
  
 

    

  

  
  

איפיונן והסיכון הכרוך  –קרנות גידור 
  בסדרה 1/ מאמר מס'  בהן

  

  דויד מורמאת: 
  

), כמכשירים פיננסיים פתוחים להשקעה ומשכיה שמגמתם Hedge Fundsהספרות המקצועית מגדירה קרנות גידור (

. קרנות גידור מאופיינות בדמי ניהול גבוהים וסף כניסה (השקעה מינימלית) 1תשואה שמנותקת מתנודתיות השוק השגת

  .2גבוה

  

על פי רוב קרנות גידור אינן מצויות תחת פיקוח רגולטורי, היות וההשקעה בהן מוגבלת למשקיעים אמידים בעלי 

להסתכל על השקעה בקרן גידור באופן הבא, תחת ההנחה שסף  מומחיות פיננסית שאינם נזקקים להגנה רגולטורית. ניתן

מיליון דולר, הרי שההשקעה בקרן גידור צפויה להוות אחוז נמוך מתי ההשקעות של משקיעים  1הכניסה הינו לפחות 

  אלה, רוצה לומר, השקעה בקרן גידור כמוה כהשקעה במניה בודדת בהבחנה מהשקעה בתיק ניירות ערך מבוזר.

  

), mutual fundקרנות הגידור משוחררות מפיקוח למרות שצורת השקעה מקובצת אלטרנטיבית כמו קרן נאמנות (כאמור, 

כפופה להוראות החוק ולרגולציה. הסיבה להבחנה קשורה בקשר הדוק למטרות הקמת קרן גידור ששונות לגמרי ממטרות 

ן נאמנות הוא היותן "קרנות", הווה אומר, גופי הקמת קרן נאמנות. למעשה האלמנט המשותף היחיד בין קרן גידור וקר

  ניהול לכספי המשקיעים המנוהלים במקובץ עם אפשרות כניסה ויציאה על בסיס השווי השוטף של יחידת השקעה בקרן.

  

קרן גידור מוקמת ברגיל על מנת לנצל פערי מחירים בין נכסים דומים תוך ניטרול השפעות השוק הפיננסי הכללי. מדיניות 

על) נכסים שהם לכאורה "זולים" ומכירה בחסר (פתיחת  longשקעה מאופיינת על ידי רכישת (פתיחת פוזיציית הה

על) של נכסים דומים שהם לכאורה "יקרים" (הכוונה במילה לכאורה היא לציין ש"זול" או "יקר" נקבע  shortפוזיציית 

ות בקרן). הסיכון בקרנות גידור נובע מאפשרות של טעויות על פי הערכת השווי, אולי מוטעית ואולי לא, של מנהלי ההשקע

  . short -ובין אלה שנמכרו ב long -בהערכת הקשר בין ההשקעות שנרכשו ב
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כל טעות כזו היא קריטית עקב התרכזות ההשקעה במניות מסוכנות דלות סחירות בהן קיים פוטנציאל רווח עקב תמחור 

  שוק נמוך ועקב המינוף הגלום במכירות בחסר ובשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים.

  

מרקר כתבה הממחישה את דרך פעולת הגידור עבור זוג ניירות ערך התפרסמה בעיתון הכלכלי דה  2013בינואר  6 -ב

שנסחרים בישראל. בדוגמא המפורטת מצופה רווח שנובע מפערי מחירים בין ניירות ערך דומים עם סיכון מוגדר שבנוי על 

בסכום  הנחות בדבר הקשר בין שינויי המחיר של שני הנכסים. טעות בהנחות עשויה ליצור בפוטנציה הפסדים לקרן

  שבנסיבות מסוימות יכול להיות מאוד משמעותי.

  

, זאת מכיוון שכמו קרן גידור, גם בקרן נאמנות 3הספרות המקצועית מרבה להשוות את קרנות הגידור לקרנות הנאמנות

כספי המשקיעים מנוהלים כאמור במקבץ ומותרת כניסה ויציאה חופשית בערכים שמשקפים את שווי השוק של השקעות 

  . עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים בין שני סוגי הקרנות. להלן מספר הבדלים עיקריים:הקרן

 קרנות הנאמנות הינן תחת רגולציה. קרנות הגידור אינן תחת רגולציה (לחילופין רגולציה חלקית). – רגולציה  .א

גידור רשאיות למנף ולמכור , קרנות shorts( 4בעוד שעל קרנות נאמנות נאסר בחוק מינוף ומכירות בחסר ( – מינוף  .ב

 בחסר.

 קרנות נאמנות חייבות בפיזור ההשקעה. אין דרישה דומה מקרנות גידור. – פיזור ההשקעה  .ג

השקעה בקרן נאמנות מושווית עם מדד שוק בפלח השוק בו פועלת הקרן. לקרן גידור אין  – Benchmark  .ד

Benchmark שוק. מכיוון שאסטרטגיות ההשקעה מבודדת את התשואה ממדדי 

בעוד שבקרנות נאמנות נאסרת השקעה בנגזרים מסוימים ובביצוע אסטרטגיות מורכבות כגון  – הנדסה פיננסית  .ה

, קרנות הגידור מאופיינות בשימוש 6ורכישת מניה סינטטית 5מכירה בחסר וקניה או מכירה של חוזים עתידיים

 ממוחשבות.בהנדסה פיננסית שכוללת אשראי, מכירות בחסר ואסטרטגיות שחלקן 
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 בנכס הנ"ל.   shortהנכס יורד ומפסיד אם מחירו עולה בדומה לפוזיציית 
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) להערכת under pricedהאופיינית לקרנות גידור הינה רכישת נכס שמתומחר בחסר (לסיכום, אסטרטגיית ההשקעה 

מנהליהן ובמקביל מכירה (בחסר) של תיק שאיפיוניו דומים לאפיון הנכס הנרכש. באופן זה מנוטרל הקשר בין תשואות 

הקרן ותשואות השוק וממומש רווח ארביטראז' שנובע מתמחור החסר של הנכס הנרכש כאשר התיק שנמכר מתומחר 

. היקפי shortאו  longלכימות הקשר שבין הנכסים שמחזיקה הקרן  באופן מלא. קרן גידור משתמשת במודלים מתמטיים

או  longלהשקעה  פעילות הארביטראז' בקרנות גידור הם בדר"כ גבוהים, ועל כן טעות של הקרן בבחירת ניירות ערך

  בבניית אקוויוולנט השקעה לצורך גידור, יכולים להביא לקריסת הקרן עקב המכירה בחסר שמשמעותה מינוף פיננסי.

  

  

  

  :דויד מורמר  אודות

, כמנהל תיקים מוסמך בישראל וכמומחה למימון, השקעות וניהול סיכונים 1999בשוק ההון המוסדי משנת מור פעיל מר 

  פיננסיים.

  

לשכת  מטעם) CRAוכאקטואר סיכוני אשראי ( )QFV( כמעריך שווי מימון כמותי מוסמךו פיננסי בייעוץ עוסקמור מר 

  ).IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

 ח"אג תחום מנהל) וכלאומי בבנק לפיצויים מרכזיות קופות של המנהלת החברה( פ"קמ לאומי ל"מור שימש כמנכמר 

  .גמל בלאומי
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