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תעודת זהות מיטב דש
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היקף נכסים  
מנוהלים

10/8/2021נכון ליום 

196
ח"מיליארדי ש

הון
עצמי

30/6/2021נכון ליום 

976
ח"מיליוני ש

שווי  
שוק

10/8/2021נכון ליום 

1.1
ח"מיליארד ש

דירוג
אג״ח

נכון למועד פרסום הדוחות

A1

המקצועיות וההוגנות  , בזכות הניסיון

.המובילים את מיטב דש

שנה40
-תוצאות כבר למעלה מ

המטרה:

לנהל ולהשקיע את  , להעניק שירות איכותי

החסכונות והכספים של למעלה ממיליון  

.  שקוף וחכם, הלקוחות שלנו באופן אחראי

לפתח מוצרים ושירותים חדשים תוך כדי 
.שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

ברמ. בשליטת מר אבנר סטפק-מאיה החזקות 
.בשליטת מר אלי ברקת-פיננסים 

נושאי  
משרה

ברמציבור
פיננסים

מאיה  
החזקות 

3% 30% 29% 38%

30/6/2021נכון ליום 



Growthמיטב דש חברת  & Value
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LTS

Others

GrowthValue

FinTech

Alternative

Retail 
BrokerageCredit

AUM

STS



ולאחריו2021, 1הישגי חציון 
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בצמרת

בקופות  התשואות 

בקרנות הפנסיה  , הגמל

*וקרנות ההשתלמות

שיא כל הזמנים בהיקף  

**הנכסים המנוהלים

196
ח"מיליארד ש

-הרווח הנקי עמד על כ

,  ח"מיליון ש70

-עלייה של כ

בהשוואה  63%

לתקופה המקבילה 

אשתקד

שיווק פנסיוני ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח/האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ. 60עד 50-ו50ובקרנות הפנסיה עד 60עד 50גמל , קרן השתלמות כללי-במסלולים *
₪מיליארדי 25.3-כולל גיוס בקופות המפעליות בסך של כ,  10.8.21-נכון ל** 

EBITDA   מנוטרלת עמדה על

,  ח"מיליון ש198-כ

עלייה של

29%-כ
בהשוואה לתקופה המקבילה  

אשתקד

עליה 

בקופות  בגיוסים 

,  קרנות הפנסיה,  הגמל

קרנות הנאמנות  

והתיקים המנוהלים  
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(ח"במיליארדי ש)התפתחות נכסים מנוהלים 
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746760565452

60

34

28
212018

33

33

30

2624
22

29

29

28

26
25

24

196

163
146

129123116

10.8.2130.6.2131.12.2030.9.2030.6.2031.3.20

גמל השתלמות ופנסיה ניהול תיקים קרנות פאסיביות קרנות אקטיביות   כ"סה



(ח"במיליוני ש)גידול בקצב הגיוסים במגזר גמל והשתלמות 
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1,000



מיטב דש נכסים מנוהלים  

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  
8

השתלמות  , גמל
ופנסיה

קרנות פאסיביות  

קרנות אקטיביות

ניהול תיקים

10/8/2021נכון ליום 

195.8
ח"מיליארדי ש

74.2

33.0

28.6

60.0



אשראי  
18%

,  גמל
השתלמות  

ופנסיה
29%

קרנות נאמנות  
ותיקי השקעות  

32%

טרייד
9%

אחר
12%

אשראי  
30%

,  גמל
השתלמות  

ופנסיה
14%

קרנות נאמנות  
ותיקי השקעות

36%

טרייד
5%

אחר
15%

2021, 2נתונים פיננסיים נבחרים לרבעון 
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282

רווח מניירות ערך ופעילויות נוספות, השקעות אלטרנטיביות, הפצת קרנות זרות, מוסדי' ברוקראז, סוכנויות ביטוח= אחר 

106

מנוטרלתEBITDAהכנסות

ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש
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(ח"במיליוני ש)נתונים פיננסיים נבחרים 

שנת  

2020

2רבעון 

2020

1רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1חציון 

2021

1,014 233 289 282 571 *הכנסות

738 169 217 194 411 הוצאות

417 78 91 101 192 EBITDA

349 82 92 106 198 EBITDAמנוטרלת

192 30 30 40 70 לתקופהרווח

162 27 13 29 42 המניותלבעלימיוחסרווח

EBITDA 22021רבעון

64 רווח לפני מס

21 פחת והפחתות

16 הוצאות מימון נטו

101 EBITDA

.נוסטרו( הפסדי)כולל רווחי *



מגזרי
פעילות



מגזר חיסכון ארוך טווח

,  בקרנות ההשתלמותתשואות מובילות•

בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה

הגברת הפעילות מול סוכני ביטוח ויועצי  •

השקעות

מיליארד  3-הפקדות שנתיות של מעל ל•

23.1-ח בקרן הפנסיה המנהלת כ"ש

₪מיליארד 

רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן  •

מידי הפניקסאלדובי

נכסים מנוהלים

74.2
ח"מיליארדי ש

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

2רבעון

2020

שנת

2020

מנוהליםנכסים
₪במיליארדי 

67.162.854.259.7

הכנסות
₪ במיליוני 

817773302

הכנסותשיעור

מנכסיםמשונתות
0.50%0.50%0.56%0.55%

מגזרי(הפסד)רווח
₪ במיליוני 

11(13)1329

30/6/2021נכון ליום 

נתח שוק גמל והשתלמות

7.8%
26.6

24.5

23.1

קרנות השתלמות

קופות גמל ופיצויים

*קרנות פנסיה

10/8/2021נכון ליום 

אלדוביכולל קרנות הפנסיה החדשות של קרן הלמן * 

LTS

12



*המשך הובלה בתשואות הפנסיה
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מתחילת השנהתשואה ביולי(שח' מיל)סך נכסים שם קופה

9,5840.63%10.16%ומטה50איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 

---3,4650.54%ומטה50פנסיה מקיפה לבני אלדוביהלמן 

20556,4860.41%10.13%מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 

5012,5520.32%9.14%מסלול עד גיל -מגדל מקפת אישית 

19,2750.05%8.18%ומטה50הראל פנסיה מסלול לבני 

2,467-0.02%8.91%ומטה50פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 

18,535-0.16%8.61%ומטה50שחם פנסיה מקיפה לבני אלטשולר

14,671-0.21%9.18%ומטה50בני -כלל פנסיה מקיפה 

0.30%9.51%-ומטה50מסלול לבני -הפניקס פנסיה מקיפה 

0.14%9.19%ממוצע

.  שיווק פנסיוני ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח/האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ. 16.8.21ביום FUNDER-AdvizerLand-ל לקוח מתוך כתבה שהתפרסמה ב "הנ*

שם קרן
'  מיל)סך נכסים 

(שח
מתחילת השנהתשואה ביולי

604,3110.56%9.83%עד 50מסלול לבני -איילון מיטב פנסיה מקיפה 

---606780.55%עד 50פנסיה מקיפה לבני אלדוביהלמן 

20356,2300.38%8.60%מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 

602,7470.32%7.94%עד 50מסלול -מגדל מקפת אישית 

603,3100.10%7.48%-הראל פנסיה ילידי שנות ה

50-604300.05%7.35%פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 

603,103-0.06%6.79%עד 50אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 

603,831-0.15%8.20%עד 50בני -כלל פנסיה מקיפה 

602,139-0.45%7.77%עד 50הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 

0.14%8.03%ממוצע

שם קרן
סך נכסים 

(שח' מיל)
מתחילת השנהתשואה ביולי

8600.48%6.11%ומעלה60מסלול לבני -איילון מיטב פנסיה מקיפה 

---4840.41%ומעלה60קרן מקיפה לבני אלדוביהלמן 

2670.38%5.42%ומעלה60פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 

20304,3830.35%7.75%מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 

601,5210.35%6.15%מסלול מעל גיל -מגדל מקפת אישית 

1,5900.25%5.90%ומעלה60הראל פנסיה מסלול לבני 

1,0810.06%4.11%ומעלה60שחם פנסיה מקיפה לבני אלטשולר

853-0.10%5.97%ומעלה60הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 

0.27%5.92%ממוצע

50קרנות פנסיה עד גיל 

60קרנות פנסיה מעל גיל 50-60קרנות פנסיה גילאי 



*המשך הובלה בתשואות השתלמות וגמל

14
.  שיווק פנסיוני ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח/האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ. 16.8.21ביום FUNDER-AdvizerLand-ל לקוח מתוך כתבות שהתפרסמו ב "הנ*

60עד 50קופות גמל מסלול לבני 

קרנות השתלמות מסלול כללי

מתחילת השנהתשואה ביולי(שח' מיל)סך נכסים שם קופה

50-601,0850.67%7.62%מסלול לבני -אנליסט מסלולית קופת גמל 

50-607,8170.60%9.65%מיטב דש גמל לבני 

601,8970.56%8.29%עד 50מגדל לתגמולים לבני 

607,7180.49%8.80%עד 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

605,2650.47%8.46%עד 50מדרגות -אלפא מור תגמולים 

50-604,4070.41%8.74%מנורה מבטחים תגמולים 

50-6023,008-0.02%8.06%פסגות גדיש לבני 

50-601,975-0.03%7.91%כלל תמר 

604,207-0.14%8.23%עד 50הראל גמל מסלול לגילאי 

6033,870-0.15%7.36%עד 50שחם גמל לבני אלטשולר

602,163-0.26%7.53%עד 50אקסלנס גמל לבני 

0.24%8.24%ממוצע

מתחילת השנהתשואה ביולי(שח' מיל)סך נכסים שם קופה

12,7620.56%8.55%מגדל השתלמות כללי

9,3950.55%9.27%מיטב דש השתלמות כללי

10,0350.49%8.55%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

4,6100.46%8.78%מור השתלמות כללי

8,0760.41%8.17%מנורה מבטחים השתלמות כללי

3,7550.35%9.49%אנליסט השתלמות כללי

11,1080.09%8.68%כלל השתלמות כללי

8,8680.01%7.62%הראל השתלמות כללי

8,906-0.05%7.83%פסגות שיא השתלמות כללי

58,514-0.14%7.08%אלטשולר שחם השתלמות כללי

6,532-0.21%8.13%אקסלנס השתלמות כללי

0.23%8.38%ממוצע
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מגזר חיסכון שוטף
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חברת קרנות הנאמנות הגדולה בישראל עם מגוון •

רחב של מוצרים פאסיביים ואקטיביים

מגוון קרנות נאמנות שמובילות לאורך זמן בקטגוריה •

בתשואה ובמדד שארפ

דירוגים גבוהים במערכות הדירוג הבנקאיות•

60.0

נכסים מנוהלים

קרנות נאמנות

קרנות פאסיביות

נכסים מנוהלים

ניהול תיקים

30/06/2021נכון ליום 

10/8/2021נכון ליום 

61.6
קרנות אקטיביות

ח"מיליארדי שח"מיליארדי ש
33.0

28.6

STS

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

2רבעון

2020

שנת

2020

מנוהליםנכסים
₪במיליארדי 

95.790.26986.3

הכנסות
₪ במיליוני 

918674323

מגזרירווח
₪ במיליוני 

393428125



-מיטב תכלית 

יציבה וצומחת לאורך שנים בקרנות הנאמנות המסורתיות•

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר בחמש שנים האחרונות•

מציגה את שיעורי הירידה השנתית והמצטברת הנמוכים ביותר בחמש שנים האחרות•

צמיחה תוך כדי יציבות בקרנות הנאמנות המסורתיות

16

.2019-נתוני קסם קרנות נאמנות מוצגים בנטרול רכישת אלומות שהתבצעה ב. 2012חברות בעלות היקף הנכסים הגדול ביותר בשנת 
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קרןמנהל 

כ נכסים   "סה

קרנות מסורתיות   

30.06.2021

כ נכסים  קרנות  "סה

מסורתיות   

31.12.2012

שיעור שינוי בנכסים 

שנים8.5

שיעור שינוי שנתי  

בנכסים

סטיית תקן של שיעור  

שינוי בנכסים 

ירידה שנתית  

מקסימלית  

ירידה מצטברת  

מקסימלית

-52.2%-25,42919,78828.5%3.0%21.5%23.6%שחםאלטשולר

-17.16%-25,2004,949409.2%21.1%57.5%17.16%ילין לפידות

-9.5%-23,11413,05377.1%7.0%10.2%9.5%מיטב תכלית

-27.1%-3.0%15.3%27.1%--17,51422,73223.0%פסגות

-39.77%-5.1%15.6%25.7%--12,92320,15435.9%פיאהראל 

-30.07%-12,1639,56027.2%2.9%20.5%18.12%מגדל  

-52.2%-3.0%17.0%36.8%--8,85311,49023.0%קסם

-51.6%-8,2976,42029.2%3.1%50.0%41%אי.בי.אי



מגזר אשראי
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2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

2רבעון
2020

שנת

2020

הכנסות
₪ במיליוני 

51*51*20162*

מגזרירווח
₪ במיליוני 

32*33*1098*

אשראי מגובה  

ן באירלנד"נדל

אשראי לעסקים קטנים  

בישראלובינוניים

הלוואות צרכניות  

בישראל

Credit

₪  מיליוני 12כולל סך של 2021ברבעון השני לשנת . כולל עסקת רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק איגוד2020החל מרבעון רביעי לשנת *

(בהתאמה, ₪מיליוני 56-ו₪ מיליוני 21: 2020שנת , 2021רבעון ראשון לשנת )
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פנינסולה

התפלגות ההכנסות הצפויות בגין רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק 
אגוד

המבוסס על  , 1968-ח"התשכ, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, כתוצאה מהשלמת העסקה לרכישת תיק היהלומנים של בנק אגודלפניסנולהביחס להכנסות הצפויות פנינסולההערכות * 

והמידע שבידיה נכון למועד אישור הדוחות הכספייםפנינסולההערכות 

(₪אלפי )* ביחס להכרה הצפויה בהכנסות בציר הזמןפנינסולההערכת 

כ  "סה202120222023202420252026

Q3Q4

4,9623,6669,2243,19072650128722,556

Credit

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  



מגזר טרייד
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חבר הבורסה המוביל מבין בתי ההשקעות בישראל  •

המשך גיוס לקוחות מאסיבי והשקעת  משאבים  •

משמעותיים בשיווק ובהשקעות טכנולוגיות

פתיחת חשבון דיגיטלי ותהליך הצטרפות מהיר ויעיל•

נכסי לקוחות

31

30/6/2021נכון ליום 

נתח ממחזורי  

המסחר במניות 

ח  "ובאג

8.6%א"בבורסה בת
30/6/2021נכון ליום 

ח"מיליארדי ש

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

2רבעון

2020

שנת

2020

הכנסות
₪ במיליוני 

26372599 

מגזרירווח
₪ במיליוני 

6111030

Retail 
Brokerage



קרן חוב למימון הפקות סרטים  

וסדרות טלוויזיה בישראל ובעולם  

.  במודל פיננסי ייחודי

קרן המתמחה בהעמדת הלוואות מגובות  

ב באמצעות אלגוריתם  "ן בארה"נדל

.ייחודי לניתוח מידע ולצמצום הסיכון

ן  "קרן אשראי מגובה נכסי נדל

באירלנד המממנת יזמים  

המשקיעים בשוק האירי בהלוואות  

24לטווחים קצרים של עד 

.  חודשים

קרן השקעות הרוכשת  

תזרימי הכנסות  בדיסקאונט

עתידיים של חברות טכנולוגיה  

.צומחות

קרן המתמחה באשראי צרכני  

ב באמצעות טכנולוגיה  "בארה

.  ייחודית

Alternative
יוצרים ערך בהשקעות אלטרנטיביות

44.6%אחזקה בחברה 
44.6%* אחזקה בקרן

23.44%אחזקה בחברה 
67.5%* אחזקה בקרן

65.75%אחזקה בחברה 
65.75%*אחזקה בקרן

0%אחזקה בחברה  
75* %אחזקה בקרן

20%אחזקה בחברה 
51* %אחזקה בקרן

Liquidity  פיתחה מערכת

מתקדמת לחיתום רציף של חברות  

המתבססת על ניתוח  , טכנולוגיה

ממוכן בזמן אמת של מידע גולמי  

מייצרת דירוגי  Liquidity. שלהן

אשראי ומנהלת קרנות הרוכשות  

.תזרימי הכנסות עתידיות שלהן

Reigo השקעות היא חברתFintech
ן  "בתחום האשראי מגובה נדל

שפיתחה טכנולוגיה לחיתום הלוואות  

.  ומנהלת קרנות השקעה בתחום

החברה רוכשת הלוואות בפלטפורמת  
P2Pב"בארה.

ה
ר
ב
ח

ת
עו

ק
ש

ה
ן 
ר
ק
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Lotus  הינה חברת אשראי

חוץ בנקאי מובילה המתמחה  

ן "במתן אשראי ליזמי נדל

.באירלנד

מתמחה בניהול סיכוני  פאגאיה

אשראי וחיתום בעולמות  

ההלוואות הצרכניות  

ומנהלת השקעות  P2Pהמקוונות

בתחום האשראי הצרכני  

כשקבלת ההחלטות  ,ב“בארה

.מבוססת על מערכת טכנולוגית

New Legendעוסקת באיתור  ,

הפקה והפצת תוכן  , פיתוח

קולנועי  , בינלאומי טלוויזיוני

ואינטרנטי בשיתוף  עם חברת 

Kodiak Pictures.

החברה המנהלת של הקרן/החזקה בשותף הכללי= אחזקה בקרן * 

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  
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ליום

30.6.2021

ליום

31.12.2020

784627קצרלזמןוהשקעותמזומנים

1,5471,149אחריםשוטפיםנכסים

2,3311,776שוטפיםנכסיםכ"סה

491448אחרותשוטפותלא השקעות

1,3031,291מוחשייםבלתיונכסיםקבוערכוש

2017נדחיםסיםימ

4,1453,532נכסיםכ"סה

ליום

30.6.2021

ליום

31.12.2020

666561ואחריםבנקאייםמתאגידיםאשראי

10458בחסרערךניירותמכירתבגיןהתחייבויות

690491אחריםוזכאיםספקים

1,4601,110שוטפותהתחייבויותכ"סה

614בנקאייםמתאגידיםהלוואות

1,098820חובאגרות

317311אחרותשוטפותלאהתחייבויות

976979עצמיהון

288298שליטהמקנותשאינןזכויות

4,1453,532והוןהתחייבויותכ"סה

חוב נטו  

בנטרול חברות אשראי

יחס חוב נטו

*EBITDA-ל

2781.05

של חברות האשראי EBITDAבנטרול * 

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  
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1חציון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

2רבעון

2020

שנת

2020

453224229206833ואחרותעמלות,ניהולמדמיהכנסות

102515120162בנקאיחוץאשראיבגיןמימוןהכנסות

555275280226995הכנסותכ"סה

411194217169738בנקאיחוץאשראיבגיןומימוןמכירהשיווק,וכלליותהנהלההוצאות

144816357257תפעולירווח

1679719השקעהלמטרותהמוחזקיםערךמניירותרווח

(32)(8)(12)(16)(28)נטו,מימוןהוצאות

31(9)(7)(8)(15)נטו, חרותא( וצאותה)הכנסות 

4-416נטו, המאזניהשווישיטתלפיהמטופלותחברותברווחיהחברהחלק

121645748281הכנסהעלמיסיםלפנירווח

5124271889הכנסהעלמיסים

70403030192לתקופהרווח

42291327162המניותלבעלימיוחסרווח
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