גדעון בן נון:
יש יותר פתרונות היום ממוקדים .זה שאנחנו לא יודעים לאן הולכים שערי המט"ח זה לא אומר שלא
צריך לעשות דבר .כן ניתן לדעת מהם התהליכים והגורמים המשפיעים על המחירים ושערי החליפין
וכל אחד עושה את הניתוחים ואפשר היה לצפות טוב את מה שקורה היום באירופה .עדיין לא ניתן
לדעת מה יהיה שער היורו אבל ניתן לדעת מה המגמה .אני מסכים לגמרי שהאסטרטגיה צריכה
להיות בנויה מפרמטרים ברורים ,התהליכים צריכים להיות מושפעים ממה שאנחנו יודעים.
האסטרטגיה של החברה צריכה לקבוע את עקומת הסיכונים והטקטיקה צריכה לנוע על הגרף .איך
אנחנו פועלים לעשיה? אנחנו מתנהלים על גרף המדיניות הברורה .אנחנו יודעים לקבוע בכלים
ברורים באיזה טווח תנועה התוצאה שהחלטנו עליה .חייב להיות כלי למעקב כשאפקטיביות ההגנות
חייבת להיות במעקב ,זה כלי שנותן לחברה לדעת מה מצבה בתחום החשיפות והשערים
האפקטיווים.
ניהול הנוסטרו של החברה ,הפקדונות היו תחילף רע מאד לשוק ההון והיום חזרנו לדילמה הזאת
וכיום צריך לדעת לנהל את כספי הפירמה גם בטווחים האלה .גם כאן יש הרבה תחזיות וניתוחים
כשתמונת המצב משתנה והיא צריכה להיות נסמכת על תמונת המאקרו ,אנחנו חייבים להבין מהו קו
ההגנה האחרון שלנו ומה גבולות ההפסד שאנחנו יכולים לספוג ,את ההחלטות האלה מקבלים עם
וועדת ההשקעות .בסקירת מאקרו צריך לראות את כלל פריסת הנכסים של הפירמה וצריך לנהל את
הטקטיקה של ניהול הכסף כדי שתניב את התוצאה שרצינו באסטרטגיה.
יש היום אפשרות להוריד את עלויות הניהול בין הנראות לעין ובין אלה שלא .אנחנו יודעים לתקן את
זה .אנשי הכספים צריכים להרים דגל לדירקטוריון כשצריך לעדכן מדיניות.
צריך בכל מסגרת השקעה שבחרנו לבדוק את הביצועים שלה כדי לראות אם אנחנו עומדים ביעדים
אם לאו.
השווקים הפיננסים הם בעייתים ולא ניתנים לחיזוי אבל ניתן להבין את התהליכים ולפיהם צריך ליישם
את המדיניות בתנאים אופטימלים .צריך להגדיר מהו סיכון ,סיכון הוא הרגע בו אנחנו צריכים לשנות
את הנוהג שלנו.
מאיר אוזן:
כשמדברים על ניהול סיכונים צריך מכשיר שיודע לכמת אותם ולתת למי שמקבל החלטות בארגון על
מסך מחשב אחד את החשיפות ולמעשה לרכז את המידע .באותו עקרון פיתחנו את התוכנה לניהול
הסיכונים של הפרט לאסוף נתונים ולתת תמונת מצב אחת.
אנחנו צריכים לגדר סיכונים למשהו כמו  04שנה .היום בישראל המדינה החליטה שהיא לא רוצה
להתעסק עם הפנסיה ,כל אחד יטפל בעצמו ואנחנו כמנהלים צריכים לעזור להם .במצב הקיים היום
יש קושי להגיע לפנסיה ראוייה .הסיכונים אליהם חשוף האדם המודרני היא התארכות החיים
ובבריאות טובה פחות שדורשת כספים רבים על חשבון הפנסיה.
מדינת ישראל במשבר בקרנות הפנסיה הלאימה את הקרון ההסתדרותיות ולאחר מיכן המדינה
הסירה אחריות .עצמאי בישראל מקבל הטבות מס של  13אלף שקל בשנה ,שכיר מקבל  04אלף
שקל הטבת מס .אם משווים את המצב באנגליה הרי שהמצב טוב הרבה יותר וגם בארה"ב.
מכאן ניתן ללמוד שיש בעיה מובנית בישראל בתחום הפנסיה .אחרי שהפקדנו את הכסף צריך לבדוק
איך משקיעים לנו אותו .היועצים הפנסיונים לא מבינים בהשקעות הם היו פעם סוכני ביטוח .בעולם
מושקעים כספי הפנסיה במדדים ,יש את הכלים האלה בישראל רק מסתירים אותם מהציבור .אני
ממליץ להכניס איש כספים שיטפל בנושא זה יותר חשוב מדמי ניהול כאלה ואחרים.

המצב ההתחלתי של הלקוח הישראלי הוא בלגן ,יש יותר מידי מומחים שלא מדברים אחד עם השני
כשלשיח בין המומחים יש משמעות רבה .ניהול אוליסטי ,משמעותו לפתח התמחויות וליצור תחת
חברת על סוגים שונים של התמחויות שכל אחד מומחה בתחומו כשרק ככה ניתן ללוות את הלקוח
לאורך חייו.

