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תמצית
שוק ברוקראז' 1קמעונאי בריא ותחרותי הוא מרכיב חשוב בהתנהלות תקינה של שוק ההון ,ומשמש
גורם המבטיח את אפשרויות החיסכון וההשקעה של הציבור ומעודד את צמיחת המשק.
רשות התחרות ורשות ניירות ערך ערכו בתקופה האחרונה בחינה של מאפייני שוק הברוקראז'
הישראלי ושל התחרות המתנהלת בו.
מסמך זה מעלה על הכתב שורה של המלצות שמטרתן הסרת חסמים בשוק הברוקראז' ,עידוד
התחרות בו וחיזוק איתנותם של הגופים הפועלים בתחום .המלצות אלו גובשו על יסוד מיפוים
וניתוחם של שירותי המסחר בשוק ההון הישראלי ולאחר איסוף הנתונים הנדרשים והתייעצות עם
הפעילים השונים בשוק.
בעקבות פרסום טיוטת מסמך זה להערות הציבור ביום  ,19.11.2018התקבלו הערות שמייצגות את
עמדותיהם הן של הבנקים והן של חברי הבורסה שאינם בנקים (להלן" :חש"בים") .לאחר בחינת
הערות אלה וקיום פגישות עם חלק מהגורמים ,הוחלט לערוך מספר תיקונים במסמך ובכלל זה
שלא להמליץ על חלק מהצעדים אשר הוזכרו בטיוטת הדו"ח ,כפי שיורחב בהמשך.
בשנים האחרונות חווה שוק ההון בישראל שינויים רגולטוריים ומבניים והתפתחות טכנולוגית
המציגה מוצרים ושירותים חדשים .לפיכך נראה שעתה הוא העיתוי הנכון לקדם המלצות אלה ,על
מנת ששוק ההון החדש המתעצב בימים אלו יהיה פתוח ,תחרותי ובריא יותר.
במסגרת הבדיקה אותרו מספר מאפיינים של שוק הברוקראז' ללקוחות הקמעונאיים שהעלו את
הצורך לבחון את התחרות בשוק זה .אלה העיקריים שבהם:


פעילות באמצעות הבנקים על אף פערי תמחור גדולים בעמלות – 2בחשבונותיהם של חלק
ניכר מהלקוחות הקמעונאיים הבנקים גובים עמלות גבוהות משמעותית מאלה שגובים
החש"בים 3.למרות זאת ,רוב הלקוחות הקמעונאיים ( )97%מבצעים את פעילות המסחר
שלהם דרך הבנקים.



פערים גדולים בין עמלות הבורסה לעמלות שמשלם המשקיע הסופי (והיעדר רגישות של
העמלות הסופיות לשינויים בעמלות הבורסה) .כך למשל ,עמלת הבנקים הממוצעת גבוהה

 1שירותי תיווך למסחר בניירות ערך.
 2יש לשים לב לכך שהשוואה מלאה של הצעות הערך של גופים שונים צריכה לקחת בחשבון לא רק תמחור אלא גם את
המאפיינים השונים של השירותים הניתנים לחלק מהלקוחות על ידי הגופים השונים ,כפי שיורחב.
 3הפערים בעמלות תלויים בהיקף התיק (ככל שהתיק גדול יותר ,הפער מתרחב לטובת לקוחות החש"בים ,היות ודמי
הניהול שהם גובים הינו סכום קבוע ולא אחוז משווי התיק) ,בהיקף הפעילות (ככל שמתבצע מסחר רב יותר כך הפער
מתרחב לטובת לקוחות החש"בים ,שאצלם העמלה עבור כל פעולה לרוב נמוכה יותר) ובאופי הפעילות (ככל שהמסחר
מתבצע בעיקר באמצעות קרנות נאמנות ,שעבורן לא נגבות עמלות קנייה ומכירה בבנקים ובחש"בים ,כך מצטמצם
הפער) .יצוין עוד כי עבור תיקים קטנים יחסית (פחות מ 58,000-ש"ח) ,שבהם קיימת פעילות מצומצמת יחסית ,ייתכן
כי עמלות הבנקים נמוכות יותר .קבוצה זו כוללת שיעור ניכר מהלקוחות הקמעונאיים (אם כי ככול הנראה מצויים בה
חשבונות רבים בעלי פעילות מסחר משמעותית המסיימים את היום עם החזקה אפסית ,כלומר לקוחות שאינם בהכרח
לקוחות קמעונאיים) .והכול כפי שיורחב.
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פי  100לערך מעמלת הבורסה .גם כאשר בוטלה עמלת המינימום בבורסה ,השינוי לא הביא
להפחתת עלויות עבור צרכן הקצה4.


צמצום מספר החש"בים ונתחי שוק נמוכים – הנתונים מראים כי חלקם של החש"בים
במסחר בכללו (לקוחות קמעונאיים ולקוחות מוסדיים) יורד בהתמדה מאז שנת  ,2009עד
כי עמד בשנת  2017על כ 24%-מסך המסחר במניות .כמו כן ,בשנים האחרונות הצטמצם
מספר החש"בים הישראליים ב ,50%-משנים עשר לששה בלבד .הצמצום בנתח השוק של
החש"בים נובע אמנם ,ככל הנראה ,מירידה בפעילותם בשוק המוסדי (בין היתר בעקבות
תיקון  14לחוק השקעות משותפות בנאמנות) ,ולא בשוק הקמעונאי ,שבו ההערכה היא
שהם מעולם לא תפסו נתח משמעותי ,אך חיזוק התחרות בתחום הקמעונאי עשויה לסייע
לבלום מגמה זו.

ועדות ציבוריות שבחנו את התחום בעבר מצאו אף הן שנדרשים שינויים בתחום על מנת לעודד
את התחרות בו:


הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) מצא כי קיים צורך לתמחר
מחדש את העמלות המשולמות בגין פעילות בניירות ערך ולהגביר את השקיפות של עמלות
אלה .כמו כן ,הצוות מצא כי קיים קושי בהעברת הפעילות בניירות ערך מהמערכת
הבנקאית למערכת החוץ בנקאית ,והמליץ כי יש להקל על מעבר זה .המלצות הוועדה יושמו
על ידי הפיקוח על הבנקים5.



הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה (ועדת בן חורין) ציינה כי לאור
הדומיננטיות של הבנקים במתן שירותי ברוקראז' קמעונאי ,למעשה לא מתקיימת תחרות
בתחום הברוקראז' בין הבנקים לבין החש"בים .הוועדה המליצה על הקמת מערכת סגורה
שתחסוך את הדרישה לזיהוי פנים אל פנים של הלקוח ותקל על ניוד לקוחות מבנקים
לחש"בים 6.ביולי  2015אושרה בכנסת הקמת המערכת הסגורה בהתאם לצו איסור הלבנת
הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
(תיקון) ,התשע"ו.2015-



הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים (ועדת שטרום) ,שהגישה
את הדוח הסופי שלה בספטמבר  ,2016לא עסקה בתחום המסחר בניירות ערך באופן
ספציפי ,אך הניתוח התחרותי שערכה רלוונטי גם לתחום זה ,בהיותו חלק ממכלול
השירותים הבנקאיים הנפוצים .הוועדה ביקשה לקדם סוגיות כגון :הגברת התחרות מצד
גופים חוץ בנקאיים ובין הבנקים על ידי הנגשת המידע על אודות הלקוח ,קידום פעילותם
של מתווכי מידע והגברת ה"פריקות" של סל המוצרים הפיננסיים .סוגיות אלה רלוונטיות

 4עמלת הבורסה הינה רק רכיב אחד מתוך סך העלויות שיש לחברי הבורסה בגין מתן שירותי ברוקראז' וסביר שישנם
פערים כתוצאה מעלויות נוספות .עם זאת ,העובדה שדמי הניהול אינם מפרטים את המרכיבים השונים בשירות אינה
מאפשרת לבחון פערים אלה.
 5תמחור מחדש ( ;)2013עלות ההעברה בפיקוח ( ;)2013גילוי עלות השירותים ,נב"ת  ;)2014( 414הקלה על העברת
פעילות ,נב"ת .)2014( 432
 6אם הלקוח זוהה כבר על ידי הבנקים ,בתי השקעות יכולים לפתוח לו חשבון מבלי להיות מחויבים בפגישה פרונטלית.
במקרה זה ,הכסף עובר לניהול בית ההשקעות מחשבון בנק מסוים וחוזר אל אותו חשבון ,כאשר הלקוח רוצה לפדות
את הכסף.
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גם בתחום שירותי המסחר בניירות ערך .הסביבה אותה ביקשה הוועדה ליצור ,של ספקים
מגוונים המציעים שירותים שונים בתחום התשלומים והאשראי ,היא סביבה התומכת גם
בהפרדה בין השירותים השונים הקשורים למסחר בניירות ערך ובאספקתם על ידי גופים
מגוונים.
על אף הפעולות שבוצעו ליישום המלצות וועדות אלו ,במהלך הכנת מסמך זה זוהו מספר חסמים
שהסרתם תתרום להגברת התחרות על הלקוחות הקמעונאיים בין השחקנים בשוק (הכוללים את
הבנקים ,החש"בים וחברות השקעה אחרות) .להלן המרכזיים שבהם:


תפיסת הביטחון – החש"בים נתפסים על ידי הלקוחות הקמעונאיים כגופים פחות בטוחים
מהבנקים .תורמים לכך גורמים שונים ובהם אלו :התפיסה הרווחת כי הממשלה תתמוך
בבנקים במקרה הצורך; העובדה כי חלה על הבנקים אסדרה מקיפה יותר ,הכוללת הנחיות
רבות בתחום הממשל התאגידי ,ניהול סיכונים והלימות הון ,כמו גם אסדרה מקיפה
בתחום ההגנה הצרכנית ,הכוללת הנחיות לגילוי נאות לאחר ביצוע עסקאות ,דיווחים
תקופתיים ללקוח ,חובת טיפול בתלונות ופניות הציבור וכו'; והעובדה כי הבנקים הם
גופים גדולים בעלי חוסן תפעולי ופיננסי גבוה .זאת ועוד ,עלול להתקיים חשש שבמסגרת
מגעיו השוטפים עם הלקוח ,בנק יוכל להציג את החש"בים כגופים מסוכנים ,ולטעון כי
העובדה שכספי הלקוחות מופקדים בחשבון נאמנות ,ולא בחשבון על שם הלקוח ,תקשה
על החזר הכספים במקרה של חדלות פירעון של החש"ב .משכך ,ככל הנראה ,משקיעים
קמעונאיים חוששים להעביר את כספם לידי חש"בים .ועדת שטרום המליצה למסד את
ביטוח הפיקדונות בבנקים .ביטוח כזה ייתכן שיגדיל עוד יותר את הפערים בתחושת
הביטחון של הציבור בבנקים לעומת החש"בים7.



סל השירותים הבנקאי – הבנק מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים רחב נוסף על שירותי
הברוקראז' ,ובראשם ניהול חשבון העו"ש ,מה שמאפשר ללקוח לנהל את כל פעילותו
הפיננסית במקום אחד .עובדה זו היא ,ככל הנראה ,בגדר יתרון עבור הלקוחות .כמו כן,
לקוח המעביר את תיק ניירות הערך שלו לספק אחר עשוי למצוא את עצמו עם כוח מיקוח
חלש יותר מול הבנק .שכן ,בבואו לקבוע את העמלות והריביות שישלם הלקוח בגין
המוצרים השונים ,הבנק בוחן בין היתר את הרווחיות הכוללת מפעילות הלקוח .חשבון
שתיק ניירות הערך שלו יימצא בגוף אחר עשוי להיות רווחי פחות עבור הבנק ,ולכן הבנק
יפחית את הטבותיו של הלקוח בשירותים האחרים שבהם הוא משתמש .בנוסף ,כאשר
חשבון ש בו תיק ניירות ערך מנוהל בנפרד מחשבון העו"ש ,העברת כספים בין החשבונות
אינה מתבצעת אוטומטית ,אלא דורשת פעולות אקטיביות מצד הלקוח.



הבדלים בשירות – הבנקים מציעים ללקוחות שירות ייעוץ השקעות אובייקטיבי ,ואילו
החש"בים ,מנגד ,מנועים לרוב מלהציע שירות זה (בשל זיקתם לנכסים פיננסים) ,אלא

 7חשש זה עומד בבסיסה של המלצת ועדת שטרום לבחון את הקמתה של סכמת הגנת כספי לקוחות עבור פעילים שאינם
בנקים.
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רשאים להציע שיווק השקעות בלבד 8,וגם זאת רובם אינם מציעים .מלבד זאת ,החש"בים
ובתי ההשקעות המחזיקים בהם הם גופים קטנים יותר מהבנקים ,וייתכן שיתרון הגודל
מאפשר לבנקים לתת שירות מקיף יותר גם ללקוחות שאינם מיועצים בבנקים (בבנקים
רבים נדרש רף מינימלי של גודל תיק ניירות ערך על מנת לקבל ייעוץ השקעות)9.


חוסר מידע וקושי בהשוואת מחירים – מבנה העמלות המורכב ,ולצידו פרסום בהיקף
מצומצם של החש"בים והיעדר טריגר (מַ זְ נֵק) לחיפוש חלופות מביאים לידי חוסר מודעות
של הלקוח לקיומן של אפשרויות מסחר שונות .עמלות המסחר בניירות ערך שמשלמים
הלקוחות לבנקים מורכבות מעמלות קנייה ומכירה ,המתומחרות כשיעור משווי ניירות
הערך הנסחרים 10,ומדמי ניהול חשבון ,המתומחרים כשיעור משווי ניירות הערך שמחזיק
הלקוח בחשבון 11.העמלה עשויה להשתנות גם בהתאם למכשיר הפיננסי הנרכש .לדוגמה,
קנייה או מכירה של קרן נאמנות שאינה קרן מחקה לרוב תהיה פטורה מעמלה ,ואילו
עסקה בקרן נאמנות מחקה תחויב בעמלה .כמו כן ,העמלה על ניירות ערך ישראליים תהיה
שונה מהעמלה על ניירות ערך זרים .מכיוון שהסכום שישלם הלקוח בסופו של דבר תלוי
בהיקף ובסוג הפעילות שלו ובשווי ניירות הערך שברשותו ,ישנם לקוחות רבים המתקשים
להשוות בין המחירים שישלמו לספקים השונים .למצב דברים זה תורמת העובדה כי
עמלות הבנקים ועמלות החש"בים אינן נתונות לאסדרה אחידה .הבנקים מחויבים לקבוע
את סוגי השירותים ואת אופן חישוב העמלה ,ללא אפשרות לסטות מהכללים ,ואילו על
החש"בים לא מוטלת אסדרה דומה .לאחרונה החלה הבורסה לפרסם באתר האינטרנט
שלה ריכוז של השירותים לצד העמלות שגובים חברי הבורסה (בנקים וחש"בים) 12.עובדה
זו צפויה לשפר את יכולת ההשוואה של הלקוח בין המתחרים השונים.



מגבלות פתיחת חשבון – פתיחת חשבון ניירות ערך עשויה להיות מורכבת עבור הלקוח ,בין
היתר בגלל דרישות איסור הלבנת הון ומימון טרור .בין הדרישות המקשות על התהליך
נמצאות הצורך בזיהוי הלקוח פנים אל פנים ,אימות זהות הלקוח במסמכי מקור והצהרה
על נהנה בחתימת מקור .החל משנת  2016מתאפשר לחש"בים לפתוח חשבונות למסחר
בניירות ערך במערכת סגורה :חשבון שבו מתאפשרת העברה של כספים וניירות ערך רק
בינו ובין חשבון אחר של אותם הבעלים ,בחבר בורסה או בתאגיד בנקאי .חשבונות
הנפתחים במערכת סגורה פטורים מהצורך בזיהוי פנים אל פנים ,קבלת מסמכי מקור
והצהרת נהנה בחתימת מקור.
המערכת הסגורה הקלה על הליך פתיחת החשבון אצל חש"בים ,אולם יש לה מספר
מגבלות :היעדר אפשרות להעביר את החשבון לחבר בורסה אחר מבלי להעבירו תחילה אל

 8משווק השקעות נותן ייעוץ כאשר הוא בעל זיקה לאחד מגופי ההשקעה הפוטנציאליים מבחינת הלקוח ,לדוגמה למנהל
קרן .
 9ראוי לציין כי עבור לקוחות קטנים (שאינם מיועצים) ,פערי העמלות אינם בהכרח משמעותיים (ומתחת לגודל תיק
מסוים הם אף עשויים להיות לטובת הבנק) .כמו כן ,החש"בים עצמם אינם בהכרח מעוניינים לפנות לקהל לקוחות זה.
 10בנק ישראל פרסם לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א 1981-את כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות),
התשס"ח .2008-הכללים קובעים את סוגי השירותים שבעדם נגבות עמלות ,וככלל את מבנה העמלה ,כאשר המחירים
נקבעים על ידי הבנקים עצמם .כך למשל ,הצו קובע כי העמלה תיגבה כשיעור מסך התיק.
 11הלקוח עשוי לשלם עמלות נוספות ,כגון עמלת מינימום ועמלת אי-ביצוע.
 12החל בחודש אוגוסט  ,2018כנדרש במסגרת חוק שינוי מבנה הבורסה :חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )63התשע"ז2017-
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חשבון המקור; היעדר אפשרות לביצוע העברות כספים וניירות ערך שאינן בין החשבון
לחשבון המקור; הצורך באימות פרטי בעל החשבון בחשבון המקור עם פרטי בעל החשבון
אצל החש"ב – בעניין זה קיים קושי כיוון שבעת העברת כספים בין חשבון המקור לחשבון
החש"ב ,לא מעביר הבנק גם את פרטי הלקוח ,כך שהלקוח נדרש לספק את האסמכתאות
בעצמו; העובדה כי בנקים אינם יכולים לפתוח חשבונות למסחר בניירות ערך במערכת
סגורה .על כן ,לאור הבעיות שתוארו לעיל ,יש עדיין חשיבות להליך פתיחת החשבון שאינו
דרך המערכת הסגורה.


שימור לקוחות – ככלל ,התחום מתאפיין בכך שלספקים נתונה היכולת לדרוש עמלות
שונות מלקוחות שונים .כל לקוח יתומחר בהתאם למאפייניו ,ובין היתר לפי מידת התחרות
על מתן שירותים ל אותו לקוח .כך ,לקוחות רבים בבנקים עשויים לשלם מחירים גבוהים,
אך כאשר לקוח יפנה לבנק בבקשה להעביר את תיק ניירות הערך שלו למתחרה ,הוא יקבל
הצעה אטרקטיבית שתמנע את המעבר .מאחר שככל הנראה מספרם של הלקוחות
שמגיעים לשלב המעבר קטן ,הבנקים יכולים לנקוט אסטרטגיה זו מבלי לספוג הפסדים
משמעותיים .מלבד הורדת המחיר ,הזיקה של הבנק ללקוח עלולה לאפשר לו לנקוט
אסטרטגיות אגרסיביות יותר של שימור לקוחות ,כגון ניסיון לשכנע את הלקוח שהמעבר
לחש"ב עשוי לסכן אותו ,או ניסיון להערים קשיים על תהליך המעבר ,למשל על ידי זימון
הלקוח לסניף על מנת לחתום על טפסים לפני אישור המעבר.

עיקרי הפתרונות לבחינה
להלן ההמלצות העיקריות שגובשו על מנת להתמודד עם החסמים בשוק זה ,לאחר הטמעת תיקונים
בעקבות הערות שהתקבלו מהציבור .חלק מההמלצות רלוונטיות בנקודת זמן זו רק לבנקים או
לחש"בים ,ולכן תחולנה על גופי השקעה נוספים רק לאחר שתגובש אסדרה אשר תכניס גופים אלה
למשטר רגולטורי שבבסיסו קבלת רישיון לפעילות בתחום.
מטבע הדברים ההמלצות נבדלות זו מזו באסדרה הנדרשת ליישומן ובהערכות התפעולית
המתחייבת להטמעתן .לאור זאת ,נכון לחלק את ההמלצות לפי התאמתם ליישום בטווח זמן קצר
או טווח זמן ארוך.
פתרונות לטווח הקצר


השלמת חקיקת חוק ברוקר דילר – החקיקה האמורה תסדיר את תחום הברוקר דילר
בישראל ותכפיף את הגופים העוסקים בפעילות זו שלא במסגרת בנקאית לפיקוחה של
רשות ניירות ערך .אסדרה זו תגן על ציבור המשקיעים העושים שימוש בשירותי ברוקר
דילר ,ומתוך כך תגביר את אמון הציבור בפעילות זו ,אמון שיאפשר את התפתחות התחום
ויעודד את התחרות בין ספקי השירות השונים לטובת ציבור המשקיעים .המהלך גם יאפשר
כניסה של שחקנים חדשים לתחום ויפתור את אי הוודאות הקיימת היום בהתמודדות מול
חדשנות טכנולוגית .אסדרה זו מקודמת בימים אלה על ידי רשות ניירות ערך ,ובמסגרת זו
פרסמה הרשות להערות הציבור טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר13.

 13טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר ,התשע"ח.2018-
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יצוין כי במקביל ,צוות משותף של הרשות לניירות ערך ושל הפיקוח על הבנקים פועל
לקידום עקרונות אחידים לאסדרת התחום ולתיאום שוטף ,כך שבמקביל לקידום החקיקה
האמורה על ידי הרשות ,שתחול על גופים שאינם בנקים ,הפיקוח על הבנקים מקדם הוראה
בנושא ברוקר דילר שתחול על התאגידים הבנקאיים.


מתן אפשרות לגוף הקולט להעביר את תיק ניירות הערך – הטיפול בכלל ענייני העברת
חשבונות הלקוח מהספק הנוכחי שלו אל הגוף שאליו הוא מעוניין לעבור יתבצע על ידי הגוף
הקולט .צעד זה יקל על מעבר הלקוחות וימנע מהגוף המעביר את היכולת להערים קשיים
על הלקוח ולסכל את המעבר 14.מוצע כי הליך הניוד יתבצע על ידי הגוף הקולט תוך חיוב
הגוף המעביר במסגרת זמנים ברורה להעברת החשבון.



שיפור המערכת הסגורה והליך העברת פעילות חשבון הלקוח – המערכת הסגורה שיפרה
את הליך העברת החשבון ,אך שינויים אפשריים נוספים עשויים להקל על הליך המעבר של
לקוחות בין הבנקים לחש"בים ובין החש"בים לבין עצמם (כמפורט בהמשך) .בנוסף ,מומלץ
לתת גם לבנקים אפשרות לפתוח חשבונות למסחר בניירות ערך באמצעות המערכת
הסגורה15.



הקלה על פתיחת חשבון ניירות ערך באופן מקוון – אפשרות נוספת להקל על הלקוחות היא
לאפשר פתיחת חשבון ללקוח חדש באופן מקוון ,ללא דרישת זיהוי פנים אל פנים (פיזי),
אימות באמצעות מסמכים מקוריים וחתימת מקור ,וזאת גם ללא שימוש במערכת
הסגורה .אנו ממליצים כי תיבדק האפשרות לפתוח חשבון ניירות ערך תוך הסתמכות על
אמצעי זיהוי טכנולוגיים ,כגון חתימה דיגיטלית ,טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי,
העברה בנקאית מחשבון המקור ואמצעים נוספים.



בנקאות פתוחה – ועדה בין-משרדית פועלת בימים אלה על מנת לקדם חקיקה אשר תיישם
את המלצות ועדת שטרום לעניין זה ( ,)APIכך שנותני שירותי מידע יוכלו לגשת למידע על
פעילות הלקוחות (ולהשתמש בו כדי לסייע ללקוח לקבל הצעות מתחרות ושירותים
נוספים) .צעד זה צפוי להקל על ציבור הלקוחות בביצוע השוואת מחירים ובבדיקת כדאיות
מעבר לגורם מתחרה ,ואף להתריע בפניהם על קיומן של הצעות מתחרות עדיפות .בנוסף,
מומלץ לוודא כי פרסום שיעורי העמלות שגובים הבנקים והחש"בים על ידי הבורסה 16יהיה
אפקטיבי ובר-השוואה ,יאפשר פילוחים שונים וייקח בחשבון את מכלול העלויות בפעילות
הברוקראז' ,על מנת לשקף ללקוח תמונה מלאה של העלות הצפויה.

פתרונות לטווח הארוך


הקמת סכמת פיצויים ללקוחות –מוצע להקים צוות בין משרדי לבחינת הקמת סכמת
ביטוח (קרן פיצויים) אשר תהווה שכבת הגנה למשקיעים מאובדן השקעותיהם כתוצאה

 14יישום ההמלצה מחייב בניית מנגנון תומך הכולל הבטחת קיומה של הסכמת הלקוח להעברת החשבון אצל הגוף
הנעבר ,זיהוי ודאי בכל הנוגע לכוונת בעל התיק ,וקיומן של בקרות המצמצמות את הסיכון להונאות וזיופים.
 15כל שינוי בתחום חייב לעמוד בעקרונות שהנחו את ההקלות בזיהוי שניתנו במסגרת "המערכת הסגורה" ויש לבחון
את השינויים שהוצעו בהקשר זה.
 16כנדרש בחוק לשינוי מבנה הבורסה.
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מחוסר היכולת של חברת ההשקעות להחזיר את כספם (למשל במקרים של הונאה או
רשלנות בתאגיד) .הקמתה צפויה להגביר את יציבות המערכת הפיננסית ,כמו גם את
תחושת הביטחון של המשקיעים בגופים הפועלים בתחום זה.
הוצאה לפועל של סכמה זו צריכה להביא בחשבון בין היתר את ההבדלים בפיקוח ובבקרות
בין הגופים השונים ,וזאת על מנת למנוע סבסוד צולב והעצמת הסיכון המוסרי .נראה כי
קיימת עדיפות לכך שסכמה כזו תוקם בנפרד עבור הגופים שאינם בנקים ,לאור ההבדלים
במאפייניהם ובסוג הפיקוח המוטל עליהם.


הנפקת אמצעי תשלום – מתן היתר לחברי הבורסה להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון
המסחר של הלקוח .היתר ההנפקה ייתר את הצורך בהעברות כספים לצורך שימוש בהם,
ויקל על התנהלותו הפיננסית של הלקוח17.

 17האפשרות להנפקת אמצעי תשלום צריכה להיבחן בראי עקרונות "המערכת הסגורה".
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התחרות בתחום הברוקראז'
מחירים ונתחי שוק
בישראל קיימים שלושה סוגים של נותני שירותי ברוקראז' :בנקים ,חש"בים וברוקרים עצמאיים
שאינם חברי בורסה .השניים הראשונים נותנים שירותי מסחר ללקוחות קמעונאיים ,והבנקים
מנהלים את מרבית החשבונות בפלח שוק זה.
על מנת לקבל תמונת מצב של נתחי השוק והמחירים וכדי לנתחם במסגרת דוח זה ,נדרשו חברי
הבורסה להעביר לרשות התחרות נתונים על היקף הפעילות והעמלות ששילמו להם לקוחות
קמעונאיים החל בשנת  2014ועד המחצית הראשונה של שנת .2016
דרישת הנתונים נוסחה במאמץ להיצמד ככל הניתן לדיווחים שהבנקים נדרשים לפרסם בכפוף
להוראת ניהול בנקאי תקין (נב"ת) מס'  .414על פי הוראה זו ,הבנקים מדווחים על עמלות המסחר
בחלוקה למדרגות על פי שווי תיק ניירות הערך של הלקוח בסוף התקופה .חלוקה זו מבטאת רק
חלק מהשונות בין הלקוחות ,שכן שני לקוחות בעלי שווי תיק זהה יכולים לבצע פעולות בהיקף שונה
מאוד ,מה שישפיע על רווחיות חבר הבורסה מאותו לקוח ובהתאם יכול להשפיע גם על המחיר.
עובדה זו מקשה על היכולת להשוואת מחירים .השונות בהיקף פעילות הלקוח עשויה להשפיע
במיוחד על נתוני החש"בים ,להם מספר לקוחות קטן ,ועל כן ייתכן כי מספר קטן של לקוחות בעלי
פעילות בהיקף חריג יטה את הממוצע בצורה משמעותית.
מגבלה נוספת היא שעל פי הוראת נב"ת  ,414הבנקים מדווחים על העמלות שמשלמים לקוחות
קמעונאיים ,שהם אנשים פרטיים (או "יחידים") ועסקים קטנים בלבד 18,כהגדרת מונח זה בכללי
הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) ,התשס"ח .2008-מכיוון שחש"בים אינם חשופים למידע על
מחזור הפעילות הכולל של העסק ,הם אינם יכולים לפלח את לקוחותיהם באותו האופן .החש"בים
יודעים לסנן מבין לקוחותיהם את הלקוחות המוסדיים ,אך לא להפריד בין עסקים גדולים לקטנים
כפי שעושים הבנקים.
בהשוואת נתוני המסחר שהתקבלו מהבנקים ומהחש"בים ניתן היה לראות כי מחזור המסחר
הממוצע ליום גבוה יותר באופן משמעותי אצל החש"בים בכל הקבוצות לפי שווי התיק .מצב זה
עלול היה להפוך את ההשוואה בין הגופים ללא רלוונטית ,שכן הממצאים עשויים היו להיות
מוסברים על ידי ההבדלים במחזורי המסחר .על מנת להפוך את ההשוואה לרלוונטית יותר ,ולוודא
כי נתוני החש"בים מתייחסים ללקוחות קמעונאיים בלבד ,התבקשו החש"בים להעביר נתונים רק
לגבי לקוחות שמחזור המסחר שלהם נמוך מ 10-מיליון ש"ח בשנה .ללקוחות אלו נתייחס בהמשך
כלקוחות הקמעונאיים של החש"בים .כמו כן ,מכיוון שמחזורי המסחר של בנק ירושלים היו דומים
יותר לאלו של החש"בים מאשר לאלו של הבנקים האחרים ,דרישה דומה הופנתה גם אליו19.

 18הגדרתו של עסק קטן נקבעת על פי מחזור הפעילות הכולל של העסק או על פי מועד ההתאגדות שלו (קרי תאגיד
שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו).
 19אמנם בכך אנו מסתכנים בטעות הפוכה ,מכיוון שהבנקים לא התבקשו לבצע תיקון דומה ,אך לכל היותר זה יוביל
להערכת חסר של פערי המחיר ,כלומר יגרום לבנקים להיראות כמי שמציעים מחירים נמוכים יותר יחסית לחש"בים.
כפי שנראה להלן ,למרות הטיה אפשרית זו מצאנו שהבנקים מציעים מחירים גבוהים באופן משמעותי לעומת
החש"בים .בנוסף ,על פי בדיקות שביצענו מול החש"בים ,באופן זה אנו מנטרלים רק לקוחות גדולים מאוד ,המושכים
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עמלות מסחר
בלוח  1ניתן לראות שגם לאחר נטרול הלקוחות בעלי מחזור המסחר הגבוה (מעל  10מיליון ש"ח),
מחזורי המסחר של לקוחות החש"בים בתיקים בעלי שווי של עד מיליון ש"ח גבוהים מאלה של
הבנקים ,אך הפערים קטנים בהרבה מאשר לפני צמצום קבוצת הלקוחות 20.לכן במקומות
הרלוונטיים וידאנו כי ההשוואה שביצענו תקפה גם ללקוחות חשב"ים בעלי מחזורי מסחר נמוכים.
מכיוון שסביר שבקבוצות בהן שווי התיק הוא מעל מיליון ש"ח נאבד בעקבות הסינון חלק ניכר
מהלקוחות ,נתמקד בהשוואה שנערוך להלן בלקוחות עד רף זה.
לוח  :1מחזור מסחר ממוצע לתיק ( ,)2015לאחר נטרול לקוחות עם מחזור מסחר של מעל  10מיליון
ש"ח בחש"בים21

ממוצע

מחזור מסחר ממוצע
חש"בים (אלפי ש"ח)

שווי תיק (אלפי ש"ח)

מחזור מסחר
בנקים (אלפי ש"ח)

0-25

280

290

25-50

110

290

50-75

140

330

75-100

190

440

100-200

250

490

200-400

370

560

400-700

590

760

700-1,000

850

950

1,000-5,000

1,730

1,650

5,000-10,000

5,250

2,270

+10,000

18,670

1,710

באיור  1ניתן לראות השוואה של עמלות המסחר הממוצעות במניות ובאג"ח ישראליות שגובים
בנקים וחש"בים מלקוחות קמעונאיים ,הן לגבי פעולות שבוצעו בידי פקיד והן בערוץ ישיר.

את מחזור המסחר הממוצע כלפי מעלה באופן קיצוני ,למעט בקבוצות שבהן לקוחות בעלי תיק בשווי של מעל מיליון
ש"ח ,שחלק משמעותי מהם עובר את רף ה 10-מיליון ש"ח.
 20נתונים אלה עשויים ללמד על ההבדלים בין לקוחות הבנקים ללקוחות החש"בים ,כאשר האחרונים מתאפיינים
בפעילות מסחר אקטיבית יותר.
 21המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
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איור  :1עמלות המסחר בפעולות שבוצעו על ידי פקיד ובערוץ ישיר ,מניות ואג"ח ישראליות ,כאחוז
ממוצע משווי הנייר (22)2015
עמלת מסחר
 %משווי הפעולה
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

700-1,000

400-700

50-75

75-100
100-200
200-400
שווי תיק באלפי ש"ח
בנקים  -פקיד
בנקים  -ערוץ ישיר
חש"בים

25-50

עד 25

0

מספר נקודות עולות מהנתונים:


עמלות המסחר של החש"בים נמוכות משמעותית מאלו של הבנקים בכל קבוצות שווי
התיק ,גם כאשר משווים אותם לעמלות המסחר שגובים הבנקים בערוץ ישיר .מכיוון
שמחזורי המסחר הממוצעים בחש"בים גבוהים יותר מאלו שבבנקים ,וידאנו כי העמלות
הממוצעות המופיעות כאן מייצגות את העמלות שישלמו גם לקוחות בעלי נפח פעילות
קטן ,וזהו אכן המצב .בבנקים ,לעומת זאת ,עמלות המסחר שבמחירון גבוהות בהרבה
מהעמלות הממוצעות ,מה שמעלה את הסבירות לכך שלקוחות בעלי היקפי פעילות
נמוכים ,או לקוחות שאינם מתמקחים ,משלמים עמלות גבוהות יותר מהעמלות
הממוצעות המוצגות כאן ,ואילו לקוחות פעילים או מתוחכמים יכולים ליהנות מעמלות
נמוכות יותר.



עמלת המסחר בבנקים יורדת בצורה משמעותית ככל שהתיק גדל ,בעוד העמלה שגובים
החש"בים כמעט שאינה משתנה.



לקוחות בעלי שווי תיק הנמוך מ 25-אלף ש"ח נהנים מעמלות נמוכות לעומת לקוחות בעלי
שווי תיק גבוה יותר ואף משלמים דמי ניהול נמוכים יותר ,כפי שנציג בהמשך 23.הסבר
שהוצע לכך על ידי גורמים בשוק (בנקים וחש"בים) ,הוא שנתון זה נובע ככל הנראה מכך
שסוחרים גדולים רבים מוכרים בסוף יום המסחר את מרבית או כל ניירות הערך
שברשותם ,ולכן נכנסים לקבוצה זו .בלוח  1ניתן לראות כי מחזור המסחר הממוצע של
לקוחות הבנקים בקבוצה זו גבוה בהרבה ממחזור המסחר של הקבוצות הבאות (שווי תיק

 22המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
 23קבוצה זו מהווה כ 27% -מסך התיקים בבנקים.
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 100-25אלף ש"ח) ,מה שמחזק מסקנה זו .על כן יש להתייחס בזהירות לנתונים לגבי
קבוצה זו בבואנו להסיק מסקנות לגבי פעילותם של לקוחות קמעונאיים24.


עוד מצאנו כי העמלות שגובים הבנקים הקטנים נמוכות יותר מהעמלות הנגבות בחמש
הקבוצות הבנקאיות הגדולות ,אך עדיין גבוהות מאלו הנגבות על ידי החש"בים.

באיור  2ניתן לראות שעמלות המסחר במסחר במניות ובאג"ח זרות גבוהות יותר לעומת המסחר
במניות ובאג"ח הישראליות .גם כאן קיימים פערים גדולים בין הבנקים ובין החש"בים ,למעט
בתיקים בשווי של עד  25אלף ש"ח ,שבהם בערוץ ישיר הבנקים מעט זולים יותר.
איור  :2עמלות המסחר בפעולות שבוצעו על ידי פקיד ובערוץ ישיר ,מניות ואג"ח זרות ,כאחוז
ממוצע משווי הנייר (25)2015
עמלת מסחר
 %משווי הפעולה
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

מעל  700ועד
1,000

מעל  400ועד
700

מעל  200ועד
400

מעל  100ועד מעל  75ועד  100מעל  50ועד  75מעל  25ועד 50
200
שווי תיק באלפי ש"ח

חש"בים

בנקים  -ערוץ ישיר

עד 25

0

בנקים  -פקיד

דמי ניהול
ההשוואה של דמי הניהול בין לקוחות הבנקים ובין לקוחות החש"בים מורכבת יותר נוכח מודל
התמחור השונה :הבנקים גובים דמי ניהול פיקדון ניירות ערך כשיעור מסך הנכסים בתיק בכל רבעון

 24גם בספרות נמצא כי סוחרי אלגו רבים נוהגים לסגור את כל הפוזיציות שלהם עד סוף יום המסחר .כך למשל,
במאמרם של אורי קז ורועי שטיין מבנק ישראל נמצא ,כי  83%מהחשבונות של מחוללי הציטוטים (סימון של הבורסה
לחשבונות המשתמשים במחשב להעברת פקודות) שנבדקו בבורסה בתל אביב סוגרים את מרבית הפוזיציות שלהם עד
לסוף יום המסחרhttp://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp201806h.pdf .
מנגד הועלו טענות כי שיעור סוחרי היום מכלל הלקוחות קטן מאוד ,ולכן הם אינם יכולים להסביר את פערי המחיר.
מכיוון שלא הוצג היקף הפעילות של אותם סוחרים ,טענה זו רלוונטית רק לפערים בדמי הניהול (אליהם נתייחס
בהמשך) ,ולא לפערים בעמלת המסחר ,שעדיין עשויים להיות מוסברים על ידי הפעילות של סוחרי היום גם אם מספרם
האבסולוטי נמוך .בנוסף ,לא הוצע הסבר אחר למחירים בקבוצת שווי התיק הנמוכה .נזכיר כי הטענה בדבר סוחרי
היום הועלתה גם על ידי חלק מהבנקים עצמם .מכל מקום ,לא נראה שיש בהסתייגות זו כדי לשנות את המסקנה לפיה
יש להתייחס בזהירות לנתונים לגבי קבוצה זו ולהתמקד בקבוצות שווי התיק האחרות לצורך ביסוס מסקנותינו.
 25המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
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קבוע26.

או בעת מכירה של נייר הערך ,ואילו החש"בים גובים לרוב דמי טיפול או ניהול בסכום
החש"בים גובים לרוב דמי ניהול של  20ש"ח לחודש לתיק ,והלקוח עשוי לקבל החזר אם ביצע כמות
מסוימת של פעולות .לצורך שיפור יכולת ההשוואה תרגמנו את שיעור דמי הניהול בבנקים לשוויים
הכספי על ידי הכפלת האחוז השנתי בשווי התיק שנמצא באמצע הטווח בכל קטגוריה .דמי הניהול
הממוצעים שגבו הבנקים והחש"בים בשנת  2015מפורטים בלוח .2
אם נבחן את דמי הניהול הממוצעים בבנקים מול דמי הניהול בגובה של  20ש"ח לחודש ,נקודת
השוויון היא תיק בשווי של כ 58,000-ש"ח (כפי שעולה מהנתונים למטה ,דמי הניהול הממוצעים
בפועל מעט נמוכים מכך עבור כל הקבוצות ,כך שנקודת השוויון כנראה נמוכה יותר אף היא).
כלומר ,תיק בעל שווי נמוך יותר ישלם דמי ניהול נמוכים יותר לבנק ,ותיק בעל שווי גבוה יותר
ישלם דמי ניהול נמוכים יותר לחש"ב ,בפער שעשוי להגיע לאלפי שקלים בתיקים גדולים.
לוח  :2דמי הניהול הממוצעים בשנה בבנקים ובחש"בים

(27)2015

שווי תיק
(אלפי
ש"ח)

דמי ניהול ממוצעים
בבנקים ( %משווי
התיק)

חישוב דמי ניהול ממוצעים
בבנקים בש"ח (לפי שווי התיק
באמצע הטווח)

דמי הניהול
הממוצעים
בחש"בים בש"ח

0-25

0.31%

39

139

25-50

0.42%

158

200

50-75

0.42%

263

204

75-100

0.41%

359

197

100-200

0.39%

585

190

200-400

0.34%

1,020

192

400-700

0.29%

1,595

209

700-1,000

0.25%

2,125

223

השוואת תיקים
על מנת להשוות בין העלות הממוצעת הכוללת של ניהול תיק ניירות ערך בבנק לעומת חש"ב ,חישבנו
את העלות שישלם לקוח עבור מספר תיקים היפותטיים עם הרכבים שונים .הרכב התיקים מפורט
בלוח  ,3ושווי התיקים מגוון וכולל תיקים בשווי  25אלף ש"ח 50 ,אלף ש"ח 75 ,אלף ש"ח 150 ,ש"ח
אלף ו 500-אלף ש"ח ,כאשר עבור כל שווי תיק נתון מוצגים שני דפוסי פעילות אפשריים של הלקוח
– לקוח פעיל יותר ,המשקיע במניות ובאג"ח ישראליות וזרות ,ולקוח פעיל פחות ,המשקיע במניות
ובאג"ח ישראליות בלבד .הובא בחשבון כי לקוח קמעונאי ממוצע משקיע כמחצית מהתיק בקרנות
 26נציין כי בנק ישראל מפרסם צו הקובע את כללי התמחור שעל פיהם פועלים הבנקים .צו זה משפיע על גובה העמלות
שהבנקים גובים בגין פעילות בניירות ערך .כך למשל ,הצו קובע כי העמלה תיגבה כשיעור מסך התיק .כללי העמלות
קובעים את סוגי השירותים ואופן חישוב העמלה ,אך לא קובעים את גובה העמלות.
 27המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
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נאמנות (ללא קרנות נאמנות מחקות ותעודות סל ,המסווגות כמניות ואג"ח) ,דבר העולה הן
מהנתונים והן משיחות עם השחקנים בתחום .הנחנו שפעילות המסחר בתיקים מתפלגת באופן זהה
להרכב התיק.
באשר לעלויות בכל אחד מאפיקי הפעילות ,עבור הבנקים נלקחו בחשבון המחירים הממוצעים עבור
תיק בשווי דומה .עבור החש"בים ,עמלות המסחר נקבעו על פי הממוצע עבור תיק בשווי דומה ,ודמי
הניהול נקבעו על  20ש"ח לחודש ,וזאת על מנת לייצג את דמי הניהול המרביים שישלם לקוח לא
פעיל (הנחה המחמירה עם החש"בים ובמיוחד ביחס לתיקים בעלי פרופיל פעיל ,אשר סביר שבפועל
היו משלמים דמי ניהול נמוכים יותר).
לוח  :3הרכבי התיקים ההיפותטיים
תיק 1

תיק 2

תיק 3

תיק 4

תיק 5

תיק 6

תיק 7

תיק 8

תיק 9

תיק 10

ערוץ פעולה

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

ישיר

שווי התיק בש"ח

25,000

25,000

50,000

50,000

75,000

75,000

500,000 500,000 150,000 150,000

המחזור השנתי בש"ח

120,000

10,000

150,000

20,000

180,000

25,000

100,000 630,000

300,000

50,000

השיעור מהתיק:
מניות ואג"ח ישראליות

37.50%

50.00%

37.50%

50.00%

37.50%

50.00%

37.50%

50.00%

37.50%

50.00%

מק"מ

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

מניות ואג"ח זרים

12.00%

0.00%

12.00%

0.00%

12.00%

0.00%

12.00%

0.00%

12.00%

0.00%

קרנות נאמנות

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

מחירי התיקים השונים
באיור  3להלן ניתן לראות את תוצאות ההשוואה ואת פערי המחירים בין התיקים שבלוח  .3ניהול
מרבית התיקים שנבחנו יהיה זול יותר בחש"ב מאשר בבנק ,והפער נע בין  15ש"ח לשנה בתיק בעל
שווי והיקף פעילות נמוכים ,לבין  1,441ש"ח לשנה עבור התיק בעל השווי הגבוה והפעיל ביותר.
מכיוון שהחש"בים גובים דמי ניהול קבועים ,שאינם עולים עם העלייה בשווי התיק ,פער המחירים
בשקלים שמקורו בדמי הניהול גדל במהירות עם שווי התיק ,בעוד שהפער בש"ח הנובע מעמלות
המסחר גדל לאט יותר .חשוב להדגיש כי הפערים המוצגים כאן הם פערים בין המחירים
הממוצעים ,ואין הכרח כי אותם פערים יתקיימו עבור כל הלקוחות.
בתיקים קטנים יותר ,ושאינם מאוד פעילים ,השוואת המחירים הממוצעים עשויה להצביע על כך
שניהול התיק בבנק זול יותר .למשל ,תיק בשווי של  25אלף ש"ח ,שמתבצעות בו פעולות בשווי של
 10אלף ש"ח בשנה ,יהיה זול ב 159-ש"ח לשנה בבנק.
אולם ,כפי שהוסבר קודם לכן וכפי שאפשר לראות באיור  ,3מחזור המסחר הממוצע של לקוחות
בעלי שווי תיק של עד  25אלף ש"ח בשנה גבוה מאוד וסביר שכולל בתוכו גם סוחרי יום .לכן ,ייתכן
כי המחירים הממוצעים עבור לקוחות בקבוצה זו ,אשר שימשו לחישוב העלות בתיקים בעלי שווי
של  25אלף ש"ח ,אינם מייצגים את העלויות שמשלמים בפועל לקוחות קמעונאיים קטנים .סביר
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בהחלט כי בבנקים ,לקוח שאינו סוחר בהיקפים גדולים ,או שאינו בעל כוח מיקוח משמעותי מול
הבנק בשל סיבות אחרות ,ישלם מחירים גבוהים יותר מהמחיר הממוצע באותה מדרגה .זאת
לעומת החש"בים ,אשר בהם נמצא שהמחירים שישלם גם לקוח קטן נמוכים ודומים למחיר
הממוצע .כמו כן ,יש לזכור כי כל החישובים התבצעו על סמך הנחות שמחמירות עם החש"בים ,כגון
דמי ניהול של  20ש"ח בחודש ,ולא לפי דמי הניהול הממוצעים בפועל.
איור  :3השוואת מחירי התיקים (בש"ח ,הציר השמאלי) ומחזור המסחר הממוצע לתיק (באלפי
ש"ח ,הציר הימני)28
אלפי ש"ח
700

סך עמלות מסחר  -חש"ב

סך דמי ניהול  -בנק

סך עמלות מסחר  -בנק

מחזור מסחר ממוצע בבנקים

הפרש בש"ח

סך דמי ניהול  -חש"ב

ש"ח
2,000
1,800

590

600

1,600
500

1,400

1,441
1,461

1,200

400

1,000
300

1,226
1,432
504
586

200
240
100

534
314

240
-

7642

370
584
240
4923

280

250

600
178
305

240
319
161

800

84
240 308
240
209
96 27
11

140

110 21094
240 15
217 209240
93 25
9

400
131
240 159
77
240
10070 77
8 4

נתחי שוק
על אף פערי המחיר ,החש"בים אינם מצליחים לתפוס נתח שוק משמעותי בקרב לקוחות
קמעונאיים .באיור  4ניתן לראות את נתחי השוק בתחום (על פי מספר הלקוחות) .רק כ2.8%-
מהלקוחות הקמעונאיים מחזיקים חשבון בחש"ב .כאשר בוחנים את נתחי השוק של הבנקים ,הם
נראים דומים לאלו של הבנקים בפיקדונות לציבור ,המוצגים באיור  .5מהאיורים עולה שהבנק
הבינלאומי ובנק הפועלים הם בעלי נתח שוק גבוה יותר בניהול חשבונות ניירות ערך מאשר
בפיקדונות הציבור בפער של כ 500-נקודות אחוז ,על חשבון נתחי השוק של בנק לאומי ובנק מזרחי.
 28המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
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200
0

איור  :4נתחי השוק של הקבוצות הבנקאיות והחש"בים לפי מספר הלקוחות הקמעונאיים בעלי
תיק ניירות ערך (29)2015
33.4%
24.3%
14.4%
4.2%

2.8%
חש"בים

14.5%

6.4%

שאר הבנקים מזרחי טפחות

דיסקונט

איור  :5נתחי השוק של הבנקים בפיקדונות הציבור

הבינלאומי

לאומי

הפועלים

(30)2015

יצוין כי על אף ההצלחה היחסית של הבנק הבינלאומי בתחום ניירות הערך ,לא מצטיירת כאן
תמונה כמו בתחום המשכנתאות ,שבו בנק קטן יותר – מזרחי טפחות – מצליח לעקוף את בנק
הפועלים ובנק לאומי בנתח השוק שלו .ייתכן כי ההסבר לתוצאות אלו הוא שבתחום המסחר
בניירות הערך מרבית הלקוחות מנהלים את תיק ניירות הערך שלהם בבנק שבו הם מנהלים גם
חשבון עו"ש.

ניתוח תחרותי
פערי המחירים המשמעותיים בין הבנקים לחש"בים ,לצד נתח השוק הגבוה של הבנקים ,עשויים
להעיד שהבנקים מצליחים לגבות מלקוחותיהם פרמיה הנובעת מחוסר תחרות .עם זאת ,לפערי
המחירים עשויים להיות גם הסברים אחרים ,כגון בידול בשירות שמעניקים הבנקים לעומת
החש"בים ,שירותים שכרוכים בעלויות משמעותיות לבנקים.

 29המקור :מענה לדרישות נתונים של רשות התחרות.
 30מקור :דוח הפיקוח על הבנקים לשנת .2015
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על מנת לבחון הסברים שונים לפערי המחירים ולנתחי השוק הגבוהים של הבנקים ,ערכנו שיחות
עם כלל השחקנים בתחום ,ובחנו לעומק את תהליך ההעברה של תיק ניירות ערך בין הגופים
השונים.
להלן נסקור טענות שונות שהעלו בפנינו הבנקים בדבר הגורמים לפערי המחירים בין הבנקים לבין
החש"בים ולנתחי השוק הגבוהים של הבנקים ,ונתייחס לכל גורם:
א .הבדלים בשירות בין הבנקים לחש"בים – הבנקים מספקים ללקוחות שירות הכולל ייעוץ השקעות
ואת מערך התמיכה המקיף של הבנק ,הכולל סניפים ,מוקדי שירות לקוחות ואתר אינטרנט.
חש"בים ,לעומת זאת ,לא יכולים לספק ללקוחותיהם שירות של ייעוץ השקעות ,ויכולים להציע
שירות של שיווק השקעות בלבד .מכיוון שהחש"בים משווקים מוצרים פיננסיים ,כגון קרנות נאמנות
וקרנות סל ,הם חייבים לדווח ללקוחותיהם על ניגוד העניינים הפוטנציאלי שהם נמצאים בו ,ורק
אז יכולים "לשווק השקעות" ללקוח .נציין כי במסגרת השיווק יכול החש"ב להמליץ ללקוח לרכוש
מוצרים פיננסים של גוף מתחרה .למעט מיטב דש ,החש"בים אינם מספקים שירות של שיווק
השקעות ללקוחות ברוקראז' קמעונאיים.
לטענת הבנקים ,שירותי הייעוץ חשובים למרבית הלקוחות הקמעונאיים ,ועל כן לקוחות
קמעונאיים רבים לא יעברו לסחור באמצעות חש"ב .בנוסף ,מתן שירותי ייעוץ כרוך בעלויות
משמעותיות לבנק.
עם זאת ,לחלק מהבנקים ,וביניהם שני הבנקים הגדולים ,ישנו רף מינימום של פעילות בבנק המזכה
את הלקוח בשירות של ייעוץ השקעות .בבנקים שבהם קיים רף מינימום ,הוא נע בין  100-200אלף
ש"ח .על כן ,ישנם לקוחות בבנקים שאינם זכאים לייעוץ ,ועבורם הייעוץ אינו יכול להיות ההסבר
להמשך קבלת שירותי ברוקראז' בבנק או למחירים הגבוהים יותר שהם משלמים לבנק בממוצע
עבור שירות זה.
באשר ליתר השירותים – כגון עלויות הסניפים ,מוקדי הלקוחות ואתרי האינטרנט של הבנקים –
העלויות הכרוכות בהם משותפות לכלל פעילויות הבנק ,שהן פעילויות רחבות בהרבה מאלו של בתי
ההשקעות המחזיקים בחש"בים.
ב .עלויות הרגולציה – הבנקים כפופים לרגולציה רחבה אשר משפיעה גם על פעילותם כחברי בורסה
המספקים ללקוחותיהם שירות של מסחר בניירות ערך .לבנקים יש רגולטור ייעודי ,הפיקוח על
הבנקים בבנק ישראל ,שבמסגרת סמכותו קובע הוראות לבנקים ומפקח על פעילותם ,בין היתר
בנושא זה .חש"בים ,לעומת זאת ,כפופים לרגולציה פחותה .אין רגולטור ממשלתי המפקח על
פעילותם באופן ישיר ,והם כפופים לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בלבד31.
הרגולציה המקיפה עשויה להסביר את התפיסה של הציבור שהבנקים הם גופים בטוחים יותר
לעומת החש"בים ,ולכן לקוחות רבים מעדיפים לנהל את תיק ניירות הערך שלהם בבנק ולא בחש"ב.
יחד עם זאת ,הרגולציה משיתה עלויות רבות על הבנקים.
אמנם נראה כי תפיסת הביטחון של הציבור ביחס לפעילות מסחר בניירות ערך בבנקים היא אחת
הסיבות שבגינן הם מעדיפים לנהל את התיק שלהם בבנק (כפי שנרחיב בהמשך) ,אך ספק אם יש
בפערי הרגולציה להסביר את הפערים במחירים .יש לזכור כי פערי הרגולציה גם מיטיבים עם
 31מלבד בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ,שבו יש לרשות ניירות ערך סמכויות פיקוח על החש"בים.
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הבנקים .על פי תקנון הבורסה (סעיף  12לחלק הראשון) ,קיימת רשימה סגורה של עיסוקים
המותרים לחש"ב .כפי הנראה ,כדי להתמודד ,בין השאר ,עם מגבלה זו ,בתי ההשקעות הקימו
חברות בת לצורך פעילותם כחברי בורסה ,כאשר לעומתם הבנקים ,משמשים כחברי בורסה בעצמם.
על כן ,לבנקים מתאפשר להשתמש בהון העצמי שהם מחויבים לו לצורך פעילותם האחרת גם לצורך
עמידה בדרישות ההון כחבר בורסה ,בעוד חש"בים נדרשים להון עצמי נפרד לצורך פעילות זו.
בנוסף ,גם עלויות הרגולציה ,כמו עלויות השירות שהוזכרו לעיל ,משותפות לכלל פעילויות הבנק,
הרחבות משל בתי ההשקעות המחזיקים בחש"בים.
ג .מכירה במחירי הפסד (" – )"loss leaderאחד הבנקים העלה טענה כי החש"בים מספקים
ללקוחותיהם את שירותי הברוקראז' במחירי הפסד ,על מנת שיוכלו למכור לאותם לקוחות את
תעודות הסל וקרנות הנאמנות של בית ההשקעות שמחזיק בחש"ב .אולם ,כפי שצוין ,מרבית
החש"בים אינם מספקים שירות של שיווק השקעות ללקוחותיהם .על כן ,היכולת שלהם להשפיע
על בחירת ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים של לקוחותיהם נמוכה.
הנתונים שבידינו אינם מאפשרים לבחון בצורה ישירה אם לקוחות של חש"ב נוטים לרכוש את
מוצריו של בית ההשקעות השולט באותו חש"ב יותר מלקוחות של חברי בורסה אחרים .עם זאת,
ניתן לראות כי לקוחות החש"בים רוכשים בממוצע פחות קרנות נאמנות שאינן מחקות ותעודות סל
שאינן על מדדי מניות ואג"ח ,מה שעשוי להצביע על כך שהחש"בים לא מטים את לקוחותיהם לכיוון
מוצרים אלו ,שהם בדרך כלל בעלי דמי הניהול הגבוהים ביותר (ברם ,יסוייג כי השוני בין לקוחות
הבנקים והחש"בים עשוי לנבוע מההבדלים באופי הלקוחות).
לסיכום ,הטענות שהעלו הבנקים יכולות לשמש הסבר חלקי לכך שלקוחות אינם ממהרים לעבור
לחש"בים למרות פערי המחירים בשירותי הברוקראז' ,אך נראה שאין בהם הסבר מלא לפערי
המחיר המשמעותיים לצד נתחי השוק הגבוהים מאוד של הבנקים .פערים משמעותיים כל כך
מצדיקים בחינה נוספת על מנת להבין אם קיימים חסמים ,ובפרט חסמי מעבר ,הפוגעים
בהתפתחותה של תחרות אפקטיבית בתחום.
לצורך כך ,נבחן את התהליך שעובר לקוח בבואו לנייד את פעילות המסחר שלו בניירות ערך.
באופן כללי ,צרכן של מוצר או שירות נדרש לעבור שלושה שלבים מרכזיים כשהוא שוקל לתחר בין
ספקים ולהחליף ספק אחד במשנהו :מעורבות ( ,)engagementהערכה ( )assessmentופעולה (.)action
הצרכן המעורב מודע לכך שבידו היכולת לבחור במוצר ,בשירות ובספק ,והוא מוכן לבחון את
החלופות הזמינות .לצורך רכישה מיודעת ,עליו להיות מסוגל להעריך מהם המוצר ,השירות או
הספק המתאימים ביותר לצרכיו ,והדבר מחייב גישה למידע מהימן ומקיף ,הבנת דפוסי הצריכה
שלו עצמו ויכולת להשוות בין הצעות שונות .בסיום התהליך ,כשהוא מבקש לממש את בחירתו,
נדרשת יכולת מעשית לפעול – היינו לרכוש את המוצר או השירות התואם לצרכיו או להחליף את
הספק32.

United Kingdom Regulators Network, "Consumer engagement and switching" (17 December 2014).
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32

הבאים33:

מודל מפורט יותר של "מסע הצרכן" בדרך למעבר בשווקים פיננסיים כולל את השלבים
העלאת הרעיון למעבר (לרוב בתגובה למַ זְ נֵק [ ,]triggerדוגמת חוויה שלילית עם הספק הנוכחי או
סיום חוזה התקשרות); מודעות לחלופות; יכולת  /נכונות לגשת למידע רלוונטי; יכולת להעריך
מידע רלוונטי; יכולת  /נכונות להעביר את פעילות החשבון; וקבלת החלטה לעבור  /להישאר עם
הספק הנוכחי.

תרשים  :1אבני הדרך והחסמים במעבר בין ספקים
חסם

אבן דרך
העלאת הרעיון למעבר (מזנק)

התמד
מודעות לחלופות
יכולת  /נכונות לגשת למידע רלוונטי

חיפוש והשוואה
יכולת להעריך את המידע הרלוונטי
יכולת  /נכונות להעביר את החשבון

פתיחת חשבון
העברת פעילות

קבלת החלטה לעבור  /להישאר עם הספק
הנוכחי

על פי רוב ,הניתוח של חסמי מעבר מתרכז בשלב האחרון ,ועוסק בחסמים המקשים על לקוח לעבור
לאחר שכבר קיבל החלטה כזו .עם זאת ,בייחוד בשירותים הדומים במאפייניהם לשירותי
ברוקראז' ,יש מקום להתייחס גם לשלבים הקודמים ,ובכלל זאת לרמת המודעות וליכולת של לקוח
לקבל החלטה לבצע מעבר ,לפני הקשיים שהוא פוגש לאחר קבלת החלטה כזו.
להלן נפרט את החסמים העיקריים העומדים בפני הלקוח לאורך תהליך המעבר.
היעדר מזנק ( )triggerלמעבר
בדומה לשירותים בנקאיים רבים ,גם בשירותי הברוקראז' לרוב לא קיימת תקופת התקשרות או
חוזה מוגדרת ,אשר בסיומה הלקוח נדרש לחתום על חוזה חדש או לקבל החלטה בנוגע לחידוש או
להמשך ההתקשרות .לפיכך ,התמריץ או הצורך לבחון באופן שוטף את תנאי ההתקשרות בין הלקוח
לספק נמוכים.
יחד עם זאת ,קיימים גורמים הדוחפים למעורבות הצרכן .אחדים מהם נובעים משלילת מצבו
הנוכחי ( .)push factorsלמשל ,אירוע שגרם לחוסר שביעות רצון מתפקוד הספק הנוכחי ,חוסר
שביעות רצון מרמת המחירים ,וכן שינוי בנסיבות האישיות כמו מעבר דירה או סגירת סניף .מנגד
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מודל זה מבוסס על מחקר שערכה רשות שוק ההון בבריטניה לגבי מעבר לקוחות בבנקאות קמעונאית.

ראהFinancial Conduct Authority, "Making current account switching easier: The effectiveness of the :
Current Account Switch Service (CASS) and evidence on account number portability" (March 2015).

20

קיימים גורמים חיוביים המושכים את הצרכן למעורבות רבה יותר בעקבות התועלת הגלומה
במעבר ( .)pull factorsביניהם ניתן למנות חשיפה למסעות פרסום או לחומר שיווקי ,קבלת הצעת
מחיר מתחרה ורצון בקבלת שירות או מוצר חדש (למשל ,השקה של מוצר פיננסי חדש או שינויים
הנגרמים כתוצאה מרפורמה רגולטורית)34.
אם אנו בוחנים את נוכחותם של מזנקים למעורבות של צרכן בתחום הברוקראז' מתברר ,כי אצל
רוב הצרכנים לא קיים מזנק כאמור .כך למשל ,משיחות עם שחקנים בתחום ועם רגולטורים עולה
כי היקף הפרסום אליו נחשף לקוח קמעונאי ממוצע מצד ספקים שונים מצומצם .כמות המשאבים
המושקעת במסעות פרסום המתמקדים במסחר בניירות ערך מוגבלת ,וגם כאשר בנקים עוסקים
בפרסום ללקוחות קמעונאיים ,הם מתמקדים לרוב בשירותים אחרים (כגון עו"ש ,אשראי
ומשכנתאות) ולא במסחר בניירות ערך 35.חלק מהחש"בים טענו כי אין באפשרותם לעמוד בתחרות
בפרסום מול הבנקים מבחינת יכולתם להשקיע בתקציב פרסום בסדר גודל דומה .נראה כי חש"בים
מעדיפים להתמקד בפלח שוק מצומצם של סוחרים בעלי היקף פעילות משמעותי ,המייצרים
הכנסות בהיקף גבוה ,ולא בפרסום לקהל הרחב ,אשר במודל התמחור הקיים ונוכח ההשקעה
הנדרשת אל מול חסמי המעבר הקיימים ,יניב להם הכנסות נמוכות.
באשר לאירוע שמתרחש בין הלקוח לספק ,מדובר בנושא אינדיבידואלי וככל שלא מתרחש אירוע
כזה ,אין ללקוח בלתי מעורב תמריץ לבחון את תנאי ההתקשרות עמו .מבחינת חידושים טכנולוגיים
או שינויים בשירותים ובמוצרים ,תחום שירותי המסחר בניירות ערך ,בהיותו תחום של אספקת
פלטפורמה ,נותר יציב יחסית בשנים האחרונות .לפיכך ,כיום קיומם של מזנקים בתחום אשר
י תניעו את תחילת תהליך התיחור והמעבר של לקוחות הינו מצומצם ,ומצב זה תורם להעצמת
החסם של התמד והנטייה להישאר עם הספק הנוכחי ולא לחפש חלופות.
מוניטין ואמון הצרכנים
בתחום השירותים הפיננסיים קיימת חשיבות רבה למוניטין של הספקים ,דבר הנובע מחשש של
הלקוחות לנכסיהם ,ובפרט לנזילותם של חשבונות העו"ש והפיקדונות .כאמור לעיל ,בנקים
בישראל מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ונדרשים לעמוד באסדרה מוקפדת
ונרחבת הן מבחינת היציבות הפיננסית והן מבחינת יחסי בנק-לקוח .מן הצד האחד ,אסדרה זו
מטילה על התאגידים הבנקאיים עלויות ציות לא מבוטלות ודורשת השקעה רבה בשמירה על יחסי
הלימות הון ,מערכות מחשוב ,ציות ,הכשרה של עובדי הבנק ,ניהול סיכונים ועוד .מן הצד האחר,
אסדרה זו גם יוצרת מוניטין לבנק מתוך תפיסה של הציבור כי מדובר בגופים מפוקחים ובטוחים
הנמצאים בבחינה מתמדת של המדינה.
יתר על כן ,נדמה כי בישראל רווחת התפיסה כי אף על פי שלא קיים כיום ביטוח פיקדונות מסודר,
המדינה ערבה לחשבונות הציבור בבנקים ,והיא לא תאפשר סכנה לנכסי הלקוחות במקרה שבנק
יקרוס .התמוטטות של בנקים אינה אירוע שכיח בישראל ,אך במקרים הבודדים בעשורים
האחרונים שבהם נקלעו בנקים לקשיים באופן שסיכן את נכסי הלקוחות ,המדינה אכן התערבה על
מנת להבטיח נזילות.
Competition and Markets Authority, "Retail Banking Market Investigation: Final Report" (9 August

34

2016).
 35יוצא מן הכלל מבחינה זו הוא הבנק הבינלאומי ,שניסה למשוך לקוחות לחשבון להשקעות בלבד.
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לעומת זאת חש"בים ,שהם חברות בנות של בתי השקעות ,אינם נדרשים לעמוד באסדרה דומה,
והם מפוקחים על ידי הבורסה בלבד (רשות ניירות ערך מפקחת על החש"בים באופן עקיף ,כאשר
היא מפקחת על האופן שבו הבורסה מפקחת על חבריה ומאשרת שינויים בתקנון הבורסה) .הגם
שחש"בים נדרשים לעמוד גם הם בדרישות שעניינן יציבות ,תפעול ושירות ,רמת הביטחון של
הציבור ביכולתם להבטיח את נכסי הלקוחות ,ככל הנראה ,פחותה מהרמה הקיימת לגבי בנקים.
במהלך העבודה על דוח זה עלה כי גם השחקנים בתחום שותפים להערכה זו של תפיסת הציבור את
החש"בים ,ושנושא זה אף עלה בבדיקות פנימיות שנערכו בידי חלקם לגבי העדפות הלקוחות
והסיבות להן.
עם זאת ,ספק שתפיסה זאת של הציבור בהכרח משקפת את רמת הסיכון בהתייחס לסוגי הפעילות
של גופים אלה .יש לציין כי החש"בים נדרשים לעמוד בדרישות הון האמורות להלום את הסיכון
הכרוך בפעילותם 36.בנוסף ,מדובר בגופים המנהלים חשבונות מסחר בנאמנות ,כאשר נכסי
הלקוחות מוחזקים בחשבונות נאמנות בנפרד מהחשבון העצמי של החש"ב ,ועל כן הם בטוחים
יחסית .יתר על כן ,עד היום לא התרחש אירוע של כשל פיננסי או תפעולי רחב היקף בחש"ב אשר
סיכן את נכסי הלקוחות.
עוד גורם המשפיע לרעה על תחושת הביטחון של הציבור בחש"בים הוא היעדרם של ביטוח
פיקדונות וסכמת הגנה על נכסי לקוחות בישראל ,בשונה כמעט מכל מדינות ה 37.OECD-במספר רב
של מדינות נוצרו ביוזמת המדינה סכמות פיצוי למשקיעים ,שמהוות "רשת ביטחון" לנכסי לקוחות
בגופים פיננסיים מפוקחים ,למקרים שבהם הגוף חדל פירעון או לוקה בכשל תפעולי .סכמות אלה
נועדו להגן על נכסי הלקוחות מפני סיכוני הונאה ואחרים ,והן אינן מגנות על ערך הנכסים מפני
סיכוני השוק.
כאמור ,למרות היעדרו של ביטוח פיקדונות ,קיימת תפיסה רחבה בציבור כי הנכסים בבנק
"מבוטחים" על ידי המדינה .תפיסה דומה אינה קיימת לגבי נכסי לקוחות של חש"בים .בהיעדר
סכמת הגנה על נכסי לקוחות ,לא קיימת מסגרת מסודרת להבטחת הגנה על לקוחות מפני כשלים
תפעוליים .פער זה אף עשוי לגדול כאשר יוקם בישראל ביטוח פיקדונות ,כפי שהומלץ על ידי ועדת
שטרום.
פערי מוניטין עשויים להסביר את נטיית הלקוחות להתמיד עם הספק הבנקאי ,ורתיעתם מלחפש
חלופות מחוץ למערכת הבנקאית .כאשר לקוח כבר החל בתהליך של תיחור והשוואה בין ספקים,
תפיסה של פערי מוניטין עשויה לשמש כגורם משמעותי בשימור לקוחות מצד הספקים בעלי תפיסת
המוניטין הגבוהה יותר.
קושי בהשוואה בין הספקים השונים
התמחור של השירותים השונים הכרוכים במסחר בניירות ערך מורכב וכולל רכיבים מגוונים .יש
הבדל במחירים שהלקוח ישלם עבור רכישה ישירה של ניירות ערך ,קרנות נאמנות מחקות ,תעודות
סל ,קרנות נאמנות רגילות ועוד .בנוסף לכך ,הלקוח ישלם דמי ניהול עבור עצם קיום חשבון המסחר.
 36ראה דרישות ההון לחש"בים על פי תקנון הבורסה .בנוסף ,לעניין זה ראה טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות
ברוקר דילר ,התשע"ח2018-
 37תקנון הבורסה אמנם דורש קיומו של ביטוח עבור חברי הבורסה ,אם כי מדובר בביטוח פרטי .יש הרואים בדרישת
הביטוח ככזו שמצד אחד משיתה עלויות גבוהות על החש"בים ,ומצד שני קיים ספק בדבר אפקטיביות ההגנה שהיא
מעניקה לציבור הלקוחות.
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מעבר לעלויות בסיסיות אלו ,ייתכן שהלקוח יחויב גם בגין שירותים מתקדמים יותר בהתאם
לפרופיל הפעילות שלו ,כגון מערכות מסחר ,פעולות בבורסות בחו"ל ,המרות מט"ח ועוד.
מורכבות התמחור והשוני באופן התמחור בין הספקים השונים מקשה על הלקוח להבין מה עתידה
להיות העלות של ניהול חשבון המסחר עבורו אצל הספק הנוכחי ,לא כל שכן בבואו לתחר בין הצעות
חלופיות .בנוסף לכך ,התמחור אינו שקוף .מחירוני הבנקים מציגים מחירים גבוהים ,שאינם
מייצגים את המחיר שישלמו מרבית הלקוחות בפועל .אמנם המחירים הממוצעים שגובים הבנקים,
בחלוקה לקבוצות על פי שווי התיק ,מפורסמים בהתאם להוראת הפיקוח על הבנקים (ראו לעיל
בעניין הוראת נב"ת  ,)414אך ככל הנראה ,לקוחות רבים אינם מודעים לכך .גם המחירים של
החש"בים אינם תמיד נגישים בקלות ללקוחות.
מצב זה עשוי להשתפר היות שהבורסה החלה ,בעקבות חוק שינוי מבנה הבורסה אשר מחייב אותה
לכך 38,לפרסם באתר שלה ריכוז של השירותים לצד התעריפים והעלויות הממוצעות בבנקים
ובחש"בים39.
יצוין בהקשר זה ,כי אין זהות ברגולציה המוטלת על הבנקים ועל החש"בים בהקשר של גביית
עמלות .הבנקים מחויבים לקבוע את סוגי השירותים ואת אופן חישוב העמלה בהתאם לכללי
הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) ,התשס"ח ,2008-ללא אפשרות לסטייה מהכללים ,ואילו על
החש"בים לא מוטלת כל רגולציה מקבילה ,כך שמתאפשרת להם גמישות בקביעת מודל התמחור.
קיומו של סל שירותים ומוצרים בנקאיים
אחד המאפיינים של לקוחות קמעונאיים המשתמשים בשירותים בנקאיים הוא נטייה לצרוך
שירותים אלו כ"סל שירותים" בבנק אחד 40.מבחינת הלקוח ,עשויה להיות יעילות ונוחות בצריכה
של כל ה שירותים הבנקאיים מספק אחד .מצד הבנק ,היכולת לרכז את כל פעילותו של הלקוח
במקום אחד תורמת רבות להיווצרותה של פעילות עתירת מידע המאפשרת לבנק לאפיין את הלקוח,
את צרכיו ואת דפוסי ההתנהגות שלו באופן שאינו אפשרי כיום עבור אף ספק פיננסי אחר .לגישה
למידע על אודות ה לקוח יש חשיבות רבה בקביעת רמת הסיכון שלו וביכולת להתאים לו מחיר
שיהלום אותה .עם זאת ,היכולת להבחין בין לקוחות ולהשתמש במידע ספציפי על אודות כל אחד
מהם גם מאפשרת לייצר בידול בין הלקוחות ולהפלות ביניהם .הבנק כספק של שירותים נוספים
סביב חשבון העו"ש יכול להעריך היטב את הסיכון הגלום בהפסדי אשראי מצד הלקוח .הוא בעל
יתרון בגביית חובות ישירות מחשבון העו"ש שאליו נכנסת המשכורת והוא יכול להשתמש בנכסים
נוספים של הלקוח ,דוגמת פיקדונות ותיק ניירות ערך ,כבטוחה להלוואות .באופן זה מצטמצמת
רמת הסיכון מהלקוח והדבר יכול להוביל לירידה בריבית שתוצע ללקוח בבואו לנטול אשראי
מהבנק .סל שירותים בנקאי זה אף עלול לשמש תמריץ לסבסוד צולב בין שירותים שונים במטרה
"לרתק" את הלקוח לספק הנוכחי בעזרת הצעות שספק מתחרה יתקשה להתמודד עמן.

 38סעיפים 45טז45-יז לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 39יש לבחון את יכולת ההשוואה של הכלי מבחינת אופן הצגת הנתונים והפילוחים שהוא מאפשר.
 40דוח הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים ,עמ' .20
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קיומו של סל שירותים בנקאיים מקשה על פירוק רכיב אחד מתוך הסל – בענייננו ,תיק ניירות הערך
– וניתוקו בעיקר מחשבון העו"ש .הדבר מעצים את הקושי העומד בפני לקוח המעוניין לתחר בין
הצעות ,שכן הוא משפיע על תמחור כלל השירותים שמקבל הלקוח.
יתרה מכך ,לקוח המעביר את תיק ניירות הערך שלו לספק אחר ,עשוי למצוא את עצמו עם כוח
מיקוח חלש יותר מול הבנק .שכן ,כשהבנק בא לקבוע את העמלות והריביות שישלם הלקוח בגין
המוצרים השונים ,הוא בוחן בין היתר את הרווחיות הכוללת מהלקוח .חשבון שתיק ניירות הערך
הקשור אליו יימצא בגוף אחר עשוי להיות רווחי פחות עבור הבנק ,ולכן הלקוח יקבל פחות הטבות
בשירותים האחרים שבהם הוא משתמש .בנוסף ,כאשר תיק ניירות הערך מנוהל בנפרד מחשבון
העו"ש ,העברת כספים בין החשבונות אינה אוטומטית ,אלא דורשת פעילות מצד הלקוח.
קשיים בפתיחת חשבון ניירות ערך
עד שנת  2016התאפשר לפתוח חשבון אצל חש"ב רק באמצעות זיהוי פנים אל פנים .גופים שהיו
מעוניינים לפתוח חשבון ללקוח נדרשו לפגוש את הלקוח פיזית ולתעד את תהליך הזיהוי כנדרש.
דרישה זו יצרה חסם משמעותי לגיוס לקוחות עבור גופים שאין ברשותם מערך סניפים נרחב ,כגון
חש"בים ובנקים קטנים .הצורך לפגוש פיזית את הלקוח יצר יתרון לגודל עבור גופים שסניפיהם
פזורים ברחבי הארץ ,המתבטא בכך שהם נגישים הרבה יותר ועלויות הגיוס שלהם נמוכות יותר41.
נוכח חסם הסינוף האמור אישרה ב 29-ביולי  2015ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת תיקון לצו
איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון
טרור) ,התשע"א( 2010-להלן – "הצו") ,אשר אפשר לפתוח חשבון מסחר בניירות ערך אצל חש"ב
במערכת סגורה 42.התיקון לצו נכנס לתוקף ב 23-בדצמבר .2015
לפי הצו המתוקן ,מקור הכספים לרכישת ניירות הערך ,הנכסים הפיננסיים או הפיקדונות הכספיים
המופקדים בחשבון החש"ב צריך להיות חשבון המקור של הלקוח בבנק או בחש"ב אחר ,ועל
הנכסים להיות מוחזרים לאותו חשבון מקור בלבד .ניהול חשבון העונה על התנאים המפורטים בצו
פטור מחובת זיהוי פנים אל פנים ,חובת אימות זהות באמצעות מסמכים מקוריים וחובת הצהרה
על נהנה בחתימת מקור (סעיף  8לצו).
לדברי חלק מהחש"בים ,תיקון הצו אכן חולל שינוי ביכולת לגייס לקוחות ,וחלקם דיווחו על עלייה
במעבר לקוחות בעקבות התיקון .אף על פי כן ,משיחות עם חש"בים מתברר שלעתים עולים קשיים
להשיג את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון במערכת סגורה מהבנקים שהם ספקי השרות
הקיימים של הלקוחות ,וכי החלופה לקבלת מסמכים אלה היא זיהוי פנים אל פנים של הלקוח43.
המערכת הסגורה מיועדת למעבר של לקוחות מבנק לחש"ב ,והיא מוסדרת במסגרת הצו החל על
חש"בים .במעבר בין בנקים אין אפשרות לפתוח ללקוח חשבון מסחר בלבד במערכת סגורה .אמנם,
כיום לקוח יכול לפתוח חשבון בנק באינטרנט ,אך המגבלות החלות על חשבון כזה הופכות אותו

 41אמנם הבנקים נושאים בעלויות משמעותיות להחזקת מערך הסניפים ,אך מתן השירות של זיהוי בסניף לא מוסיף
משמעותית על עלויות אלו.
 42הצו מגדיר "חשבון במערכת סגורה" כחשבון אצל חבר בורסה המשמש לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים
פיננסיים שמקור הכספים לרכישתם הוא בחשבון של אותו אדם בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה אחר ובלבד שהכספים,
ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים מועברים חזרה לחשבון המקור.
 43הדבר רלוונטי בעיקר להעברה של תיקים בשווי של מעל מיליון ש"ח ,אשר עבורם הדרישות מחמירות יותר.
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לבלתי שמיש למי שמעוניין לעסוק במסחר בניירות ערך .על מנת להסיר את המגבלות ,הלקוח נדרש
לעבור (שוב) זיהוי פנים אל פנים בסניף הבנק שאליו הוא רוצה לעבור .מעבר לכך שהטעם להבחנה
בין החש"בים ובין הבנקים אינו ברור בעניין זה ,הדבר יוצר קושי עבור בנקים קטנים המעוניינים
להציע שירותי מסחר ללקוחות ולאפשר להם לעבור באמצעות מערכת סגורה .מערכת סגורה שכזו
קיימת בפיקדונות בנקאיים או ביחידות השתתפות ,אך לא בחשבונות מסחר בניירות ערך.
נוסף על כך ,לא ניתן להעביר אל החשבון המתנהל במערכת סגורה כספים ממקורות אחרים ,ואף
לא ניתן להעביר ממנו כספים לחשבון אחר .מצב זה מגביל את השימוש בחשבון ,ולא מאפשר למשל
להנפיק כרטיס דביט ,באמצעותו ניתן לשלם ישירות מחשבון תיק ניירות הערך ,כפי שמתאפשר
במספר מדינות בעולם.
מגבלות נוספות בהקשר של המערכת הסגורה יידונו בהמשך במסגרת הפתרונות המוצעים.
יכולת לבצע שימור לקוחות סלקטיבי ואגרסיבי
לקוח המעוניין לעבור כיום לספק מתחרה נדרש לפנות אל הספק הנוכחי שלו בבקשה להעביר את
ניירות הערך לספק החדש ולסגור את החשבון 44.במידה שאותו לקוח יציג בפני הספק הנוכחי שלו
את ההצעה שקיבל ,הוא יוכל ברמת סבירות גבוהה לקבל הצעה מתחרה מהספק הנוכחי ולהוריד
משמעותית את המחיר שהוא משלם לו .משיחות עם ספקים שונים עולה כי פעמים רבות ההצעה
הנגדית של הספק הנוכחי הניתנת ללקוח נמוכה מאוד במטרה למנוע את המעבר.
היכולת של ספק שירותים לשמר את לקוחותיו על ידי תגובה תחרותית להצעות מספקים מתחרים
תיתפס לרוב כתחרות לגיטימית ,אולם עשויות להיות לה גם השלכות הפוגעות בתחרות וברווחת
חלק ניכר מהלקוחות.
ב תחום זה ,ספק יכול להציע לכל לקוח הצעת מחיר התפורה למידותיו .כלומר ,בשונה ממוצרים
הומוגניים בשווקים ,שבהם נקבע מחיר אחיד ,כשמדובר בשירותים פיננסיים בכלל ובשירותי מסחר
בניירות ערך בפרט ,הספק יודע לזהות ולתמחר כל לקוח על פי מאפייני הפעילות (בעוד ללקוחות
אין יכולת לסחור ביניהם בשירות על מנת לייצר ארביטראז').
באורח זה יכול הספק לבצע אפליה בין סוגי לקוחות שונים ,ובפרט ללקוחות המאיימים לעבור ,שכן
ההצעה הנמוכה הניתנת ללקוח המעוניין לעבור אינה משפיעה על המחיר שמשלם לקוח שאינו
מתמקח עם הספק הנוכחי שלו .לדברי ספקים שונים הפעילים בתחום הברוקראז' ,כיום נוצר מצב
של פער רחב בין לקוחות מתוחכמים ואקטיביים יותר ,המסוגלים להפחית את המחיר שהם
משלמים בעבור שירותי ברוקראז' ,לעומת רובם הגדול של הלקוחות ,אשר מעורבותם נמוכה יותר.

 44אם ההעברה מתבצעת בין שני בנקים ,הבנק החדש יכול לפנות אל הבנק הנוכחי ולבקש את העברת ניירות הערך.
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נראה שהכרעה בעניין גבולות המותר והאסור בעניין הזה ,ובכלל זה ההצדקה לקביעת מגבלות
בעניין דרכי שימור הלקוחות הראויות ,מחייבת בחינה פרטנית יותר של המקרים הנטענים .בחינה
כזאת חורגת מעבר לגבולותיו של מסמך זה ,אשר נועד להתמקד בהיבטים המבניים של הענף הנבחן.
משכך ,הוחלט שלא לכלול בגרסה הסופית של מסמך זה המלצה בעניין אסדרת דרכי שימור
לקוחות .יחד עם זאת ,הממונה על התחרות תשקול להמשיך לבחון את הסוגיה ,על מנת לראות
האם מתקיימות נסיבות המצדיקות את הפעלת סמכויותיה.
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פתרונות מומלצים
לאחר בחינת החסמים השונים גובשה שורה של המלצות שמטרתן עידוד התחרות בין השחקנים
השונים בתחום הברוקראז'.
חלק מההמלצות רלוונטיות בנקודת זמן זו רק לבנקים או לחש"בים ,ולכן הן תחולנה על גופי
השקעה נוספים רק לאחר שתגובש אסדרה אשר תכניס גופים אלה למשטר רגולטורי שבבסיסו
קבלת רישיון לפעילות בתחום.
מטבע הדברים ההמלצות נבדלות זו מזו באסדרה הנדרשת ליישומן ובהערכות התפעולית
המתחייבת להטמעתן .לאור זאת ,נכון לחלק את ההמלצות לפי התאמתם ליישום בטווח זמן קצר
או טווח זמן ארוך.
נציין שבטיוטת הדו"ח שהתפרסמה להערות הציבור ,נכללה המלצה שעניינה מתן אפשרות
לחש"בים לפעול בחשבון הבנק של הלקוח על סמך ייפוי כוח של הלקוח .בעקבות ההערות שהתקבלו
ממגוון גורמים הפועלים בענף ,נראה שיישום יתר ההמלצות שבדו"ח ישיג בצורה ראויה את עיקר
התכלית אשר עמדה ביסוד ההמלצה ,שהיא חיזוק יכולתם של החש"בים להתחרות על מתן שירותי
ברוקראז' .נוכח האמור ולאור הטענות בעניין הנטל שההמלצה תטיל על הבנקים ,הוחלט שבשלב
הנוכחי לא תיכלל בדו"ח המלצה בעניין זה .אם יתעוררו קשיים ביישום יתר ההמלצות שבדו"ח,
ניתן יהיה לשוב ולבחון את הצורך באימוץ המלצה גם בעניין זה.

פתרונות לטווח הקצר
השלמת אסדרת ברוקר דילר
רקע
אחד החסמים בתחום הברוקראז' הוא תפיסת הביטחון של המשקיעים .הבדלי הרגולציה בין
החש"בים לבנקים תורמים גם הם לפער בתחושת הביטחון של הציבור לטובת הבנקים ,היות
שהאחרונים נדרשים לעמוד בדרישות רגולציה מחמירות יותר.
הרגולציה של תחום הברוקראז' קבועה כיום בתקנון הבורסה והוראות ניהול בנקאי תקין 45.מצב
זה יוצר פערים ברגולציה החלה על הגופים השונים העוסקים בפעילות ,כאשר ישנן פעילויות שאינן
נמצאות בפיקוח כלל .בשנת  2010נעשה ניסיון ראשון לאסדרת תחום הברוקר דילר בישראל46
(אסדרה הקיימת ברוב העולם המערבי ,ובין היתר בארה"ב ,אוסטרליה ומדינות אירופה) ,אך
היוזמה לא קודמה .מאוחר יותר ,בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה רשות ניירות ערך להערות ציבור
הצעת חוק לפעילות ברוקר דילר עדכנית47.
היעדר אסדרה של תחום הברוקראז' בישראל יוצר בעיות ועיוותים שונים ,וביניהם:

 45יש לציין כי פעילויות הייעוץ וניהול ההשקעות מוסדרות באופן מקיף על ידי רשות ניירות ערך ,אך מכיוון שסעיף זה
עוסק בתחום הברוקראז' בלבד ,אין מקום להרחיב בנקודה זו.
 46הצעת חוק להסדרת המתווכים בהשקעות ,התש"ע.2010-
 47טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר ,התשע"ח.2018 -
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ארביטראז' רגולטורי בין החש"בים לבנקים – הבנקים מחויבים לציית לשתי האסדרות
שצוינו – תקנון הבורסה וניהול בנקאי תקין ,ואילו החש"בים מחויבים לפעול רק לפי תקנון
הבורסה .מצב זה יוצר הבדלים משמעותיים בדרישות הרגולטוריות בין החברים השונים
בבורסה ,המחזקים את תפיסת הציבור כי מסחר דרך הבנק בטוח יותר.



היעדר רגולציה עבור גופים שאינם חברי בורסה – גופים שאינם חברי בורסה המספקים
שירותי ברוקראז' אינם כפופים לאסדרה של הפיקוח על הבנקים או של הבורסה 48.ייתכן
כי עובדה זו תרמה לכך שלקוחות קמעונאיים לרוב אינם פועלים באמצעות גופים אלו .לגבי
דילרים ,קיימת אסדרה חלקית דרך הוראות ניהול בנקאי תקין ותקנון הבורסה ,ועל
דילרים שהם זירות סוחר במסגרת חוק ניירות ערך .עם זאת ,יתכן וקיימת פעילות דילר
של שחקנים נוספים שאינה מאוסדרת.



ביצוע פעילות ברוקראז' בחו"ל – ביצוע פעילות ברוקראז' בחו"ל על ידי גורמים שונים
מוסדרת כיום באמצעות סעיף 49א לחוק ניירות ערך ,הקובע כי לא יפנה אדם בהצעה למתן
שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך ,אלא אם כן המערכת
מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון .יושב ראש רשות ניירות ערך רשאי להעניק היתר לאדם
לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות בורסה זרה ,אם מצא שאין בכך
כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים בישראל 49.יודגש כי הסעיף אינו קובע משטר של
פיקוח על הגופים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה ,אלא משטר של היתרים בלבד ,והוא
אינו יכול להחליף אסדרה ופיקוח מקיפים בתחום הברוקר דילר שהינם חסרים היום.
עבור בנקים ,אסדרת הפעילות בניירות ערך בחו"ל נעשית בהוראות שונות של ניהול בנקאי
תקין ,אך ללא הוראה ייעודית ומקיפה לתחום זה ,ועבור חש"בים התחום מוסדר בצורה
חלקית בלבד במסגרת תקנון הבורסה.



קושי במתן מענה וביצירת תשתית רגולטורית לחדשנות – בעידן בו תחום ה"פינטק" (מתן
שירותים פיננסיים מבוססי טכנולוגיה) צובר תאוצה ,לא קיים מענה רגולטורי לשירותי
ברוקראז' חדשניים בתחום ,למשל השקעות אסוציאטיביות (,)Thematic investments
מיקרו-השקעות ,ברוקרים מקוונים ( .)Online brokersסביר להניח כי חלק מהחברות
הללו לא יירשמו כחברי בורסה לצורך המסחר ,וכי הן יפנו חלק ניכר מההשקעות לשווקים
בחו"ל.



פגיעה ביכולת ליישר קו עם הרגולציה המקובלת בעולם – העובדה שבמרבית מדינות
העולם המערבי ,בניגוד לישראל ,פעילות ברוקר דילר הינה פעילות מוסדרת ,יוצרת פעמים
רבות מצב שהרגולציה הישראלית אינה יכולה להתאים את עצמה לרגולציה בעולם50.

 48ברוקרים כאלו מעבירים את פקודותיהם לבורסה באמצעות חבר בורסה ,הנתון לפיקוח של הבורסה.
 49היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך פורסם ביום  ,27.12.2018והאיסור לפעול ללא היתר צפוי להיכנס לתוקף
ביום .30.7.2019
 50דוגמה לכך היא האסדרה המתהווה בעולם על קרנות השקעה פרטיות ( ,)Private Equityשחלקה מוטל על ברוקרים,
והיעדר אסדרה של פעילות זו אינו מאפשר לקיימה בישראל.
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פיקוח שאינו על ידי גוף סטטוטורי – הותרת אסדרת ברוקר דילר בידי גופים שאינם
סטטוטוריים (כדוגמת הבורסה) יכולה להוביל למצבים של חוסר אחידות בכללי האסדרה
בין גופים שונים וכן למצבים שבהם הכללים הנקבעים משקפים מדיניות עסקית ייחודית
של גופים אלו ולא בהכרח את המדיניות הרצויה.

הצגת הפתרון המוצע
אנו ממליצים להמשיך ולקדם את הצעת החוק לפעילות ברוקר דילר שיזמה רשות ניירות ערך ואשר
פורסמה להערות הציבור בחודש אוגוסט  .2018מטרת ההצעה להסדיר את תחום הברוקר דילר
בישראל ולהכפיף את הגופים העוסקים בפעילות זו שלא במסגרת בנקאית לפיקוח של רשות ניירות
ערך .אסדרה זו תגן על ציבור המשקיעים העושים שימוש בשירותי ברוקר דילר ,ותגביר את אמון
הציבור בפעילות זו באופן שיאפשר את התפתחות התחום ועידוד התחרות בין ספקי השירות
השונים לטובת ציבור המשקיעים.
נוסף על כך ,אנו ממליצים שיוקם צוות משותף של הרשות לניירות ערך ושל הפיקוח על הבנקים
לקידום עקרונות אחידים לאסדרת התחום ולתיאום שוטף .כמו כן ,במקביל לקידום החקיקה על
ידי רשות ניירות ערך שתחול על גופים שאינם בנקים ,הפיקוח על הבנקים יקדם הוראת ניהול בנקאי
תקין ייעודית בנושא ברוקר דילר.

יתרונות
קיימים יתרונות בכמה מישורים לאסדרת פעילות ברוקר דילר .להלן עיקרי היתרונות בהקשר של
עידוד התחרות בשוק הברוקראז' .ראשית ,אסדרה כזו תשית פיקוח מקיף וברור הן מההיבט
היציבותי והן וההיבט הצרכני על כלל השחקנים והשירותים בתחום הברוקראז' .בעקבות זאת,
תחושת הביטחון של המשקיעים בכלל הגופים הפועלים בתחום צפויה לגדול.
שנית ,קיומה של מסגרת רגולטורית ברורה תעודד כניסה של מתחרים ושירותים חדשים לשוק
הקמעונאי .אמנם תיתכן טענה לפיה יישור קו רגולטורי בין כל נותני שירותי הברוקראז' עשוי
להכביד את הנטל הרגולטורי על גופים שבהם האסדרה כיום מקילה יותר או לא קיימת כלל ,באופן
שעלול להקשות על גופים קטנים או חדשים .אולם נראה שאי הוודאות והיעדר הפיקוח מקשים
יותר על כניסתם של שחקנים אלה בכך שהם חושפים את המשקיעים לסיכונים הכרוכים בפעילות
שאינה מפוקחת.

העברת פעילות החשבון על ידי הגוף הקולט
רקע
כיום ,לאחר שלקוח פתח חשבון ניירות ערך חדש ,עליו לפנות אל הגוף הפיננסי שבאמצעותו הוא
מנהל את החשבון הנוכחי שלו על מנת שיעביר את ניירות הערך שלו לחשבון החדש ויסגור את
החשבון הישן .נקודת אינטראקציה זו בין הלקוח לספק הישן עשויה להקשות מאוד על תהליך
המעבר.

הצגת הפתרון המוצע
אנו ממליצים כי הגוף הפיננסי שאליו מעביר הלקוח את ניירות הערך יוכל לבצע את כל פעולות
ההעברה בעצמו מול הגוף הפיננסי שבאמצעותו הלקוח מנהל את החשבון הישן ,ובכך יקל על תהליך
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המעבר עבור הלקוח .הגוף הקולט יפנה בשם הלקוח (לאחר שהלקוח אישר לו לעשות זאת) אל הגוף
המעביר ,וזה יחויב לבצע את כל תהליך המעבר מול הגוף הקולט ,מבלי לפנות ללקוח כלל .כמו כן,
אנו ממליצים כי לאחר קבלת הודעה מאת הגוף הקולט ,על הגוף המעביר תחול מסגרת זמנים ברורה
לעניין השלמת העברת ניירת הערך לגוף הקולט.

יתרונות
פתרון זה יקל על הלקוחות לבצע את תהליך המעבר ,יגביר את הוודאות באשר למשך הליך המעבר,
וימנע מהגוף המעביר את היכולת להערים קשיים על הלקוח.

אתגרים
ביצוע כל פעולות ההעברה על ידי הגוף הקולט עשוי להציב אתגרים בפני הגוף המעביר ,שיידרש
לוודא כי הפעולה אכן מתבצעת בהוראת הלקוח .אולם ,ישנם תחומים רבים שבהם קיימים
הסדרים מסוג זה ,והפתרון לכך לא צפוי להיות מורכב.
ייתכן שתהיה אפשרות להיעזר במנגנון הזיהוי הישיר של הלקוח מול הבנק שיפותח לצורך הAPI-

הבנקאי גם לעניין זה .מנגנון כזה יאפשר ללקוח להתחבר באמצעות האינטרנט לחשבון המקור שלו
דרך הפנייה של הגוף הקולט (באמצעות לינק) ולאשר את ההעברה .השימוש במנגנון כזה יאפשר
ללקוח להשלים את כל תהליך המעבר בקלות כאשר הוא פועל באופן ישיר רק מול הגוף הקולט
וזאת תוך הזדהות מלאה מול חשבון המקור.

הקלות בתהליך פתיחת החשבון
בשנת  2010הותקן צו איסור הלבנת הון החל על החש"בים ,ובמסגרתו נקבעה לראשונה אפשרות
של פתיחת חשבון במערכת סגורה .מערכת זו מאפשרת לחש"ב לפתוח חשבון תוך מתן פטורים
והקלות בביצוע הליכי זיהוי ואימות פרטי הלקוח ,שנעשו כבר בחשבון המקור ,הנמצא אצל בנק או
חש"ב אחר ,שממנו בלבד מועברים הכספים וניירות הערך .התנאי לכך הוא שהכספים וניירות הערך
יוחזרו לאותו חשבון מקור ממנו הם הגיעו .במערכת סגורה קיים פטור מהחובה לבצע זיהוי "פנים
אל פנים" ,לקבל הצהרה על נהנה בחתימת מקור ולאמת את זהות הלקוח באמצעות מסמכים
מקוריים ,כך שנדרש לקבל העתק של המסמכים בלבד.
על אף שהשימוש במערכת סגורה על ידי החש"בים הקל מאוד בפתיחת חשבונות ,קיימים עדיין
קשיים ומגבלות על פתיחת חשבונות בדרך זו ,ולכן הוא מהווה פתרון חלקי בלבד .כפי שתואר מעלה,
פתרון המערכת הסגורה אינו רלוונטי לכל סוגי הלקוחות ,הוא מגביל את יכולתם להתנהל בתוך
חשבון החש"ב (עליהם להכניס לחשבון כספים ממקור אחד בלבד ולהוציא ממנו כספים לאותו
חשבון בלבד) ,והוא אינו חל בין בנק לבנק .זאת ועוד ,משיחות עם גורמים שונים בשוק עלה כי ראוי
לבחון מספר שינויים כדי לשפר את יעילות פתיחת החשבונות במערכת הסגורה ,באופן שיסייע
להגברת התחרות51.

 51הדרישות לעמידה בתנאי המערכת הסגורה נקבעו בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים
של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון) ,התשע"ו .2015-רשות ניירות ערך הסדירה בתקופה האחרונה
פתרונות לשיפור המערכת הסגורה במסגרת סמכותה .בהתאם לכך שתי המלצות שהופיעו בדוח הביניים הוסרו מדוח
זה :ההמלצה לביטול הדרישה להתאמה מוחלטת של הבעלות בחשבון הבנק ובחשבון המסחר הוסרה כיוון שכיום
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בנוסף למערכת הסגורה ,ניתן להקל על פתיחת חשבון ניירות ערך באמצעות מתן אפשרות לביצוע
מקוון של ההליך ,ללא דרישת זיהוי פנים אל פנים (פיזית) ,והתאמות בעניין הצהרה בחתימת מקור
ואימות במסמכי מקור .המלצות ה FATF52-מאפשרות למדינות שיקול דעת בבואן לקבוע את חובות
הזיהוי שיוטלו על גופים פיננסיים ,ולכן בחלק מהמקרים במדינות שונות ,לא קיימת כלל חובת
זיהוי פנים אל פנים של הלקוח .עוד יצוין כי במספר מדינות החל שימוש באמצעים טכנולוגיים
המחליפים את חובת הזיהוי פנים אל פנים בפתיחת חלק מסוגי החשבונות.

הצגת הפתרון המוצע


אנו ממליצים כי תינתן האפשרות לפתוח חשבון ניירות ערך בישראל באופן מקוון ,תוך
הסתמכות על אמצעי זיהוי ואימות כגון חתימה דיגיטלית ,טכנולוגיה המאפשרת זיהוי
חזותי ,העברה בנקאית מחשבון המקור ואמצעים נוספים ,גם כאשר החשבון לא נפתח
במסגרת מערכת סגורה.



מוצע לפעול לייעול של המערכת הסגורה .כך ,יש להסדיר את המידע המועבר לגוף הפיננסי
אליו מבוצעת העברה בנקאית ,באופן שיכלול מידע מלא על זהות המעביר .על מידע זה
לעבור באופן אוטומטי ואחיד ,כך שיתאפשר לגוף הפיננסי המקבל את המידע לאמת את
פרטי הלקוח מול חשבון המקור 53.המצב כיום הוא שלאחר ביצוע ההעברה לצורך פתיחת
חשבון במערכת סגורה ,הלקוח נדרש להעביר לחש"ב אסמכתה המקשרת אותו לחשבונו
בבנק ,במקום שהחש"ב יקבל מידע זה ישירות מהבנק המעביר.



מוצע לתת אפשרות גם לבנקים לפתוח חשבון ניירות ערך באמצעות המערכת הסגורה .כיום
לא ניתן לנצל את המערכת הסגורה על מנת לפתוח חשבון מסחר בבנק .בנק המעוניין לפתוח
חשבון מסחר ללקוח נדרש לעמוד בכל הכללים הנוגעים לפתיחת חשבון בנקאי .מתן
אפשרות זו לבנקים תקל עליהם ,בעיקר הקטנים שבהם ,להתחרות בצורה יעילה יותר
בתחום זה.



מוצע להרחיב את המערכת הסגורה באופן שיאפשר ללקוח לעשות בה שימוש במקרים
נוספים לזה המצוין בצו איסור הלבנת הון ,ומבלי לפגוע בדרישות בעניין הלבנת הון ומימון
טרור .לדוגמה :מתן אפשרות להעביר חשבון שנפתח אצל חש"ב במערכת סגורה לחש"ב
אחר בלא הליך זיהוי פנים אל פנים ,ובתנאי שהכספים יוחזרו לבסוף לחשבון המקור בבנק.
במצב הקיים היום כדי להעביר פעילות שנפתחה בחשבון מערכת סגורה מחש"ב אחד
לחש"ב אחר ,נדרש הלקוח לבצע העברה בחזרה לחשבון המקור בבנק ורק אז להעביר את
הפעילות לחשבון החדש (מהלך הכרוך גם בתשלום עמלות).

במקרה שבו חוסר ההתאמה נובע מכך שבאחד החשבונות שני הנהנים הם בני זוג ,לא תידרש זהות מלאה אם בני הזוג
יספקו הצהרה מתאימה .כמו כן ,אין דרישה כי מורשה החתימה בחשבון במערכת סגורה יהיה גם מורשה החתימה
בחשבון המקור (אך כאשר במערכת סגורה קיים מורשה חתימה ,שאינו מורשה חתימה בחשבון המקור ,שאין לו זיקה
ללקוח ושאינו בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות ,קיימת אינדיקציה לסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון
טרור(; ההמלצה ל ביטול או העלאת הרף של שווי החשבון (מיליון ש"ח כיום) שמעליו נדרש לקבל אישורים מ"בנק
האם" של הלקוח הוסרה וכן הוסרו המגבלות על ביצוע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות מתואמות.
 – Financial Action Task Force 52גוף בין-ממשלתי המציב סטנדרטים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור .המלצותיו
לעניין המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור היו ברקע חקיקת חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס 2000-והצווים מכוחו.
 53מידע זה אינו מועבר באופן אחיד בכל העברה בנקאית (ולא רק במערכת הסגורה).
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יתרונות
כפי שתואר לעיל ,השינויים המוצעים צפויים להקל על תהליך פתיחת החשבון ולאפשר ללקוחות
נוספים ליהנות מהתחרות בין החשב"ים לבנקים .האפשרות שתינתן לחש"בים לפתוח חשבון עם
התאמות ביחס לחובות הקיימות בצו איסור הלבנת הון תקל על תהליך הפתיחה ותנטרל את היעדר
מערך הסניפים ,ולפיכך תעודד פתיחת חשבונות לקהל לקוחות רחב .כמו כן ,אם לא יחולו על
החשבון הנפתח באופן זה מגבלות החלות כיום על המערכת הסגורה ,הדבר יהפוך את החשבון
לחלופה טובה יותר עבור לקוחות רבים אל מול המערכת הבנקאית.
הקלות אלו צפויות לסייע גם לבנקים בפתיחת חשבונות ניירות ערך ,מה שעשוי להגביר את התחרות
בתוך המערכת הבנקאית.

בנקאות פתוחה ()API
רקע
אחד החסמים המרכזיים לתחרות בשוק הברוקראז' הינו חוסר המודעות של הלקוחות לקיומם של
נותני שירות מחוץ לבנק .הפרסום של החש"בים מתרכז באפיקים הדיגיטליים ומכוון לפלחי
אוכלוסייה ממוקדים (בין השאר היות שקהל היעד שלהם מצומצם יחסית) .כמו כן ,מבנה המחירים
בתחום מורכב ,ועד לא מכבר לא היו קיימים מנגנונים טובים להשוואת מחירים (רק בעקבות
כניסתו לתוקף של החוק לשינוי מבנה הבורסה החל פרסום באתר הבורסה של עמלות המסחר ,הן
התעריפיות והן הממוצעות ,לתיקים בגדלים שונים של כל חברי הבורסה) .כל אלה מביאים לכך
שמרבית הלקוחות הקמעונאיים אינם מודעים לחלופות ולא קיים גורם המביא אותם לחפש אותן.

הצגת הפתרון המוצע
אנו ממליצים לקדם את פתרון הבנקאות הפתוחה .ועדה בין-משרדית פועלת בימים אלה על מנת
לקדם חקיקה אשר תיישם המלצה זו .נותני שירות מידע פיננסי יוכלו למצוא ללקוחות חלופות
לשירותים פיננסים שונים ,ולהפנות אליהם הצעות מתחרות שיהיו אטרקטיביות יותר ביחס
לתנאים הקיימים בחשבונם.
מומלץ עוד לוודא כי פרסום שיעורי העמלות שגובים הבנקים והחש"בים על ידי הבורסה 54יהיה
אפקטיבי ובר-השוואה ,ויביא בחשבון את מכלול העלויות בפעילות הברוקראז' על מנת לשקף
ללקוח תמונה מלאה של העלות הצפויה.
ככלל ,אנו ממליצים כי קידום מהלכים המוצעים במסמך זה ילווה בפרסום נרחב ,על מנת שכל אדם
שכספיו מושקעים בשוק ההון יכיר בכך שישנן חלופות זולות יותר לשירות הברוקראז' בבנקים ,וכי
מהלכים אלה צפויים להקל במעבר אליהן ולשפר את ביטחון המשקיעים בהן55.

יתרונות
המלצות אלו יאפשרו ללקוחות להשוות בצורה פשוטה בין נותני השירותים השונים ויעלו את
מודעות הלקוחות לאופציות השונות ולסכומי הכסף שהם יוכלו לחסוך במעבר.

 54כנדרש בחוק לשינוי מבנה הבורסה.
 55הכנסתה של המערכת הסגורה היה צעד משמעותי לקידום התחרות בשוק זה ,אך המהלך לא לווה בפרסום נרחב.
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אתגרים
בימים אלה מתקיימים תהליכים ליישום ההמלצות של ועדת שטרום ,שכבר בעת גיבושן נתקלו
באתגרים מתחומי אבטחת המידע ושמירה על פרטיות.
אנחנו ממליצים להמשיך לפעול לקידום האסדרה בהקדם ,תוך אימוץ הסדרים אשר מאזנים כראוי
בין השמירה על מידע הלקוחות לבין קידום התחרות בין נותני שירותים פיננסיים.

פתרונות לטווח ארוך
הקמת צוות בין משרדי ליישום סכמת הגנת נכסי לקוחות  /קרן פיצויים למגזר
הפיננסי ()Compensation Scheme
רקע
פעילותם של הגופים הפיננסיים מושתתת על אמון הלקוחות .אחד המנגנונים ליצירת אמון הוא
הענקת הגנה ללקוחות מפני כשל תפעולי או גנבה ,כחלק מהדאגה שהגוף הפיננסי יוכל לעמוד
בהתחייבויותיו .הבנקים נמצאים תחת פיקוח יציבותי הדוק של הפיקוח על הבנקים ועומדים ,בין
היתר ,בדרישות גבוהות של הון עצמי ,ובקרב הציבור רווחת התפיסה כי המדינה לא תאפשר להם
להגיע לפשיטת רגל 56.הדרישות הקיימות בגופים שאינם בנקים הן הון עצמי מינימלי וביטוח נאות
(דרך תקנון הבורסה).
יש הרואים בחובת הביטוח כחובה שמצד אחד משיתה עלויות גבוהות על החש"בים ומצד שני קיים
ספק בדבר אפקטיביות ההגנה שהיא מעניקה לציבור הלקוחות .במרבית המדינות המפותחות
ההתמודדות עם בעיות אלו היא באמצעות ביטוח הדדי בדרך של סכמה להגנת כספי הלקוחות.

הצגת הפתרון המוצע
אנו ממליצים על הקמת צוות בין-משרדי שיבחן הקמת סכמת פיצויים ללקוחות בתחום שירותי
המסחר57.
ברוב המדינות המפותחות פועלת כיום סכמת פיצויים ללקוחות ,המספקת למשקיעים ביטוח
לכספם .ב 1970-הייתה ארה"ב המדינה הראשונה שהשיקה סכמה כזאת וב ,1997-לאחר חקיקת
דירקטיבת ה 58,ICD-עשו זאת גם מדינות האיחוד האירופי59.
סכמת הפיצויים ללקוחות יוצרת שכבת הגנה למשקיעים מפני איבוד השקעותיהם כתוצאה מחוסר
היכולת החש"ב להחזיר את כספם .הדבר יכול לקרות בשל הונאה או רשלנות בחברה .עם זאת,
הסכמה אינה מגינה על לקוחות מפני הפסדים הנובעים מפעילות ההשקעה שלהם .הסכמה מהווה

 56תפיסה זו התעצבה בין היתר בשל אמירות של בכירים בתקופת המשבר העולמי ב ,2008-ביניהם נגיד בנק ישראל
לשעבר פרופ' סטנלי פישר ,כי לא יינתן לשום בנק ליפול.
 57יוער כי הקמת הצוות הבין-משרדי יכולה להתבצע בטווח הקצר כדי שהמלצותיו ,ככל שיהיו ,יעמדו על הפרק בטווח
הארוך.
 58על פי דירקטיבת  ) ICD( 97/9/ECשל הפרלמנט האירופי ,מדינות האיחוד מחויבות להקים קרן פיצויים ( Investors
 ,)Compensation Schemeשמטרתה "הגנה על המשקיע מפני הסיכון של הפסד אם חברת ההשקעות אינה מסוגלת
להחזיר את הכסף או את הנכסים המוחזקים על ידה".
 59איטליה ובריטניה הקימו קרנות כאלה לפני .1997
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ביטוח של כלל החברות המשתתפות בה – כל חברה משלמת פרמיה לקרן ייעודית ,ובמידת הצורך
הקרן מפצה את הלקוחות הנפגעים כתוצאה מחדלות הפירעון.
קיימים הבדלים רבים בין הקרנות הנהוגות במדינות השונות וביניהם – המסגרת החוקית של
הסכמה ,המבנה הארגוני והתאגידי של הגוף האחראי להפעלתה ,מערכת היחסים עם הרשויות
הרגולטוריות ועם תכניות ביטוח הפיקדונות ,מספר וסוגי הפירמות המשתתפות בתוכנית ,הגדרת
המשקיעים הזכאים לתבוע פיצוי ,היקפי הפיצוי ,שירותים ומכשירים "מוגנים" ,תהליכי התביעה
ועוד.
לאופן הטיפול בסוגיות השונות עשויות להיות השלכות רבות הנוגעות לעלויות ,להיקף ההתערבות
הנדרשת ולהיקף ההשפעה של סכמת הפיצויים על ביטחון המשקיעים .על כן ,אנו ממליצים להקים
צוות בין-משרדי שיבחן את המאפיינים המתאימים ביותר למבנה השוק בישראל.
כמו כן ,אנו ממליצים כי סכמה כזו תוקם בנפרד עבור הגופים שאינם בנקים ,וזאת לאור ההבדלים
במאפייניהם ובסוג הפיקוח המוטל עליהם.

יתרונות
קיימים מספר יתרונות לקיומה של סכמת פיצויים ,והבולט שבהם הוא יצירת שכבת הגנה
למשקיעים מפני מחדלים של הגופים שבהם מופקדים כספיהם 60.על כן ,קיומה של סכמת פיצויים
צפוי להגדיל את ביטחון הלקוחות בחש"בים שיפעלו במסגרתה ולהפחית את חשש הלקוחות
להפקיד את כספם בידי החש"בים .אם כן ,הגברת תחושת הביטחון צפויה להסיר חסם משמעותי,
המונע מלקוחות לנייד את שירותי הברוקראז' אל מחוץ לבנק.
זאת ועוד ,סכמת פיצויים ,הכוללת לרוב גם פיצוי צד ג' ,צפויה לצמצם סיכון סיסטמי העשוי
להתממש בעקבות קריסה של אחד הגופים הפיננסיים בישראל ו"הדבקה" של גופים נוספים,
שיכולה לנבוע הן מתלות בין הגופים והן מהשפעה רחבה על אמון הציבור בגופים אלה .לפיכך,
קיומה של סכמת פיצויים צפויה להגביר את יציבות המערכת הפיננסית בישראל.

אתגרים
למרות היתרונות שבקיומה של סכמת פיצויים למשקיעים ,עולים מספר אתגרים בהקמתה .להלן
העיקריים שבהם:


הביטוח עשוי לשמש תמריץ ללקיחת סיכונים מיותרים ( ,)Moral hazardולכן עלול לגרום
לגופים המשתתפים בסכמת הפיצויים לפעול בצורה שאינה אחראית ,בידיעה שקיים ביטוח
שיגן על הלקוחות בעת קריסה.



קיים חשש לסבסוד צולב בין חברות ברמות סיכון שונות .לדוגמה ,חברה ותיקה עשויה
לסבסד קריסה של חברה שזה עתה הצטרפה לתוכנית הפיצויים ,וחברה שמרנית עשויה
לסבסד נפילה של חברה הנוהגת לקחת סיכונים גדולים יותר ,וכיוצא באלו.

 60יש לציין כי בדרך כלל גובה הפיצוי מוגבל ,ואינו מכסה בהכרח את כל הסכום שהושקע.
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הצורך לשלם פרמיה עבור ביטוח (גם שלא בצורה של סכמת פיצויים) משית עלויות על
הגופים הפיננסיים באופן שמקשה בעיקר על הגופים הקטנים ,ולכן עשוי לגרום ליציאתם
מהשוק.

עם זאת ,ניתן לצמצם משמעותית את הסיכונים הללו .למשל ,אם במסגרת עיצוב הסכמה ייבנה
מנגנון הגבייה של כספי הקרן על פי מודל המביא בחשבון את רמת הסיכון של כל חש"ב ,הדבר
יצמצם משמעותית הן את הסיכון לסבסוד צולב והן את החשש מפני סיכונים עודפים.

אמצעי תשלום מחשבון הברוקראז'
רקע
אחד היתרונות הבולטים בקיומו של תיק השקעות כחלק מהפעילות השוטפת בבנק הוא שהמזומן
בתיק מועבר לחשבון העו"ש ,באופן שמאפשר שימוש מידי בכספים אלה .לקוח המעביר את כספיו
לחשבון מסחר אצל חש"ב למעשה מוותר על אפשרות לשימוש מידי בהם ,מכיוון שהמזומן נותר
בחשבון המסחר אצל החש"ב .כאשר הלקוח נזקק לכספים אלה ,הוא נאלץ להעביר אותם חזרה
לחשבון הבנק ,ופעולה זו דורשת זמן ומאמץ ולעתים גם עולה כסף.

הצגת הפתרון המוצע
אנו ממליצים לאפשר הנפקת אמצעי תשלום (דוגמת  )Debit Cardשיקושר ישירות לחשבון
ההשקעות .אפשרות זו קיימת במקומות אחרים בעולם ,כמו בארה"ב למשל ,שם חשבון ההשקעות
נפרד מחשבון הבנק הרגיל אך יש אפשרות לשלם גם ממנו.
אנו ממליצים כי מסגרת הפיקוח הזאת תאפשר להנפיק כרטיסי חיוב מחשבונות ההשקעה .יש
לוודא כי האסדרה שתחול על ברוקרים במסגרת החוק להסדרת פעילות ברוקר דילר תאפשר להם
לעסוק גם בפעילות זו.

יתרונות
האפשרות לשימוש באמצעי תשלום בחשבון ההשקעות צפויה להקל על לקוחות להעביר את כספם
לחש"בים ,בידיעה כי הכסף יהיה נגיש עבורם בכל עת.

אתגרים
עשויים להתקיים אתגרים ליישום הפתרון כאשר חשבון ההשקעות נפתח במערכת סגורה .כפי
שהורחב לעיל ,המצב היום מחייב כי כל סכום שהועבר לחשבון מסחר בחש"ב באמצעות המערכת
הסגורה יועבר חזרה לחשבון הבנק של הלקוח בסוף התהליך ,וזאת מטעמי איסור הלבנת הון.
משכך ,ייתכן שיידרשו פתרונות מיוחדים ביחס לאותם חשבונות.
נוסף על כך ,יהיה צורך בקביעת אופן האסדרה על פעילות זו ,לרבות קביעת זהות המפקח.
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