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פרופ'זוהרגושן

רשות ניירות ערך
גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה
ישירה בנכס הבסיס
הנחיה לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -
דברי הסבר
נכוןלחודשמאי ,2008נסחרובבורסהלניירותערךבתל-אביבבע"מ(" הבורסה")למעלהמ360 -
מוצרימדדיםשונים,כאשרשוויהחזקותהציבורהמצטברבהםעמדעליותרמ- 30מיליארד
ש"ח.1

המגווןשלמוצרימדדים שהונפקבישראלוהעדרמנגנוןמקובלואחידביןהמנפיקיםהשונים
למדידתהעלותאותהמקבלמנפיקמוצריהמדדים,מקשיםעלהמשקיעהסבירלאמודולהשוות
אתהעלותהאפקטיביתהגלומהבפועלבהשקעהבהםבהשוואהאלמולהשקעהישירהבנכסי
הבסיסשלהמדדהמסוים(להלן:" עלות אפקטיבית למשקיע "),שהינהאחתהחלופותהעומדות
בפניהמשקיעהרוכשאתהמוצרהמדדי.

מטרתהנחיהזוהינהלקבועכלליםלאמידהולגילוישלהעלותהאפקטיביתלמשקיעבתעודות
36
סל, גילויהמהווהפרטחשובלמשקיעהסבירהעומדבפניהחלטתהשקעה,כאמורבסעיף
לחוקניירותערך.
2


שאינם
מבחינתמגווןהמוצריםעולהכיעלותאפקטיביתלמשקיעקיימתגםבמוצרימדדים
תעודותסלכגוןתעודותבחסר,תעודותסחורה,תעודותפיקדון,תעודותממונפותוכיו"ב.יחדעם
זאת,בתעודתממיןאלהלאקייםערךאקסוגניואובייקטיבילפיוניתןלכמתאתהעלות
האפקטיביתלמשקיע.

במובחןמ"תשלומינכסיהמדד"בתעודותהסלכמפורטוכמוגדרלהלן,שהנםאינהרנטיםלניירות
הערךהכלוליםבמדדועלכןניתניםלכימותאובייקטיבי(להלן:" הערך המדיד "),השקעהישירה
במוצריהמדדיםהאחריםעשויהלהניבתשואהשונהלמשקיע,אולהיותכרוכהבעלויותמימון,
והכלכתלותביכולתוהסובייקטיביתשלהמשקיע.כךלמשל,השקעהבחוזיםעלסחורותכרוכה
בהכנסותמימוןבגיןגלגולהחוזים,השקעהבמטבעחוץעשויהלהניבתשואתריביתבגין
ההשקעה,מכירהבחסריוצרתפיקדוןבמזומןשמניבריבית.בנוסף,השקעהממונפתבניירותערך
הכלוליםבמדדכרוכהבעלויותמינוף.


1הנתוניםנלקחומפרסומיבנקישראל( .)www.boi.gov.il
2בניירזהמדדעניינוהמדדהנעקבעלידיתעודתהסל.
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העדרערךמדידכאמורמחייבכלליגילוישוניםלמוצריהמדדיםהאחרים.עלכן,הנחיהזו
תעסוקבגילויהעלותהאפקטיביתלמשקיעבתעודותסלבלבד.יודגש,כיגםלגבייתרמוצרי
המדדיםישליתןפרמטריםלהשוואה,ואולםאלהידונובהנחיהנפרדת.עודיובהר,כיבגדר
תעודותסללצורךהנחיהזו,לאיובאובחשבוןתעודותסלהמנטרלותחשיפהמטבעיתוזאתבשל
העובדהשגםבהןכלוליםרכיביםהדומיםלאלההמאפייניםאתיתרמוצריהמדדים,המצריכים
כלליגילוינפרדיםכאמור.

בתעודותסלההתחייבותהמשפטיתשלמנפיקהתעודהכלפיהמשקיעיםהינהלמדדהנעקב(מדד
מניותאומדדאג"חלפיהעניין).התחייבותזושונהמהתשואההמתקבלתמהשקעהישירהבנכסי
הבסיס(מניותאואג"ח),העשויהלזכותגםבתשלומיםנוספיםדוגמתדיבידנדיםבמדדימניות
וריביותבמדדיאג"ח(להלן:" תשלומי נכסי המדד ").בתעודותסל,תשלומיםאלהאינםחלק
מההתחייבותהגלומהבניירהערך.תשלומינכסיהמדד,מחולקיםעלידיניירותהערךהכלולים
במדדהנעקבוקבלתםעלידימנפיקהתעודהמותניתבאופןבובחרלהתכסותובמכשירים
הפיננסייםבהםבחרלהשקיע.

איתשלוםהתקבוליםהנובעיםמנכסיהמדד(ריביותאודיבידנדים),יחדעםניכוייםמתשלומי
נכסיהמדד(למשל,דמיניהולמוצהרים)עשוייםלהוותמרכיבמשמעותיבהחלטתההשקעה.על
כן,סבורההרשותכיישלשקףלמשקיעאתהפסדהתשואהבגיןניכוייםאלהבאמצעותהכללתם
בגדרהמונח"עלותאפקטיביתלמשקיעבתעודתסלאלמולהשקעהישירהבנכסהבסיס",זאת
לעומת,הפסדימסחר,עלויותהתכסות,ו/אורווחימסחר,לרבותרווחעודףמהשאלותלמשל,
אשראינםנכלליםבגדרמונחזהאשראינםמשקפיםאתהתשואהמהחזקהפסיביתבנכסי
המדד.

לצדהחשיבותליתןלמשקיעגילויאודותהעלותהאפקטיביתשהואנושאבהכאשרהואבוחר
לרכושאתהחשיפהלמדדבאמצעותהשקעהבתעודותהסל,קיימתחשיבותגםלכךשגילויזה
יעשהבאופןאחידעלידיכלהמנפיקים,כךשיהיהיעילויאפשרלמשקיעהסבירלבצעאת
ההשוואהביןתעודותהסלהשונות.

למעשה,הנחיהזומבחינהתחתהמונחעלותאפקטיביתלמשקיעביןשניאלו:
א .ניכויים(כגוןדמיניהולמוצהרים)אותשלוםבחסרשלסכומיםאשרניתןלצפותםמראש
(דוגמתריביותהנובעותמאגרותחוב)ולגביהםישליתןגילויכמותיומדידבעתהדיווח
(להלן":עלות ידועה");
ב .תשלומיםאחריםשמשלמיםניירותהערךהכלוליםבמדדשלאניתןלהעריכםמראשכגון
דיבידנד(להלן":עלות נוספת").לגביאלהיינתןבעתהדיווחהגילויהבא:
 )1גילויאודותשיעורהתשלומיםשהתחייבמנפיקהתעודהלשלםלמשקיעמתוךסך
התשלומיםשיתקבלובידובגיןתשלומינכסיהמדד.מקוםבוהתחייבותהמנפיקהיא
–
לתשלוםהסכוםשנתקבלבפועלאוהסכוםשצייןעורךהמדד,לפיהנמוךמביניהם
תצויןעובדהזוגםכן.
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 )2נתוניםאודותממוצעשיעורהתשלומיםשחילקונכסיהמדדבחמשהשניםהקלאנדריות
עוברלמועדהדיווח,וכןערךגבוהונמוךבמהלךשניםאלה.
 )3העלותהאפקטיביתשנגבתהעלידיהמנפיקבתעודהבשנההקלנדאריתהקודמת.
 )4בדוחהתקופתי,ובדוחותהרבעונייםינתןבקשרעםהתקבוליםהאחריםנתוןמספרי
המכמתבמדויקאת העלות האפקטיבית למשקיע ,שהינהשיעורההפרשביןהתקבולים
שהמשקיעהיהצריךלקבללוהחזיקישירותבנכסיהבסיסבתקופתהדוח,לבין
הסכומיםשהמנפיקחילק(אוהתחייבלחלק)בפועללמשקיעים,ביןבהעברהכספיתובין
בהשקעהחוזרתבמדד.

לצורךהדגמהבלבדנניחאתהנתוניםהבאים:
נניחבמסגרתהדוגמאאתהנתוניםהבאים

:תעודתסלהעוקבתאחרמדד

Dow Jones

EuroStoxx 50הגובהדמיניהולמוצהריםבגובה ,0.5%ומתחייבתלחלקרק 50%מהדיבידנד
שישולםעלידימניותהמדד.התעודההונפקהבסוףשנת .2005

דוגמא לדיווח במסגרת הדוח התקופתי אודות העלות האפקטיבית למשקיע לשנת הדוח:
"עלות אפקטיבית בשנת :2007
שיעורהעלותהאפקטיביתהנו .2%אופןהחישובהינוכדלקמן:
דמיניהולמוצהרים –0.5%
שיעורהדיבידנדשחולקעלידימניותהמדדבשנת 2007כפישפורסםבידיעורךהמדד
ושלאהועברלמשקיעים: 1.5%
למידענוסףאודותהמדדלרבותתשואותדיבידנדר'סעיף____"

להלן דוגמא לגילוי שיש ליתן במסגרת התשקיף ,הדוח התקופתי וכן בכל דיווח אחר הניתן על פי
דין בקשר עם עלויות או תקבולים למשקיע בגין תעודות הסל ,וזאת אודות העלות האפקטיבית
הצפויה למשקיע:
"שיעורהעלותהאפקטיביתהנוכדלקמן:
דמיניהולמוצהרים –0.5%
עלותנוספת –
א .החברהתחלק 50%מהדיבידנדשיתקבל אצלה הנובעמהנכסיםהמגביםאךלא
יותרמ50%-מהדיבידנדשחולקבפועלבמניותהמדדהנעקב.
יובהרכיסכוםזהעלוללהיות נמוך מ50%-מהדיבידנדשחולקבפועלבמניות
המדדהנעקבלאורהעובדהכיהנכסיםהמגביםבהםמתכסההחברהאינם
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בהכרחנכסיהבסיסבשיעורהמדויק,ויכוליםלהיותגםבנגזריםעלנכסיהבסיס
(כדוגמתחוזים).
סכוםהדיבידנדשישולםבידימניותהמדדכפישיפורסםבידיעורךהמדדואשר
לאיחולקמהווהחלקמהעלותהאפקטיביתלמשקיע.
ב .להלןנתוניםאודותהדיבידנדשחילקומניותהמדדלפיפרסומיעורךהמדד
בקשרעם5השניםהקלנדאריותהאחרונות( :)2002-2007
שיעורממוצע:,2.92%
שיעורשנתיגבוהביותר( :)20033.5%
שיעורשנתינמוךביותר( :)20052.5%
יובהרכיאלהתשואותעברואיןבהןכדיללמדעלתשואהאותקבולעתידי.
העלותהאפקטיביתלמשקיעבשנת :2007 5%[לנתוניםאודותהתפלגותהעלותר'סעיף
__)3"

***

3נתוןזהינתןרקככלשהתעודהנסחרהבמהלךהשנההקלנדאריתהקודמת.
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רשות ניירות ערך
גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה
ישירה בנכס הבסיס
הנחיה לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -

א .גילוי אודות עלות אפקטיבית למשקיע
עלמציעתעודותסללציבור(להלן:"

המציע")ליתןגילויאודותשיעורהעלותהאפקטיבית

למשקיעהנגביתממנובתעודתהסל.העלותהאפקטיביתמגלמתאתהפערביןהתשלומים
הנובעיםמהתעודותלאלהאשרהיונובעיםמהחזקהישירהבנכסיהמדדהנעקב.עלותאפקטיבית
למשקיעתכלולאתאלה:

.1בתעודותסלעלמדדיאגרותחוב:
א.

שיעורדמיהניהולה"מוצהרים",כפישהוגדרובידיהחברה.

ב.

שיעורהריבית הצפויהלהתקבלמאגרותחובהנכללותבמדדיאגרותהחובאשרהחברה
טרםהתחייבהלהעבירהלמחזיקיהתעודות.

ג.

שיעורהריבית שהתקבלהמאגרותחובהנכללותבמדדיאגרותהחובאשרהחברהטרם
התחייבהלהעבירהלמחזיקיהתעודות.
לצדשיעורזהיצויןבהבלטהכימקוםבואופןההתכסותשלהמנפיקיניבלמנפיק
תשואהנמוכהמהתשואההצפויה,ישאהמשקיעבעלותאפקטיביתגבוההיותר.


.2בתעודותסלעלמדדימניות:
א.

שיעורדמיהניהולה"מוצהרים",כפישהוגדרובידיהחברה.

ב.

תשלומידיבידנדשחולקובידימניותהנכללותבמדדבהתאםלפרסומיעורךהמדדולא
הועברולמחזיקיהתעודות.

.3בנוסף,הןלגביתעודותסלעלמדדימניותוהןלגביתעודותסלעלמדדיאגרותחוביכללו
במסגרתהעלותהאפקטיביתגםאלה:
א.

מקוםבותקבוליםשאמוריםלהשתלםלמשקיעמשולמיםלאחרמועדקבלתם,או
סכומיםשאמוריםלהיותמנוכיםמהמשקיעמנוכיםבמועדהמוקדםלמועדבוהמנפיק
נדרשלשלמם,תיכללבמסגרתהעלותהאפקטיביתהריביתהנובעתמההפסד/הרווח
האלטרנטיבישלהתשואהבאותהתקופה,כאילוסכומיםאלהצובריםריביתחסרת
סיכון,למעטמקוםבוהתשלומיםאוהניכוייםלפיהעניין,מתבצעיםבתדירותשאינה
עולהעלחצישנה.
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ב.

כלתשלוםאחרשערכוידועוניתןלכימות,אשראינומחולקלמשקיעוהיהמתקבלעל
ידואילוהחזיקבמישריןבנכסיהמדד.

.4בכלהנוגעלתעודותסלעלמדדימניותיובאהגילויהאמורבסעיף (2ב)כדלקמן:
א.

החברהתצייןהאםהתחייבהלשלםדיבידנדיםהנובעיםממניותהמדד,ואםכן
באיזהשיעור(באחוזים).

ב.

מקוםבוהתחייבההחברהלשלםלמשקיעיםרקחלקמתקבוליהדיבידנדים
האמורים,תצייןהחברהכיהיתרהאינהמחולקתלמשקיעיםומהווהחלקנוסף
מהעלותהאפקטיביתלמשקיעבתעודה.

ג.

מקוםבולחברהמקורותנתוניםאמינים,תצייןאתממוצעתשואתהדיבידנדבמדד
בחמשהשניםהאחרונותוכןתצייןאתהשניםבהןחולקהסכוםהגבוהביותר
והסכוםהנמוךביותרשלדיבידנדבשניםהאמורות,ואתשיעורהדיבידנדבשנים
אלה.
לצדנתוןזה,יובהרכיאלהתשואותעברואיןבהןכדיללמדעלתשואהאותקבול
עתידי.
בנוסף,תצייןאתהנתוניםשהיובבסיסהערכתה.

.5לצדאלהתצוין,בתעודתסלעלמדדימניותואגרותחוב,עלותאפקטיביתלמשקיעבגיןהשנה
הקלנדאריתשהסתיימהקודםלמועדהדיווח.החברהתצרףהסבריםלעלותהאמורה,אםנראה
להכיהדבריוסיףמידעחשובלמשקיעסביר.
.6דמיהניהולהמוצהריםיחדעםשיעורהדיבידנדיםוהריביותשלאחולקובמלואם,בצירוף
שיעוריםנוספיםבמפורטבסעיף 3לעיל,ידווחוגםבמסגרתהדוחהתקופתיתחתהכותרת"עלות
אפקטיביתלמשקיעבתעודותסלאלמולהשקעהישירהבנכסהבסיסבשנת ."X

.7מבלילגרועמןהאמורלעיל,במקריםבהםמנפיקהתעודותהתחייבלחלקלמשקיעאתהנמוך
מביןהסכומיםהמפורטיםלהלן:(א)הסכוםשחולקעלידיניירותהערךהמרכיביםאתהמדד,
כולואומקצתו(כפישמפורסםעלידיעורךהמדד);ו(ב)הסכוםשנתקבלעלידיהמנפיק;יידרש
המנפיקלפרסםדוחמיידימקוםבונודעלוכיהסכוםבחלופהב'נמוךבאופןמהותימהסכום
שבחלופהא'.בדוחהמיידייינתנוהסבריםלפערהאמור.
התייחסותוהסבריםלפערכאמור,לרבותסכוםהפער,גםאםאינומהותי,ינתנובדוחהרבעוני
הרלוונטיובדוחהתקופתי.

.8במקרהבוהמנפיקלאהתחייבלתשלוםהדיבידנדים,הריביותאוהתקבוליםהמפורטיםלעיל
כחלקמ"העלותהאפקטיביתלמשקיע",אושההתחייבותאינהלכלאורךחייהתעודה,או
שהמנפיקהשאירבשיקולדעתותשלוםהסכומיםהאמורים,תנהגהחברהבאופןהבא:
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א .אםתעודותהסלאינןמבטיחותאתכלהריביותאוכלהדיבידנדהנובעיםמהמדד(לרבות
אםהותירולשיקולדעתהמנפיקתשלוםכאמור),יתווספוסכומיםאלה(שאינם
משולמיםאושאינםצפוייםלהיותמשולמיםלמשקיע)לעלותהאפקטיבית.היהויוחלט
במועדעתידיעלתשלוםהסכומים,תהיהרשאיתהחברהלדווחכיהעלותהאפקטיבית
בפועלהייתהנמוכהמהעלותהאפקטיביתשדווחהבעבר.
ב .אםהמנפיקהתחייבלתשלוםסכומיםאלה,ואולםהתחייבותכאמורמוגבלתלחלק
מתקופתהתעודהתצויןהעלותהאפקטיביתלמשךתקופתההתחייבות,וכןהעלות
האפקטיביתלאחרתוםתקופתההתחייבות,שתוגדרכ"עלותאפקטיביתמקסימלית".

ב .אופן הדיווח
הוראותהנחיהזויחולובכלדיווחשלהחברההעוסקבתשלומיםלמחזיקיתעודותהסלאו
עמלותהנגבותמהם,בכלדיווחמותראונדרשעלפידין,אלאאםניתנהבגוףההנחיה
התייחסותלמועדדיווחמסוים.

מקוםבוהמדוברבתעודותמורכבותהמערבותמספרמדדים,ינתןהגילויבנפרדלכלמדד
ובמצטברלכלהמדדיםבאותהתעודה.

ג .תחילה
החלמפרסוםהדוחותהכספייםליום

31בדצמבר .2008לענייןסעיף 5להנחיהזומועד

התחילהיהאביום31בדצמבר.2009
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