופורציות ההשקעה בפועל במניות מקומיות 
=

Ln

1i

L
ix 

 .  בתיק האופטימאליבנכסים מקומייםקעה הינו סכום פרופורציות ההש

אנו ,  של המשקיעים בישראלהנכסים כפי שחושב על סמך הרכב תיק IHBF -בהינתן גורם ה

גוזרים שוב את התיק האופטימאלי עם שיעורי המס לאחר הנהגת הרפורמה ומשווים את שיעור 

 .   עם שיעור ההשקעה בפועלבנכסים המקומייםההשקעה האופטימאלי 

 

  נתונים ותוצאות� ההשקעות של המשקיעים בישראל השפעת הרפורמה על הרכב .3

 המעידים על מהעת האחרונהבכלכלה התנהגותית בהתבסס על ממצאים אמפיריים , כאמור

תיק של הבחירת שאנו מניחים , חלוקה מנטאלית של הנכסים בתהליך בחירת תיק ההשקעות

ח ומניות ורק " כיצד לפזר בין אגמחליטיםיעים המשק, ראשית. המשקיעים מתבצעת בשני שלבים
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את  אנו בוחנים, במסגרת הנחה זו . כל נכס בנפרד כיצד לפזרבנפרד  מחליטיםלאחר מכן הם 

 . 12בנפרד ח"השפעת הרפורמה במס על תיק המניות ותיק האג

 

 ההרכב האופטימאלי של תיק מניות בינלאומי לפני הרפורמה במס . 13.1.

אנו בוחנים את ההרכב האופטימאלי , העוסקים בפיזור בינלאומי של השקעותכמקובל במחקרים 

ובשוקי המקומי  המניות בינלאומי המורכב ממדדי מניות המייצגים השקעה בשוק מניותשל תיק 

תיק המניות שנבחן בעבודה מורכב ממדד המניות ).  Lewis (1999), למשל, ראה( זרים מניות

ן הישראלי וממדגם של מדדי מניות המייצגים השקעה בשוקי הכללי המייצג השקעה בשוק ההו

להלן רשימת המדדים . אירופה ומזרח אסיה, ב"ארה: הון של מספר מדינות מהגושים המרכזיים

 : הנכללים בתיק

 מדד מייצג מדינה 

 S&P 500 ב"ארה

  FTSE 100 אנגליה 

 מדד המניות הכללי  ישראל

 DAX רמניהג

 Nikkei 225 יפן

 HSI  קונג-גהונ

 

בכדי לגזור את ההרכב האופטימאלי של תיק המניות יש לאמוד תחילה מספר פרמטרים של 

 הממוצע וסטיית התקן של התשואות ומטריצת �תשואות המדדים העתידית של ההתפלגות 

של התפלגות  האומדניםעל ישירה לבחירת תקופת המדגם יש השפעה , כמובן. מקדמי המתאם

 מאחר ויש  הארכת תקופת המדגם משפרת את האומדן מההיבט הסטטיסטי,אומנם. שואותהת

ככל שתקופת המדגם ארוכה יותר התצפיות הרחוקות אינן משקפות את ,  אולם.יותר תצפיות

הסביבה הכלכלית משתנה ובעקבותיה התפלגות , ההתפלגות העתידית של התשואות שכן

בהתבסס על תשואות  ית של התשואות את ההתפלגות העתידהחלטנו לאמוד, לפיכך. התשואות

 . 1993-2003המדדים בין השנים  של 13שנתיות וחודשיות

ושיעורי התשואה , שיעורי התשואה של מדדי המניות הזרות נלקחו  ממאגר הנתונים של בלומברג

כל . נלקחו ממאגר הנתונים של מחלקת המחקר בבנק ישראלבישראל של מדד המניות הכללי 

     אולם רק מדד המניות הכללי ומדד , פיצול וזכויות, חלוקת מניות הטבההמדדים מתואמים ל
                                                 

נציין שהממצאים שהתקבלו בניתוח זה .  ביחדח ומניות"אג,  השפעת הרפורמה במס נבחנה גם עבור התיק הכולל דהיינו 12
 . ח בנפרד"דומים לממצאים שהתקבלו בניתוח השפעת הרפורמה על תיק המניות ותיק האג

 .אולם הדיון במחקר זה מתמקד בניתוח הרפורמה עם נתונים שנתיים, השפעת הרפורמה נבחנת עם נתונים חודשיים ושנתיים 13
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עבור המדדים שאינם מתואמים לחלוקת דיבידנד .  מתואמים לחלוקת דיבידנד במזומןDAX-ה

 :שיעור התשואה התקופתי חושב באופן הבא, במזומן

                                                               1
P

DPR
1t

tt
t −

+
=

−

 

 הינו הדיבידנד tD-ו,   t הינו שער האינדקס בזמן tP,  הינו שיעור התשואה התקופתיtR,כאשר

של התפלגות התשואות השנתיות העיקריים פרמטרים אומדני ה מרכז את 6-לוח.   tשחולק בזמן 

וצע וסטיית התקן של א מציג את הממ.6 -כאשר לוח, די המניות במונחי המטבע של המדדמדשל 

 . 14ב מציג את מטריצת מקדמי המתאם.6התשואות ולוח 

 

  2003-1993, המדדשל  מטבע ה במונחי מדדי המניותהתפלגות התשואות השנתיות של : 6-לוח

 ממוצע וסטיית תקן: א.6לוח 

 (%)סטיית תקן  (%)ממוצע  

 28.6 13.1 גרמניה
 45.3 18.7 קונג-הנוג

 30.8 13.5 ישראל
 19.8 1.5- יפן
 19.4 12.8 ב"ארה

 17.4 9.2 בריטניה
 

 מטריצת מקדמי המתאם: ב.6 -לוח

 גרמניה 
-הונג

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

      1 גרמניה
     1 0.65 קונג-הנוג

    1 0.69 0.79 ישראל
   1 0.52 0.56 0.48 יפן
  1 0.42 0.57 0.33 0.78 ב"ארה

 1 0.93 0.42 0.73 0.59 0.91 בריטניה
  

                                                 
יפן היא יוצאת דופן מכיוון שאין . הממוצעת משקפת גם את התשואות לטווח ארוך יותרלגבי מרבית מדדי המניות התשואה  14

ולפיכך במקרה של יפן התפלגות התשואה בתקופת המדגם אינה , ) -1.5% (-ספק שהתשואה הממוצעת הצפויה גבוהה מ
 . משקפת כנראה את ההתפלגות העתידית
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 הם על בסיס תשואות נומינליות במונחי המטבע של המדד לפני 6-הפרמטרים המדווחים בלוח

העבודה בוחנת את השפעת הרפורמה מנקודת הראות של משקיע , כאמור.  ניכוי מס על רווחים

 .  אלים שקלייםישראלי הפועל במונחים רי

 :שיעור התשואה במונחים ריאליים שקליים מחושב באופן הבא

)                             7                  (1
)1(

)d1)(R1(
R

t

ititR
it −

π+
++

= 

 

t, R בזמן  i הינו שיעור התשואה של מדד itR, כאשר
itRד  הינו שיעור התשואה של מדi  בזמן t 

 הינו שיעור השינוי בשער החליפין של השקל מול המטבע של   itd,  במונחים ריאליים שקליים

ititdכמובן שאם   . t  הינו שיעור האינפלציה בתקופה tπ -ו, t בתקופה iמדד  π= )  שיעור

it -מתקבל ש) נפלציההפיחות שווה לשיעור האי
R
it RR = 

 מרכז את הפרמטרים של התפלגות התשואות השנתיות של המדדים במונחים ריאליים 7-לוח

ב מציג את .7-א מציג את הממוצע וסטיית התקן של התשואות ולוח.7 -כאשר לוח, שקליים

 .  מטריצת מקדמי המתאם

 

 2003-1993,  במונחים ריאליים שקלייםהמניותמדדי התפלגות התשואות השנתיות של : 7-לוח

השקל מול ח של "שיעור השינוי בשעהמדדים ושל תשואת ממוצע וסטיית תקן של : א.7-לוח

 מטבע המדד

 
ממוצע 

(%) 
סטיית 

 (%)תקן 

של שיעור (%) ממוצע 
ח של "השינוי בשע

השקל מול מטבע 
 המדד

של (%) סטיית התקן 
ח"שיעור השינוי בשע

ין מקדם המתאם ב
ח "שיעור השינוי בשע

 ושיעור האינפלציה

 0.30 12.9 5.1 27.1 10.8 גרמניה

 0.46 6.5 4.4 45.4 16.4 קונג-הנוג

 - - - 33.5 7.8 ישראל

 0.41 13.8 4.3 27.1 0.4- יפן

 0.46 6.5 4.5 20.8 11.0 ב"ארה

 0.53 8.3 6.2 18.2 9.1 בריטניה

 

 

 

 



 17

 מטריצת מקדמי המתאם: ב.7-לוח

 
 הגרמני

-הונג

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

      1 גרמניה

     1 0.54 קונג-הנוג

    1 0.64 0.68 ישראל

   1 0.50 0.53 0.51 יפן

  1 0.26 0.51 0.28 0.80 ב"ארה

 1 0.92 0.37 0.59 0.52 0.88 בריטניה

 

נליות במונחי א ניתן לראות שהמעבר מתשואות נומי7-א ו6מהשוואת הנתונים המוצגים בלוחות 

לעלייה , המטבע של המדדים לתשואות ריאליות שקליות הוביל לירידה בממוצע ובדרך כלל

שיעור , הירידה בממוצע התשואה נובעת מכך שבממוצע. בסטיית התקן של תשואות המדדים

 היה גבוה משיעור השינוי בשער החליפין של השקל מול 15האינפלציה בישראל בתקופת המדגם

 שעל פיו שער החליפין של שיווי PPP-עובדה זו מתיישבת עם מודל ה.   המדדיםטבעותרבית מ

בכל המדינות המשתתפות במדגם שיעור היות ו  :משקל משתנה בהתאם לפער האינפלציות

ממוצע שיעור השינוי בשער החליפין אמור , בתקופת המדגם הינו חיוביהממוצע האינפלציה 

 .PPP16- על פי מודל הפלציה בישראל להיות נמוך יותר מממוצע שיעור האינ

סטיית התקן של המדדים לא השתנתה באופן משמעותי , שברוב המקריםניתן לראות , בנוסף

זאת למרות שבמעבר לתשואות ריאליות שקליות . כתוצאה מהמעבר לתשואות ריאליות שקליות

לשינוי המינורי  הסיבה.    סיכון שער החליפין וסיכון האינפלציה-נוספים שני גורמי סיכון 

מתאם החיובי הקיים בין שיעור האינפלציה ושיעור השינוי בשער ב מוסברת בסטיית התקן

סיכון שער ,   כתוצאה מהמתאם החיובי.)א7-ראה לוח(החליפין של השקל מול מטבעות המדדים 

ים ומכאן ניתן להסיק כי עבור משקיע הפועל במונח,  עם סיכון האינפלציהבחלקוהחליפין מתקזז 

 . סיכון שער החליפין אינו אמור להוות גורם משמעותי בבחירת תיק ההשקעות, ריאליים שקליים

על מנת לבחון את השפעת הרפורמה אנו משווים את ההרכב האופטימאלי של תיק המניות  עם 

המס על רווח הון מהשקעה בניירות , כאמור לעיל. שיעורי המס לפני ולאחר הנהגת הרפורמה במס

ועל הרווח , ראלים מחושב על הרווח הריאלי בתקופה בה הייתה אינפלציה חיוביתערך יש

                                                 
 .בהתאמה, 5%- ו6.2%בתקופת המדגם הם הממוצע וסטיית התקן של שיעור האינפלציה בישראל  15
למעט ממוצע שיעור השינוי בשער החליפין של הלירה שטרלינג מול השקל הזהה בקירוב לממוצע שיעור האינפלציה  16

 .      בישראל
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שיעור התשואה במונחים ריאליים לאחר , לפיכך. הנומינלי בתקופה בה הייתה אינפלציה שלילית

 :על השקעה במניות ישראליות מחושב באופן הבא, 17מס
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itR הינו שיעור התשואה לאחר מס במונחים ריאליים שקליים של מדד i  בזמן t  ,ו- T 

 .  ובהנחה שהמשקיע מקזז הפסדים1-הינו שיעור המס הרלבנטי בהתאם ללוח

 ולפיכך שיעור על הרווחים במטבע זרעל רווחים מהשקעה בניירות ערך זרים מחושב המס 

 :יים שקליים לאחר מס על השקעה במניות זרות מחושב באופן הבאהתשואה במונחים ריאל

)                 9                         (1
)1(

)d1)](T1(R1[
R

t

ititR
it −

π+
+−+

= 

 . t בזמן  i הינו שיעור התשואה במטבע זר על מדד itR, כאשר

שואות מדדי המניות במונחים ג מציגים את הממוצע וסטיית התקן של ת-א.1 ותרשימים 8-לוח

מנקודת הראות של , ריאליים שקליים לאחר מס עם שיעורי המס לפני ולאחר הנהגת הרפורמה

 .משקיע פרטי ומנקודת הראות של משקיע מוסדי

 

לפני ולאחר ,  במונחים ריאליים שקליים לאחר מסמדדי המניותתשואות התפלגות : 8-לוח

 2003-1993, הנהגת הרפורמה במס

 ממוצע וסטיית תקן. א.8

 מהלאחר הרפור לפני הרפורמה  

 משקיע מוסדי משקיע פרטי משקיע מוסדי משקיע פרטי 

 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

 27.1 10.8 23.0 9.1 17.9 6.8 17.9 6.8 גרמניה

 45.4 16.4 38.5 13.7 29.4 10.1 29.4 10.1קונג-הונג

 33.5 7.8 28.5 6.7 33.5 7.8 28.5 6.7 ישראל

 27.1 0.4- 24.2 0.3- 20.7 0.1- 20.7 0.1- יפן

ב"ארה  6.6 14.1 6.6 14.1 9.1 17.9 11.0 20.8 

 18.2 9.1 15.7 7.7 12.5 5.9 12.5 5.9 בריטניה

                                                 
 אנו מניחים כי שיעור המס על רווחי הון, בחלק מהמדדים בשל הקושי  לפרק את התשואה להכנסות מדיבידנד ולרווחי הון 17

הנחה זו אינה משנה באופן משמעותי את התוצאות מאחר ומרכיב הדיבידנד בתשואה הכוללת הוא . חל על התשואה הכוללת
 . בדרך כלל מזערי
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8.c:  18יע פרטי לפני  הרפורמהמנקודת הראות של משק מטריצת מקדמי המתאם  

 גרמניה 
-הונג

 קונג
 ב"ארה יפן ישראל

     1 גרמניה

    1 0.847 קונג-הנוג

   1 0.956 0.877 ישראל

  1 0.792 0.795 0.696 יפן

 1 0.598 0.528 0.497 0.373 ב"ארה

 

 

  במונחים ריאליים שקליים לאחר מסמדדי המניות תוחלת וסטיית תקן של תשואות 1:תרשים

 לפני ולאחר הנהגת הרפורמה 

 

 מוסדי לפני הרפורמהמשקיע פרטי ומנקודת הראות של משקיע : א.1
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מטריצת מקדמי המתאם מנקודת הראות של משקיע מוסדי ומנקודת הראות של פרטי ומוסדי לאחר הרפורמה דומה  18

 .  הרפורמהלמטריצת מקדמי המתאם של משקיע הפרטי לפני
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 פרטי לאחר הרפורמהמנקודת הראות של משקיע .: ב.1
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  לאחר הרפורמה �מוסדי מנקודת הראות של משקיע . ג.1

- 5

0

5

1 0

1 5

2 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

ן ( % )  ק ת ת  י י ט ס

 ( 
%

 ) 
ת
חל

תו

ן פ י

ג נ ו ק ג-  נ ו ה

ה י נ מ ר ג

ה י נ ט י ר ב

ב ה"  ר א

י ד ס ו מ ל-    א ר ש י

 

 

השקעה בשוק  , משקיע פרטי ניתן לראות שמנוקדת הראות של8- ובלוחא.1 בהתבוננות בתרשים

 רק � ממוצע נמוך יותר וסטיית תקן גבוהה יותר -נחותה לפני הרפורמה במס המניות הישראלי 

     במעט אך  גבוה שוק המניות הישראליהממוצע של , עם זאת. 19מהשקעה בשוק המניות הגרמני

דת הראות של מנקו.  ואילו סטיית התקן שלו כפולהשוק האמריקאימהממוצע של ה) 0.1%-ב(

                                                 
 . כפי שיעשה בהמשך העבודה, כמובן שיש לבחון קביעה זו גם על סמך מקדמי המתאם בין התשואות 19
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נחותה רק מהשקעה בשוק לפני הרפורמה במס השקעה בשוק ההון הישראלי , משקיע מוסדי

השקעה בשוק המניות הישראלי ) הפרטי והמוסדי( עבור שני המשקיעים .קונג-המניות של הונג

 . עדיפה על השקעה בשוק המניות היפני

של  מהשוואת הפרמטרים. נעבור עתה לבחינת השפעת הרפורמה במס על הפרמטרים השונים

הרפורמה ניתן להסיק כי , 8-התפלגות תשואות המדדים לפני ולאחר הרפורמה המובאים בלוח

עם . במס מגדילה בו זמנית הן את הממוצע והן את סטיית התקן של תשואות המדדים הזרים

יית ניתן לראות שמדד המניות הישראלי הופך להיות נחות יותר במונחים של ממוצע וסט, זאת

על מנת לבחון כיצד הרפורמה במס ). ג.1-ב ו.1ראה תרשימים (תקן ביחס למספר מדדים במדגם 

כפי , תשפיע על רווחת המשקיע הישראלי יש להשוות את החזית היעילה לפני ולאחר הרפורמה

 .שנעשה להלן

בהינתן וקטור ממוצעי . נפנה עתה לניתוח של החזית היעילה לפני ולאחר הנהגת הרפורמה

, שונות משותפת של מדדי המניות אנו גוזרים את החזית היעילה-התשואות ומטריצת השונות

)). 1(לפי משוואה (אנו גוזרים את התיק האופטימאלי , 20חסר סיכוןריאלי ובהינתן שער ריבית 

 מציג את החזית היעילה ואת התיק האופטימאלי מנקודת הראות של משקיע פרטי 2-תרשים

עם שיעורי המס לפני , משקיע מוסדי הפועלים במונחים ריאליים שקלייםומנקודת הראות של 

 .  ולאחר הנהגת הרפורמה במס

הרפורמה במס , )הפרטי והמוסדי(עבור שני המשקיעים , ב.2-א ו.2כפי שניתן לראות בתרשימים 

הסיבה לכך קשורה לעובדה שהפחתת שיעור . מסיטה בדרך כלל את החזית היעילה למעלה וימינה

ס על הרווחים ממניות זרות מגדילה בו זמנית הן את התוחלת והן את סטיית התקן של המ

החזית היעילה המתקבלת עם כי עבור שני סוגי המשקיעים ניתן לראות , יתר על כן. התשואות

  .שיעורי המס לאחר הרפורמה נחתכת עם החזית היעילה המתקבלת עם שיעורי המס הנוכחיים

ניתן להסיק שהשפעת הרפורמה משמעותית יותר עבור ' ב.2-ו' א.2מהשוואת תרשימים 

התוחלת וסטיית התקן של התיקים הממוקמים ,  בעקבות הרפורמה במס�המשקיעים המוסדיים 

על החזית היעילה מנקודת הראות של המשקיע המוסדי גדלים בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה 

צאה זו עקבית עם העובדה שביטול אפליית תו. לחזית היעילה מנקודת הראות של המשקיע הפרטי

 משמעות ביטול אפליית המס עבור המשקיעים המוסדיים �המס משמעותי יותר עבור המוסדיים 

 מס 15%- ל35%- לפטור ממס על רווחים מניירת ערך זרים בהשוואה למעבר מ35%-הינה מעבר מ

ון הרב הקיים בין עקומי תופעה מעניינת נוספת ניתן לראות בדמי. עבור המשקיעים הפרטיים
                                                 

ח ממשלתיות צמודות למדד "שער ריבית חסר הסיכון נאמד על ידי ממוצע שיעור התשואה השנתית נטו  על אג 20
 .  2003בדצמבר 
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ההסבר לדמיון הרב .  היעילות הנגזרים עם שיעורי המס הנוכחיים עבור המשקיע הפרטי והמוסדי

בין שתי העקומות נעוץ בעובדה שמרבית התיקים הנמצאים על החזית היעילה הנגזרת מנקודת 

של (סוי ובכך ההבדלים במי,  כוללים השקעה בשוק המקומיאינםהראות של שני המשקיעים 

על רווחים ממניות מקומיות אינו בא לידי ביטוי בבחירת תיקי ההשקעה ) פרטיים ומוסדיים

עבור שני המשקיעים התקבל אותו הרכב של תיק אופטימאלי המוצג    , אכן. האופטימאליים

 .9-בלוח

 התיק האופטימאלי והחזית היעילה לפני ולאחר הנהגת הרפורמה: 2-תרשים

  הראות של משקיע פרטימנקודת: א.2תרשים 
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 מנקודת הראות של משקיע מוסדי: ב.2תרשים 
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, במסלאומי לפני הנהגת הרפורמה נ בימניותשל תיק ) באחוזים(ההרכב האופטימאלי : 9-לוח

 מנקודת הראות של משקיע פרטי ומשקיע מוסדי

 

 גרמניה
-הונג

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

 כ"סה
ממוצע  

(%) 
סטיית 

 )%(תקן 

0 25 0 0 75 0 100 7.5 13.8 

 

 

ההסבר .  התיק האופטימאלי אינו כולל השקעה בשוק ההון הישראלי, 9-כפי שניתן לראות מלוח

השקעה , לכך נעוץ בעובדה שגם בשיעורי המס הנוכחיים המפלים לרעה השקעה בניירות ערך זרים

תוצאות . כפי שנדון לעיל, וק המניות המקומי נחותה מהשקעה בחלק משוקי המניות הזרותבש

 . דומות התקבלו עם נתונים חודשיים  ועבור תקופות מדגם שונות

למרות שהרכב התיק האופטימאלי שהובא לעיל מראה שלמשקיע הישראלי לא כדאי 

קיעים הפרטיים והמוסדיים מנתוני היתרות בתיק המניות של המש, להשקיע בשוק המקומי

ממצא .  מתיק המניות שלהם מושקע בשוק המניות מקומיות92%- עולה כי כ10-המובאים בלוח

שכן , זה מעיד על נטייה חזקה הן של המשקיעים הפרטיים והן של המוסדיים להשקעה מקומית

עות גם אם מביאים בחשבון ט, שיעור ההשקעה במניות המקומיות אמור להיות נמוך בהרבה

.  טעות בבחירת המודל לפיזור אופטימאלי של ההשקעותתקופת מדגם שאינה מייצגת או, בדגימה

אנו מיישמים את המודל שהוצג , על מנת לאמוד את ההשפעה של נטייה זו על הרכב תיק המניות

 עד לנקודה שבה שיעור IHBFסטיית התקן של מדדי המניות הזרות מוכפל בגורם , לעיל דהיינו

 .92% � במניות מקומיות בתיק האופטימאלי שווה לשיעור ההשקעה בפועל ההשקעה

 

 2003דצמבר , ההרכב בפועל של תיק המניות של המשקיעים הפרטיים והמוסדיים: 10-לוח

מניות   
 כ"סה מניות זרות ישראליות

 7.3 0.6 6.7 $מיליארדי 
 מוסדייםמשקיעים 

 100 8.0 92 אחוזים )ביטוח' ללא חב(

 17.4 1.4 16 $מיליארדי 
 ים פרטייםמשקיע

 100 8.1 91.9 אחוזים

 

 המתאים לתיק המניות של המשקיעים המוסדיים והפרטיים ואת IHBF- מציג את גורם ה11-לוח

 .  ההרכב האופטימאלי של תיק מניות בינלאומי
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 של תיק מניות) באחוזים( הגלום בתיק המניות והרכב האופטימאלי IHBF-גורם ה: 11-לוח

 בינלאומי בהינתן גורם זה

גורם  

IHBF
 גרמניה

-הונג

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

 כ"סה
 100 0 8 0 92 0 0 3.34 משקיע פרטי
 100 0 8 0 92 0 0 3.30משקיע מוסדי

 
 הפיזור האופטימאלי מתקבל על ידי ,עבור שני הסוגים של המשקיעים, 11-תן לראות בלוחיכפי שנ

תוצאה זו עקבית עם שיעור ההשקעה . בשוק המניות האמריקאי) 8%-כ( השקעת כל הרכיב הזר

 ומצביעה על הכדאיות IHBF-שהתקבל בתיק האופטימאלי גם ללא גורם ה) 75%(הגבוה במדד 

  .היחסית שיש להשקעה בשוק המניות האמריקאי בהשוואה לשוקי מניות אחרים

 

  שקיעים בישראלהמהשפעת הרפורמה במס על הרכב תיק המניות של . 2.1.3

 בהינתן שיעורי המס הקיימים לפני הנהגת ימדנו את גורם הסיכון הסובייקטיבאעד כה 

אמידת השפעת הרפורמה במס על הרכב תיק המניות של המשקיע לעתה נעבור . הרפורמה במס

 הגלום בהרכב הנוכחי של תיק IHBF-בהינתן גורם ה. IHBF-הישראלי תוך התחשבות בגורם ה

אנו גוזרים שוב את התיק האופטימאלי עם שיעורי ,  המשקיעים המוסדיים והפרטייםהמניות של

 נעשית על בסיס הפרמטרים המובאים יגזירת התיק האופטימאל.  המס לאחר הנהגת הרפורמה

 מציג את ההרכב 12-לוח. 10- המתאימים המובאים בלוחIHBF-ועל בסיס גורמי ה, 8-בלוח

 .שיעורי המס לאחר הנהגת הרפורמההאופטימאלי של תיק המניות עם 

 

של תיק המניות עם שיעורי המס לאחר הנהגת ) באחוזים(ההרכב האופטימאלי : 12-לוח

 הרפורמה

גורם  

IHBF 
גרמניה

-הונג

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

 כ"סה
 100 0 13 0 87 0 0 3.34 משקיע פרטי
 100 0 15 0 85 0 0 3.3 משקיע מוסדי

 
תיק המניות האופטימאלי עם ההרכב הנוכחי של תיק המניות של המשקיעים מהשוואת הרכב 

  על פי -הפרטיים והמוסדיים ניתן להסיק כי הרפורמה במס תגרום להסטת הון מהשוק הישראלי 

את ) 13%- כיום ל8%-מ( נקודות אחוז 5 - המשקיעים הפרטיים צפויים להגדיל בהממצאים לעלי
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עקבות הרפורמה ואילו המשקיעים המוסדיים צפויים להגדיל שיעור ההשקעה במניות הזרות ב

תוצאה זו המצביעה על ). 15%- כיום ל8%-מ( נקודות אחוז 7-את שיעור ההשקעה במניות הזרות ב

כך שהרפורמה צפויה להשפיע יותר על המשקיעים המוסדיים נובעת מהסיבה שביטול אפליית 

בתיק המניות של המשקיעים  מנתוני היתרות . המס משמעותית יותר עבור המשקיעים המוסדיים

 בעקבות הרפורמה תיק המניות עולה כי עולה כי התאמת 10-המוצגים בלוחהפרטיים והמוסדיים 

       .ב" מיליארד דולרים מישראל לארה1.5-זרימה של כב להתבטאצפויה 

 או 15%- ל35%-ירידה מ(מפתיעה בהתחשב בהקלות המס המשמעותיות זו תוצאה   

שזרימת ההון המתונה שהתקבלה  להדגישכאן המקום , עם זאת. שעומדות להתרחש) פטור מלאל

 IHBF-תתקיים כל עוד דפוסי ההשקעה של המשקיעים הישראלים לא ישתנו בעתיד וגורם הלעיל 

שינוי "ידוע שהרבה תופעות חברתיות וכלכליות מאופיינות על ידי , אולם.   ברמתו הנוכחיתריישא

למשל נפילות ,  ראה�ומי שלעיתים אינו מוסבר ובהרבה מקרים אף אינו מצופה  פתא21"פאזה

. 1987יורק בשנת -ונסיקות פתאומיות בבורסה כדוגמת המשבר בבורסה לניירות ערך בניו

במודלים כלכליים היא שישנו ערך קריטי שכאשר מגיעים אליו " שינוי פאזה"משמעות המושג 

ייתכן שהרפורמה במס , למשל, כך. בלתי צפוי,  ובדרך כללדהתנהגות המשקיעים משתנה באופן ח

זרז , ל"תלווה במאמרים בכלי התקשורת או בהצהרות של גופים פיננסיים על הסטת השקעות לחו

אשר יגרום למשקיעים לשנות את דפוסי ההשקעה שלהם כך שהנטייה הטבעית שלהם להשקעה 

עלול להעצים באופן משמעותי את " עדרתופעת ה"תהליך כזה הידוע בספרות כ. מקומית תפחת

 . השפעת הרפורמה על שוק ההון ועל יציבות שוק מטבע החוץ

על מנת לבחון כיצד שינוי אפשרי בדפוסי ההתנהגות של המשקיעים עשוי להשפיע על 

אנו מנתחים את ההרכב האופטימאלי של תיק , ל בעקבות הרפורמה"היקף זרימת ההון לחו

 המשקפים נטייה חלשה יותר להשקעה IHBF-ים יותר של גורם ההמניות עם ערכים נמוכ

 . מקומית מזו הקיימת כיום

 

 

 

 

 

                                                 
' אר תהליכים שאינם רציפים כגון שינוי מצב הצבירה של המים בטמפהינו מושג הלקוח מעולם הפיסיקה ומת" שינוי פאזה" 21

משקיעים משנים את דפוסי ההתנהגות שלהם כאשר מגיעים לערך קריטי כלשהו בשוק , באופן דומה.  מעלות צלזיוס100של 
 ) Levy, Levy & Solomon (1999) -  וLevy (2004)על מודלים כלכליים של שינוי פאזה ראה . ההון
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 כפונקציה של שיעור הירידה בהשקעה במניות זרות בעקבות הרפורמה הגידול הצפוי : 31-לוח

  *IHBF-בגורם ה

 הגידול הצפוי בהשקעה במניות זרות בעקבות הרפורמה  

  סדייםמשקיעים מו משקיעים פרטיים 

ירידה ה(%) שיעור 

 IHBF-ה בגורם

בנקודות 

 אחוז
במיליארדי 

 דולרים  
בנקודות 

 אחוז
במיליארדי 

 דולרים  

כ "סה

במיליארדי 

 דולרים  

0 5 0.9 7 0.6 1.5 

10 12 2.1 16 1.2 3.3 

20 23 4 32 2.3 6.3 

30 44 7.7 52 3.8 11.4 

 

בהשקעה של המשקיעים הפרטיים ) םבמיליארדי דולרי( מציג את הגידול הצפוי 13-לוח

כפי . IHBF-בגורם  ה) באחוזים(והמוסדיים במניות זרות בעקבות הרפורמה כפונקציה של  ירידה 

התאמת תיק המניות הצפויה בעקבות הרפורמה רגישה מאוד לעוצמת , 13-שניתן לראות בלוח

 בלבד 10%רידה של יבמקרה של , למשל, כך. הנטייה של המשקיעים להשקיע במניות המקומיות

בעקבות הרפורמה צפויה להסתכם תיק המניות של המשקיעים בישראל  התאמת IHBF-ה בגורם 

בהנחה שנטיית המשקיעים ,  מיליארדים בלבד1.5-כלעומת וזאת  , מיליארדי דולרים3.3-בכ

 . להשקיע במניות המקומיות לא תשתנה

ה שהמשקיעים מקזזים חשוב להדגיש שהשפעת הרפורמה נבחנה תחת ההנח, בנוסף

בפרט אלו הפועלים , המשקיעים המוסדיים וחלק ניכר מהמשקיעים הפרטיים, אכן. הפסדים

ישנם משקיעים פרטיים , עם זאת. מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים, באמצעות קרנות נאמנות

 ויש, הפועלים בשוק ההון לתקופה קצרה ולעיתים חולפת תקופה ארוכה עד שהם שבים להשקיע

משקיעים אלו אינם מממשים את הזכות ,  כתוצאה מכך-אף כאלו שאינם חוזרים כלל לשוק 

להבחנה בין משקיעים המממשים ושאינם מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים . לקיזוז הפסדים

. תתכן השפעה על השינוי בכדאיות היחסית של השקעה במניות זרות בעקבות ביטול אפליית המס

 הרפורמה במס צפויה להשפיע על הרכב תיק המניות של משקיעים שאינם בוחן כיצד' נספח א

ממצאי הניתוח מלמדים שהרפורמה במס משפיעה באופן . מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים

תוצאה זו . משמעותי יותר על שיעור ההשקעה במניות זרות של משקיעים שאינם מקזזים הפסדים

ראל בניירות ערך זרים צפוי להיות גבוה יותר מהאומדן מלמדת כי הגידול בהשקעות של תושבי יש

לא ניתן לאמוד את היקף , עם זאת. שהתקבל תחת ההנחה שהמשקיעים מקזזים הפסדים
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ההשפעה של גורם זה היות ואין ברשותנו נתונים לגבי חלקם היחסי של המשקיעים שאינם 

 . מקזזים הפסדים

 

 משקיעים בישראלח של ה"השפעת הרפורמה במס על תיק האג. 3.2

 את ההרכב האופטימאלי של תיק מנתחיםאנו ,  השפעת הרפורמה על תיק המניותלניתוחבדומה 

ח "ח המקומי ובשוקי אג"ח המייצגים השקעה בשוק האג"ח בינלאומי המורכב ממדדי אג"אג

י דבשוק המקומי וממד 22ממשלתיותהח "אגהמדד של מח שנבחן בעבודה מורכב "תיק האג. זרים

. אירופה ומזרח אסיה, ב"ארה:  במדגם של מספר מדינות מהגושים המרכזייםממשלתיותח "אג

     : 23להלן רשימת המדדים שנכללים בתיק

 מדד מייצג מדינה 

 GOLO בריטניה

  GOQO ב"ארה

 GODO גרמניה

 GOYO יפן
 ח הממשלתיות"מדד הכללי  של אג ישראל

 

 נשלף ממאגר המקומיח "אגה בלומברג ומדד ו ממאגר הנתונים שלנלקח יםח הזר"מדדי האג

ח חושבו "הפרמטרים של התפלגות תשואות מדדי האג. א"של הבורסה לניירות ערך בתהנתונים 

 . 1993-200324 תשואות אחזקה שנתיות של המדדים בין השנים על בסיס

     על בסיס לאחר מס חושבו במונחים ריאליים שקלייםים הזרח " מדדי האגעלהתשואות 

בישראל ממשלתיות ח "אגהכללי של מדד ה. 1-שיעורי המס המובאים בלוחל בהתאם) 9(משוואה 

 המס על תשואת המדד מחושב על הרווח הנומינלי בהתאם ,לכן. מחושב בערכים נומינליים

  .10% �ח שאינן צמודות "על רווחים מאג לשיעור המס

ח במונחים "של תשואות מדדי האגג מציגים את הממוצע וסטיית התקן -א.3 ותרשימים 14-לוח

מנקודת הראות של , עם שיעורי המס לפני ולאחר הנהגת הרפורמה, ריאליים שקליים לאחר מס

 .משקיע פרטי ומנקודת הראות של משקיע מוסדי

 

                                                 
ח ממשלתיות וקונצרניות אולם עבור מרבית המדדים מסוג זה "נכון יותר לנתח תיק המורכב ממדדים כללים של אג, ובןכמ 22

 . 90-הנתונים זמינים רק החל מסוף שנות ה
 .'לינץ-אנו משתמשים במדדים של מריל, בעבודה. ח ממשלתיות זרות"ישנם מדדים שונים לאג 23
על פי , ולפיכך, ח שלהם בתדירות גבוהה"וסדיים עולה כי הם מבצעים רביזיה בתיק האגמשיחות שקיימנו עם מספר גופים מ 24
 . אנו  מניחים כי אופק ההשקעה של המשקיעים המוסדיים אינו ארוך משנה, לכן. ח עד לפדיון"הם אינם נוהגים להחזיק אג, רוב
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הנהגת לפני ולאחר , ח במונחים ריאליים שקליים"התפלגות תשואת מדדי האג: 14לוח 

 2003-1993,  הרפורמה במס

 ממוצע וסטיית תקן  . א.14

 מהלאחר הרפור לפני הרפורמה  

 משקיע מוסדי משקיע פרטי משקיע מוסדי משקיע פרטי 

 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

ממוצע 

(%) 

סטיית 

 (%)תקן 

 8.5 3.2 7.4 1.9 6.2 0.1 6.2 0.1 בריטניה

 8.1 1.7 7.3 0.6 6.3 0.8- 6.3 0.8- ב "ארה

 6.5 1.5 5.9 0.4 5.3 1.0- 5.3 1.0- גרמניה 

 6.2 1.0- 5.7 1.7- 5.1 2.6- 5.1 2.6- יפן 

 6.5 3.1 6.2 2.2 6.5 3.1 6.2 2.2 ישראל

 

 

  25לפני הרפורמה  ב מטריצת מקדמי המתאם מנקודת הראות של משקיע פרטי.14

 ישראל יפןגרמניה  ב"ארהבריטניה 

     1בריטניה

    1 0.847ב "ארה

   1 0.956 0.877גרמניה 

  1 0.792 0.795 0.696 יפן 

 1 0.598 0.528 0.497 0.373 ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
פרטי ומוסדי לאחר הרפורמה דומה מטריצת מקדמי המתאם מנקודת הראות של משקיע מוסדי ומנקודת הראות של  25

 . למטריצת מקדמי המתאם של משקיע הפרטי לפני הרפורמה
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,    ח במונחים ריאליים שקליים"התוחלת וסטיית התקן של תשואות מדדי האג: 3תרשים 

2003-1993  

  הרפורמהמנקודת הראות של משקיע פרטי ומשקיע מוסדי לפני: א.3
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 מנקודת הראות של משקיע פרטי לאחר הרפורמה : ב.3
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 מנקודת הראות של משקיע מוסדי לאחר הרפורמה : ג.3
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הן מנקודת הראות של משקיע פרטי והן  ניתן לראות ש14א ובטבלה .3בהתבוננות בתרשים 

גבוהה באופן  המקומיח " האגעל מדדהממוצעת התשואה  ,משקיע מוסדידת הראות של מנקו

ח "האגמדד  סטיית התקן של ואילו ,ח הזרים" האגעל מדדיהממוצעת  התשואהממשמעותי 

הכדאיות ממצא זה מרמז על .  הזריםח "האג מדדי דומה ברמתה לסטיות התקן של המקומי

מנקודת הראות , זריםח " על פני השקעה בשוקי אגהמקומיח "השקעה בשוק האגהיחסית שיש ל

  . פרטי כאחדמשקיע  ושל משקיע מוסדי

הרפורמה הנהגת  לפני ולאחר יםח הזר" מדדי האגתשואותהשוואת הפרמטרים של התפלגות 

 הן , בעקבות הרפורמהח זרות"השקעה באגהיחסית של  בכדאיות ת ניכרעלייהמצביעה על 

בעקבות , לדוגמא. מנקודת הראות של משקיע פרטי והן מנקודת הראות של משקיע מוסדי

 1.9% - ל0.1% -צפויה לעלות מח הבריטי "של מדד האגהממוצעת  התשואה ,במסהרפורמה 

סטיית , אידךמ. מוסדי מנקודת הראות של משקיע 3.2%-מנקודת הראות של משקיע פרטי ול

 .  אינה צפויה לעלות בשיעורים משמעותייםיםת המדדוהתקן של תשוא

 עבור משקיע פרטי 20%יעור של בש(כיצד הפחתת שיעור המס על רווחים מניירות ערך זרים 

ח "מובילה לגידול כה ניכר בתוחלת התשואה של מדדי האג)  עבור משקיע מוסדי35%ובשיעור של 
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במונחים ריאליים שקליים   ח הזרות"של מדדי האגהנמוכות  נעוץ בתשואות לכךההסבר ? יםהזר

 .26עם שיעורי המס לפני הנהגת הרפורמה

 על בריחת הון ת מרמזח זרות "ל הרפורמה במס על תשואת אגההשפעה הגדולה יחסית ש, לפיכך

את על מנת לבחון . ח זרים בעקבות הרפורמה במס"לשוקי אגח המקומי "משוק האגפוטנציאלית 

ההרכב את אנו משווים  ,ח המקומי בעקבות הרפורמה"פוטנציאל בריחת ההון משוק האג

הרכב הנהגו לאחר הרפורמה עם וס שיח בינלאומי בהינתן שיעורי המ"האופטימאלי של תיק אג

 . המוסדייםהפרטיים וח של המשקיעים "תיק האגהנוכחי של 

ואת התוחלת וסטיית התקן של התיק האופטימאלי ,  מציג את החזית היעילה4-תרשים

מהתבוננות . מנקודת הראות של משקיע פרטי ומשקיע מוסדי, לפני ולאחר הרפורמה במס

עם . ראות כי הרפורמה במס מסיטה את החזית היעילה למעלה וימינהב ניתן ל.4-א ו.4בתרשימים 

התיק האופטימאלי לאחר , ב ניתן לראות שמנקות הראות של משקיע מוסדי.4בתרשים , זאת

 תוחלת גבוהה יותר וסטיית תקן נמוכה -הרפורמה עדיף על התיק האופטימאלי לפני הרפורמה 

לעומת . ל באופן משמעותי עם הנהגת הרפורמהלפיכך רווחת המשקיעים המוסדיים תגד. יותר

הקווים הישרים לפני (היא קטנה יחסית השפעת הרפורמה על רווחת המשקיעים הפרטיים , זאת

גם המשקיעים הפרטיים , יחד עם זאת). א.4ראה תרשים (הרפורמה ולאחריה כמט מתלכדים 

 נעבור כעת .רווחתםמה שמלמד על שיפור ב; צפויים לשנות את הרכב התיק לאחר הרפורמה

 . הרפורמההנהגת ח בינלאומי לפני ולאחר "הרכב האופטימאלי של תיק אגהלבחון את 

ח בינלאומי עם שיעורי המס לפני " מציג את ההרכב האופטימאלי של תיק אג15-לוח

ח של המשקיעים הפרטיים " מציג את ההרכב בפועל של תיק האג16-הנהגת הרפורמה ולוח

ההרכב ,  הפרטי והמוסדי�עבור שני סוגי המשקיעים , 15-יתן לראות בלוחכפי שנ. והמוסדיים

תוצאה זו אינה מפתיעה . ח המקומי"האופטימאלי של התיק הינו השקעת כל התיק בשוק האג

 .ח המקומי עם שיעורי המס הנוכחיים"בהתחשב בכדאיות היחסית של השקעה בשוק האג

 

                                                 
, 5%ח זרות עמד על "הנח כי בשנה מסוימת התשואה על מדד של אג. דוגמה מספרית תסייע לנו להדגים נקודה זו 26

נחשב כעת את . 6%ל  ושיעור האינפלציה באותה שנה עמד ע2%שיעור הפיחות של השקל מול מטבע המדד עמד על 

 . תשואת המדד במונחים ריאליים שקליים לאחר מס מנקודת הראות של משקיע מוסדי לפני ולאחר הנהגת הרפורמה

%6.01:                          לפני הרפורמה במס
)06.1(

)02.1)](35.01(05.1[R R
it −=−

+
+−⋅+

= 

%04.11:                       לאחר הרפורמה במס
)06.1(

)02.1)(05.1(RR
it ≈−

+
++

= 

מתשואה שלילית של  הביאה לעליית התשואה של המדד 35%-הפחתת שיעור המס ב, גמה מספרית זובדו, לפיכך

 .1.04%לתשואה חיובית של  0.6%
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 אומי לפני ולאחר הרפורמה במסח בינל"החזית היעילה של תיק אג: 4תרשים 

 מנקודת הראות של משקיע פרטי : א.4
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 מנקודת הראות של משקיע מוסדי. ב.4
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עם שיעור המס לפני הנהגת הרפורמה ח בינלאומי "אגתיק של האופטימאלי  הרכב 15-לוח

 מנקודת הראות של משקיע פרטי ומשקיע מוסדי

 כ"סה ישראל יפןגרמניה  ב"ארהבריטניה 
 100 100 0 0 0 0 משקיע פרטי
 100 100 0 0 0 0משקיע מוסדי

 

 2003דצמבר ,  של המשקיעים הפרטיים והמוסדייםח"אגהההרכב בפועל של תיק : 16-לוח

  
ח "אג

 כ"סה ח זרות"אג ישראליות 

 מוסדייםמשקיעים  21.54 0.14 21.4 $מיליארדי 

 100 0.6 99.4 אחוזים )ביטוח' ללא חב(

 13.3 2.6 10.7 $מיליארדי 
 ים פרטייםמשקיע

 100 20 80 אחוזים

 

 

עולה כי הם משקיעים  16-המובאים בלוחח של המשקיעים המוסדיים "מנתוני היתרות בתיק האג

מפזרים את רוב הם ישבקניתן לומר לפיכך וח המקומי "בשוק האג) 99.4%( התיקכמעט את כל 

ח " מהתיק באג20%-קיעים הפרטיים משקיעים כהמש, מנגד.  בהתאם להרכב האופטימאליתיקה

ממצא .  בשוק המקומיהשקעת כל התיקהינו שההרכב האופטימאלי של התיק  למרות  וזאת,זרות

התנהגות זו סותרת .   המשקיעים הפרטיים להשקיע בנכסים זריםה שלזה מצביע לכאורה על נטיי

פה ברורה של מרבית המעידים על העדאמפיריים במספר רב של מחקרים את הממצאים 

 . )כפי שנדון בהרחבה בפרק המבוא( בנכסים מקומיים יעהמשקיעים בעולם להשק

תקופת המדגם אינה מייצגת התפלגות התשואות ב ש, הינוסתירה זואחד ההסברים האפשריים ל

על מנת . ח כפי שהיא נתפסת על ידי המשקיעים"האגמדדי את ההתפלגות הצפויה של תשואות 

שנאמדו בתקופות היסטוריות ת יו התפלגועל בסיסגזרנו את התיק האופטימאלי ,  זולבחון נקודה

מלמדים ניתוח הרגישות ממצאי ). קצרות וארוכות יותר מתקופת המדגם בעבודה(מדגם שונות 

 של ההשקעה בשוק הדומיננטיות קיצור תקופת המדגם אינה משנה את , לחילופין או,שהארכה

 .המקומי

 כה שונה באופן מתנהגים  הפרטיים המשקיעים  כילהניח לא סביר ,ועל אף ממצאים אל 

לא סביר להניח שלאותם המשקיעים יש בו בזמן נטייה , כמו כן . מרבית המשקיעים בעולםמ

מעודפי , בין היתר, תוצאה זו נובעת. ח זרות"באג חזקה להשקיע במניות מקומיות ונטייה להשקיע
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 דולרלההנפקות של איגרות צמודות  מהפסקת,  בין היתר,  ח זרות שנבעו"ביקוש זמניים של אג

על ידי הממשלה ומהצבירה בהיקפים חריגים של משקי הבית בקרנות הנאמנות " גלבוע"מסוג 

. כלכלית במשק- על רקע התערערות האמון במדיניות המקרו2002-המתמחות במטבע חוץ ב

עת הרפורמה על ידי השוואת שיעור  את השפיש לבחוןזה ספציפי במקרה אנו סבורים ש, לפיכך

 מבלי זאתו, הרפורמההנהגת לפני ולאחר עם שיעורי המס ח זרות "ההשקעה האופטימאלי באג

 .  27בתיק של המשקיעים הפרטיים ח זרות"להתייחס לשיעור ההשקעה בפועל באג

ר ח בינלאומי עם שיעורי המס שיונהגו לאח" מציג את ההרכב האופטימאלי של תיק אג17-לוח

של התיק עם ההרכב הנוכחי של התיק של המשקיעים האופטימאלי מהשוואת ההרכב . הרפורמה

את שיעור ) 37%- כיום ל0.6%-מ( נקודות אחוז 36.4 -המוסדיים עולה כי הם צפויים להגדיל ב

מנקודת מהשוואת ההרכב האופטימאלי של התיק . ח זרות בעקבות הרפורמה"ההשקעה באג

לפני הרפורמה עם ההרכב האופטימאלי לאחר הנהגת הרפורמה עולה טי הראות של המשקיע הפר

ח זרות " נקודות אחוז את שיעור ההשקעה באג16-כי המשקיעים הפרטיים צפויים להגדיל ב

 ). 36%-כיום להמושקעים בפועל  20%-מ(הזרות 

 

 רמה הרפולאחר נהגו ושי המס יעם שיעורח בינלאומי "אגתיק של  הרכב האופטימאלי 17-לוח

 כ"סה ישראל יפןגרמניה  ב"ארהבריטניה 
 100 84 0 0 0 16 משקיע פרטי
 100 63 0 0 0 37משקיע מוסדי

 

 16-ח של המשקיעים הפרטיים והמוסדיים המובאים בלוח"מנתוני היתרות בתיק האג

תוצאה .  מיליארדי דולרים10-ח בעקבות הרפורמה צפויה להסתכם בכ"עולה כי התאמת תיק האג

תאמת תיק המניות בעקבות הרפורמה הנגזרת מהמודל צפויה ה מפתיעה בהתחשב בעובדה שזו

תוצאות המודל מצביעות כי הרפורמה צפויה , לפיכך.  מיליארדי דולרים בלבד1.5-להסתכם בכ

) א: (תתוצאה זו נובעת משתי סיבות עיקריו. ח של המשקיעים"להשפיע בעיקר על הרכב תיק האג

אפליית המס משפיע באופן משמעותי יותר על הגידול בכדאיות של ביטול ה, כפי שהוסבר לעיל

הנטייה החזקה של המשקיעים להשקיע במניות מקומיות ) ב(; ח זרות"היחסית של ההשקעה באג

                                                 
ח הזרות גבוהה מתוחלת "ים שהתוחלת הסובייקטיבית של תשואות האג מניחאנו ,בגישה אחרת שנבחנה בעבודה 27

מגדילים אנו , במסגרת הנחה זו.  ות בתקופת המדגםהתשואה הנמדדת על בסיס ההתפלגות ההיסטוריות של התשוא
עד לנקודה שבה ) Implied Foreign Bias Factor ) IFBFח הזרות בגורם הנקרא "את תוחלת התשואה של האג

ל בעקבות הרפורמה "היקף זרימת ההון לחו, אולם.  ח זרות שווה לשיעור ההשקעה בפועל"שיעור ההשקעה במדדי אג
 . ינו סביר  ולכן בחרנו להיצמד לגישה המוצגת בעבודה שהתקבלה בגישה זו א
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 עוצמת השפעת הרפורמה ,כתוצאה מכך . ח"אינה קיימת באג, שכאמורללא הצדקה תיאורטית 

 ) 3.1.2כפי שנדון לעיל בסעיף (עם זאת יחד . ח" האג פחותה מזו שלעל ההשקעה במניות זרות

 כך  המשקיעיםדפוסי ההשקעה שלשיוביל לשינוי ב" זרז"ייתכן שהרפורמה כשלעצמה תהווה 

מה שעשוי להעצים את השפעת ;  מקומית תפחתיע במניותשהנטייה הטבעית שלהם להשק

 .  הרפורמה על ההשקעה במניות זרות

הן (י הרפורמה צפויה להשפיע באופן משמעותי יותר הממצאים מלמדים כ, כמו כן

ון ה היקף זרימת ה- והן במונחים כספיים, שיעור ההשקעה בניירות ערך זרים-במונחים יחסיים

ההסבר העיקרי לכך נעוץ בעובדה שאפליית המס כיום . על המשקיעים המוסדיים) ל"לחו

בו כאמור צפויה עיקר השפעת ש(ח "תיק האג, יתר על כן. משמעותית יותר עבור המוסדיים

 . של המוסדיים גדול כמעט פי שניים מהתיק של המשקיעים הפרטיים) הרפורמה

 

  דיון בתוצאות 3.3 

מהניתוח לעיל עולה כי בהנחה שכל המשקיעים מקזזים הפסדים והנטייה , לסיכום הדיון 

זרימת ההון , ינוח דהי"התאמת תיק המניות והאג, שלהם להשקיע במניות המקומיות לא תשתנה

נציין שההשקעות .  מיליארדי דולרים11.5 -ל בעקבות הרפורמה צפויה להסתכם בכ"הנוספת לחו

 2.8-בכ, 2003- מיליארדי דולרים ב1.6- הסתכמו בכבניירות ערך זריםשל תושבי ישראל 

 .2001-מיליארדים ב 1.5- ובכ2002-מיליארדים ב

 ושוק השווקים הפיננסייםויה להשפיע על ל בהיקפים כאלו עש"כיצד הסטת השקעות לחו

אחד הגורמים המרכזיים בהתפתחויות הצפויות בשווקים הפיננסיים ובשוק מטבע ? מטבע החוץ

מכיוון שהשפעת הרפורמה במס צפויה . הינו קצב ההתאמה של התיק, החוץ בעקבות הרפורמה

הרפורמה צפוי משקל לאופן שבו הם יפעלו בעקבות , להשפיע בעיקר על המשקיעים המוסדיים

ניסיון העבר מלמד שהמשקיעים . מרכזי בהתפתחות של השווקים הפיננסיים ושוק מטבע החוץ

הינה , דוגמה בולטת לכך. םהמוסדיים פועלים באופן מדורג ואיטי בעקבות שינויים רגולאטורי

. תהליך התאמת התיק של חברות הביטוח בעקבות הסרת המגבלה על השקעה בנכסים זרים

 . התאמת התיק הייתה מדורגת והתפרסה על פני מספר שנים, קרה זהבמ

ל בעקבות הרפורמה הנו ההוראה "גורם נוסף שעשוי למתן את היקף זרימת ההון לחו  

ללא ציון סטיית התקן (שחלה על חברות הביטוח וקופות הגמל לפרסם תשואות בתדירות חודשית 

ה של המשקיעים המוסדיים לפיזור בינלאומי של הוראה זו צפויה לפגוע במוטיבצי). בצמוד לכך

בעוד , משיקולים קצרי טווחיונע גם היא מובילה לכך שניהול תיק ההשקעות , התיק שכן
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ייסוף זמני , למשל, כך. המוטיבציה לפיזור בינלאומי מונעת בדרך כלל משיקולים ארוכי טווח

בות הרפורמה למרות ל בעק"בשער החליפין עשוי לעכב את הגדלת שיעור ההשקעה בחו

 . התאמת התיק כדאית, קולים ארוכי הטווחישמש

תנאי ב גם תלויהעל שער החליפין  הרפורמה השפעת עוצמת ,בנוסף לקצב ההתאמה של התיק

בין הגורמים . העולמיים שישררו סביב מועד הנהגת-כלכליים המקומיים והכלל-הרקע המקרו

 :  בהתפתחויות הצפויות בעקבות הרפורמהזייםמרכהמושפעים מתנאי הרקע נמנים שני גורמים 

 .היקף ההשקעות של תושבי חוץ במשק ובפרט ההשקעות בתיק ניירות ערך למסחר) א(

 .  א"ע בת"הרווחיות והאיתנות הפיננסית של החברות הנסחרות בבורסה לני) ב(

 

 סיכום ומסקנות. 4

הגת הרפורמה במס עבודה זו מנסה להעריך במסגרת מודל של תיקי השקעות כיצד הנ

. ים זרבניירות ערך של הציבור ובפרט על שיעור ההשקעה ההשקעותעשויה להשפיע על הרכב תיק 

יציבות שוק ההון לשינוי בדפוסי ההשקעה בעקבות הרפורמה יש השלכה ישירה לאיום אפשרי על 

  השפעת הרפורמה נבחנת עבור המשקיעים המוסדיים והמשקיעים.ושוק מטבע החוץ בישראל

ממצאי העבודה מצביעים על נטייה חזקה הן של המשקיעים הפרטיים והן של . בנפרד, הפרטיים

 שיעור ההשקעה במניות המקומיות גבוה בהרבה משיעור �המוסדיים להשקיע במניות מקומיות 

ח של " לא נמצאה בהרכב תיק האגדומהנציין כי נטייה , עם זאת.  ההשקעה האופטימאלי

ח מקומיות זהה בקרוב לשיעור " שיעור ההשקעה באג�המוסדיים המשקיעים הפרטיים ו

על הרכב תיק ניירות הערך של המשקיעים בישראל ההשפעה של נטייה זו  .ההשקעה האופטימאלי

לבחירת תיק  'נאמדת באמצעות מודל אמפירי הנבנה במסגרת המודל של טובין ומרקוביץ

רמה מגורמים אחרים שאינם קשורים  הרפוהשפעת מאפשר לבודד את ם המודל יישו.השקעות

 . לאפליית המיסוי

ל הצפויה בעקבות הרפורמה מסתכמת      " מלמדים כי זרימת ההון לחוממצאי המודל

ח " מיליארדים מאומדן זה נובעים מגידול ההשקעה באג10-כאשר כ,  מיליארדי דולרים11.5 -בכ

עוצמת ההשפעה של הרפורמה קשור ההבדל ב. זרות והשאר נובעים מגידול בהשקעה במניות זרות

לנטייה החזקה של המשקיעים להשקיע במניות מקומיות ולעלייה המשמעותית בכדאיות היחסית 

הממצאים מלמדים כי הרפורמה צפויה להשפיע , כמו כן. ח זרות בעקבות הרפורמה"להשקעה באג

. עים המוסדייםעל המשקי) הן במונחים יחסיים והן במונחים כספיים(באופן משמעותי יותר 

 והיא ההסבר המרכזי לכך נעוץ בעובדה שאפליית המס כיום משמעותית יותר עבור המוסדיים
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לאופן שבו המשקיעים המוסדיים יפעלו בעקבות הרפורמה , לפיכך.  תבוטל עם הנהגת הרפורמה

ניסיון העבר . צפוי משקל מרכזי בהתפתויות הצפויות בשווקים הפיננסיים ובשוק מטבע החוץ

יתר על . םלמד שהמשקיעים המוסדיים פועלים באופן מדורג ואיטי בעקבות שינויים רגולאטורימ

ללא ציון ( ההוראה החלה על חברות הביטוח וקופות הגמל לפרסם תשואות בתדירות חודשית , כן

פיזור ויות ה  לפיזור בינלאומי של התיק שלהםסטיית התקן בצמוד לכך עשויה לפגוע במוטיבציה 

   .מונע בדרך כלל משיקולים ארוכי טווחמי בינלאו

על ההנחה כי דפוסי , בין השאר, חשוב להדגיש שכל החישובים לעיל מתבססים, לסיום

לא , ובניהם העדפה הבולטת להשקיע במניות מקומיות, ההשקעה של המשקיעים הישראלים

שינוי "יוביל לבהחלט יתכן שהרפורמה כשלעצמה תהווה זרז ש, אולם. ישתנו בעקבות הרפורמה

. בהרגלי ההשקעה של  המשקיעים כך שהנטייה שלהם להשקיע בנכסים מקומיים תפחת" פאזה

ל שילווה בהתנהגות הידועה "תהליך כזה עלול ליצור מומנטום בהשקעות של תושבי ישראל בחו

זאת בייחוד אם יתלוו לכך מבצעי שיווק . של המשקיעים" כתופעת העדר"בספרות הכלכלית 

זרימת ההון , אם אכן תתרחש תופעה כזו. יים של הבנקים כפי שקרה מספר פעמים בעבראגרסיב

מה שעל פי ניסיון העבר עלול להוביל לפיחות מהיר בשער ; ל תתגבר באופן משמעותי"לחו

 . החליפין ולהתערערות היציבות בשווקים הפיננסיים
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 נספח א: השפעת הרפורמה מנקודת משקיע פרטי שאינו מממש את הזכות לקיזוז הפסדים

השפעת הרפורמה נבחנה בעובדה תחת ההנחה שהמשקיעים מממשים את הזכות לקיזוז 

בפרט אלו הפועלים , המשקיעים המוסדיים וחלק ניכר מהמשקיעים הפרטיים, אכן. הפסדים

ישנם משקיעים פרטיים , עם זאת. מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים, באמצעות קרנות נאמנות

בשוק המניות לתקופה קצרה ולעיתים חולפת תקופה ארוכה עד שהם שבים להשקיע הפועלים 

משקיעים אלו אינם מממשים את ,  כתוצאה מכך-ויש אף כאלו שאינם חוזרים כלל לשוק המניות 

בנספח זה אנו מנתחים את השפעת הרפורמה על הרכב תיק המניות של . הזכות לקיזוז הפסדים

להבחנה בין משקיעים המממשים ושאינם , כפי שנראה בהמשך. משקיע שאינו מקזז הפסדים

מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים תתכן השפעה על השינוי בכדאיות היחסית של השקעה 

הפחתת שיעור המס , עבור שני סוגי המשקיעים. הניירות ערך זרים בעקבות ביטול אפליית המס

הפחתת שיעור המס עבור ,  עם זאת.מגדילה הן את הממוצע והן את סטיית התקן של התשואה

הדוגמה .  מקטינה גם את השתתפות הממשלה במקרה של הפסדים, משקיע המקזז הפסדים

המספרית הבאה ממחישה כיצד עובדה זו עשויה להשפיע על השינוי בכדאיות היחסית של 

 מציג התפלגות היפותטית של 1א-לוח. ההשקעה במניות זרות בעקבות הפחתת שיעור המס

 . עם וללא קיזוז הפסדים, 15% ושל 35%את מניה לפני ולאחר מס של תשו

 

 דוגמה להשפעה של הפחתת שיעור המס על הממוצע וסטיית התקן של התשואה: 1א-לוח

  

תשואה  לאחר מס 

 35%בשיעור  

תשואה לאחר מס 

 15%בשיעור  

 הסתברות

תשואה לפני מס 

עם קיזוז (%)

ללא 

 קיזוז

עם 

 קיזז

ללא 

 קיזוז

1/2 10- 6.5- 10- 8.5- 10- 

1/2 20 13 13 17 17 

 3.5 4.25 1.5 3.25 5 ממוצע 

 13.5 12.75 11.5 9.75 15 סטיית תקן

 

 

הפחתת שיעור המס ,  עם וללא קיזוז הפסדים�בשני המקרים , 1א-כפי שניתן לראות מלוח

נו מקזז עבור משקיע שאי, אולם. מגדילה הן את הממוצע והן את סטיית התקן של התשואה

ואת )  3.5%- ל1.5%-מ(הפחתת שיעור המס מגדילה את הממוצע בשיעור גבוה יותר , הפסדים

 ).  13.5%- ל11.5%-מ(סטיית התקן בשיעור נמוך יותר 
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ממצאים .  ניתן לראות גם בנתונים האמפיריים1א-התנהגות דומה לזו המודגמת בלוח

 אמורה להיות ניירות ערך זריםבאלו מרמזים לכך שהשפעת הרפורמה על שיעור ההשקעה 

על מנת לבחון . משמעותית יותר עבור משקיעים שאינם מממשים את הזכות לקיזוז הפסדים

, ראשית. משקיע שאינו מקזז הפסדיםתיק המניות של אנו מיישמים את המודל עבור , השערה זו

 זהה תהזרו נאמד בהנחה ששיעור ההשקעה בפועל של משקיעים אלו במניות IHBF-גורם ה

אנו גוזרים , IHBF-בהינתן גורם ה. 8%, לשיעור ההשקעה של כלל המשקיעים הפרטיים דהיינו

    מציג את גורם 2א-לוח.   שוב את התיק האופטימאלי עם שיעורי המס לאחר הנהגת הרפורמה

  ואת ההרכב האופטימאלי של תיק המניות עם שיעורי המס לאחר הנהגת הרפורמה IHBF-ה

 .ם שאינם מקזזים מסעבור משקיעי

 ניתן לראות כי 12- ו1אמהשוואת שיעור ההשקעה האופטימאלי במניות המקומיות בלוחות 

השפעת הרפורמה על שיעור ההשקעה במניות זרות משמעותית יותר עבור משקיע שאינו מקזז 

משקיע שאינו מקזז הפסדים צפוי להגדיל בעקבות הרפורמה את שיעור ,  על פי המודל�הפסדים 

לעומת משקיע המקזז הפסדים ) 60% - כיום ל8%-מ( נקודות אחוז 32-ההשקעה במניות זרות ב

 .  נקודות אחוז בלבד5-שצפוי להגדיל את שיעור ההשקעה ב

ממצא זה מלמד שהגידול בהשקעות של תושבי ישראל במניות זרות צפוי להיות גבוה 

לא ניתן לאמוד , עם זאת. םיותר מהאומדן שהתקבל תחת ההנחה שהמשקיעים מקזזים הפסדי

את היקף ההשפעה של גורם זה היות ואין ברשותנו נתונים לגבי חלקם היחסי של המשקיעים 

 .שאינם מקזזים הפסדים

של תיק המניות עם שיעורי המס לאחר הנהגת ) באחוזים(ההרכב האופטימאלי : 2א-לוח

 *הרפורמה עבור משקיע שאינו מקזז הפסדים

גורם 

IHBF
 גרמניה

-נגהו

 קונג
בריטניה ב"ארה יפן ישראל

 כ"סה

3 0 4.4 60 0 35.6 0 100 

 
 נאמד בהתבסס על הפרמטרים של התפלגות התשואות ללא קיזוז הפסדים ובשיעורי המס הנהוגים IHBF-גורם ה* 

 .לפני הרפורמה
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