
האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. שירותי ניהול תיקי השקעות ניתנים 
ע"י מיטב דש ניהול תיקים בע"מ ובכפוף לחתימה על הסכם על פי דין. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת 

או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם.

מיטב דש, בשליטתם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, הינו בית ההשקעות מהגדולים ומהמובילים בישראל.
 עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של כ-900 עובדים מיומנים ומסורים, בראשותו של מר אילן רביב,

אנו מנהלים למעלה מ-120 מיליארד ₪ עבור אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים.

ניהול תיק השקעות מט"ח בארץ - בחשבון הבנק האישי שלך בכל אחד מהבנקים בארץ ובהתאמה אישית.  	•
ניהול השקעות דינמי - בכל אפיקי ההשקעה ) איגרות חוב ומניות בחו"ל( במגוון כלי השקעה ובפיזור עולמי. 	•

צוות השקעות אישי ומנוסה - בראשות מנהל תחום חו"ל במיטב דש ניהול תיקים ויחד עם מנהלי השקעות עם ניסיון רב בניהול השקעות גלובלי. 	•
Goldman Sachs, PIMCO, Blackrock  עבודה מול מנהלי השקעות המובילים בעולם 	•

חיסכון בעלויות - יתרון הגודל של מיטב דש פועל עבורך בעבודה מול בנקים ומנהלי השקעות מובילים בעולם. 	•
הצעות השקעה ייחודיות בנפרד ממסגרת ניהול התיקים - קרנות גידור, השתתפות בהנפקות פרטיות ומוצרים מובנים 	• 

.)Structured Products(
טיפול כולל בהון המשפחתי - אנחנו נבנה עבורך תכנית פיננסית, המותאמת לצרכיך האישיים, בהתבסס על הקצאת נכסים וניהול סיכונים. 	•

ניהול חשבון השקעות בבנקים בחו"ל )לונדון, לוקסמבורג, ציריך( – לקוחות מיטב דש זוכים לתנאים מועדפים בניהול חשבונות בבנקים זרים  	•
נבחרים. זאת כחלק מפיזור גיאוגרפי של ההון המשפחתי. ליווי מלא בתהליך פתיחת החשבון בחו"ל.

אפשרות לפגישות תכנון פיננסי בשיתוף עם מר צבי סטפק לגבי השקעות בארץ ובחו"ל. 	•

דוגמאות לתיקי השקעות במט"ח והצעות השקעה נוספות:
תיק גלובלי דינמי  - השקעה באיגרות חוב ומניות של חברות בפיזור גלובלי. 	•

תיק אג"ח מט"ח לפדיון - שילוב של השקעה באיגרות חוב באחזקה לפדיון. התיק מורכב  בעיקר מאיגרות חוב של חברות אמריקאיות. 	•

תיק דיבידנד גלובלי - תיק השקעות של מניות חברות בעלות שיעור  דיבידנד גבוה , מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנד ובפיזור גלובלי. 	•
השקעה במוצרים מובנים - מוצר מובנה הינו אג"ח שהתשואה עליה נקבעת על פי שינויים במדדי מניות או במניות. מחלקת הפלטינום  	•

פועלת לאיתור הזדמנויות השקעה במוצרים מובנים, המונפקים ע"י בנקים זרים בדירוג השקעה בינלאומי גבוה.

ניהול תיקי 
השקעות חו"ל

לפרטים נוספים:
ארז בר-נר מנהל תחום תיקי חו"ל, מנהל תיקים בכיר, מיטב דש פלטינום | 03-7903605 | 054-5700627 

ErezB@mtds.co.il


