M-

11111n
rmnnnn
זירת

היועצים

^^m

rf

והמשקיעים

i'Ch

ון
ווי**—!-
/ryj/,7
111S^Kn
"**
י|

קובי
UBS
פינגנבוים
המיליארדרים
בונה על
הישראלים (מישכ אודי•nv ,
(01

המטרה:

לכבוש
את שוק

 ubsלא
 ubsדווקא
״להפך .גוף גדול כמו
רגולציה מסודרת ,ברורה ומחמירה.
מחפש
הרגולציה כאן לא יותר מחמירה ותזזיתית
מבשוויץ ,ארה״ב אואנגליה.לגופים
שפועלים כאן נוחלדעת שיש פיקוח שלא
חששו מהשינויים התכופים?

האלפיון

במוניטין״.
יפגע

העלית

פעילותניהול
מדוע בחרתםלהקים
תיקים מאפםולא לרכוש בית השקעות?
״יכולנו לרכוש כל בית השקעות
הסטנדרטים
בישראל שעמר על המדף.
של בתי ההשקעות בישראל לא התאימו
למודלשלנו,ולא רצינולקנות ואז לש־
$TS1$לשנות$TS1$

קובי פיגנבוים ,מנהל חטיבת ניהול העושר של
ישראל ,מגלה איך מנהלים תיק
השקעות לבעלי
ממון ,שוק שהיקפו בארץ מוערך ב־  435מיליארד
הדור
דולר ורק הולךוגדל .בנקאות לעשירים

נות
$DN2$לשנות$DN2$

ubs

סדרי
עולם״.

בפופו של
ניהול התיקים
הקשה בתחום
יוריםלעצמכםברגל?
״תפיסת
ניהול התיקים בישראל הפכה
למאודשבלונית
כלההבדל בין התיקים
דבר

הבא

נכנסתם

לתחרות
אתם לא

הוא שיעור המניות בהם .אנחנו באים עם

האלפיון
לקוחות
על האופרציהלכיבוש
אודי
1yiyn
מישל
אחראי קובי פיגנבוים .פיגנבוים ,אלוף
הישראלי
צרים
משנהבעברו ,הגיע^־  ubsאחרי קריירה העמקיםשלו?
$DN2$מוצרים $DN2$פיננסיים של גופים אחרים מ״א).
חזית צמיחה לא מער
אצלנו .אנו רוכשים
לא כל החוכמה נמצאת
ארוכה בארץ
דדת במיוחד של יש־
$TS1$ישראל$TS1$,
אחרי  14שנהבחיל התותחנים,לפיג־
$TS1$לפיגנבוים$TS1$
״כמו בכל דבר,הישראלי נמצא שלב
בניהול וטיפוח של
ובחו״ל
תעודות סל וקרנות נאמנותלפי ניתוח שאנו
$DN2$לפיגנבוים $DN2$היה ברור שהוא רוצה קריירה בשוק
נבוים
העולם .זהתלוי באופי של
לדבריו ,סקרים שבי־
$TS1$שביצע$TS1$
אחד אחרי
$DN2$ישראל $DN2$,אחרי שנים של לקוחות פרימיום.
ראל,
צמיחה עקבית ,לא
מבצעים .בבתי ההשקעות האחרים מקדמים
1$1ST$פה$1ST$הפ־
גלעין
גלובלי ההון .ביחד עם השותף שלו עומר
$DN2$שביצע ubs $DN2$בשנתיים האחרונותגילו שיש הלקוחותלוי גם בעסקים .בעסק
צע
יש
יותר מ־
הוא הקים את פיוניר שעסקהבניהול
 ubsהרבה יותר מה לתת מבחינת
ישראלים עם הוןנזיל של
000,01
1$2ND$פה $2ND$ריעה לענק ההשקעות
רק את המוצרים של אותו בית השקעות,
ומצד שני ישנם הבנקים שבגלל רפורמת
ubsלהגדיל את
בחו״ל.
עולים חדשים
בחו״ל .אנחנו גם מציעים וייעוץ השקעות של
הפעילות מיליוןדולר ,והוא מעריךשבפועל השוק היכולתלפרוץ
השוויצרי
שכרנו דירת
$TS1$הפריסה $TS1$״התחלנו כמו סטארט־אפ
לסייעלעסקבגלל הפרי־
יוזמות
$TS1$למלחמה $TS1$גדול אף יותר.
מנהלים את התיק
בכר נותניםייעוץ אך לא
שיכולות
בישראל באופן משמעותי ולצאת למל־
סה
$DN2$הפריסה$DN2$
העליון .בבנק
$למלחמה $DN2$עללקוחותהאלפיון
בפועל .אנחנו יוצרים מצב שבו גםללקוח
חדרים בתלאביב״ ,נזכרפיגנבוים.
שלנו .פעם תפקיד הבנקאי
הגלובלית
חמה
נוהבנקאי גד
urCr
בבנקאות פרטית היה לסדר גם כרטיסים
ניהולהתיק״.
פיגנבוים חבר לחברת הביטוח וההש־
$TS1$וההשקעות$TS1$
ישיכולתלהשפיע על
מעריכים כי מדובר בשוקגדול ,שנע
מיליארדדולר כסף
משרדים
מיוצ׳ואל והקים
$DN2$וההשקעות $DN2$אולר
כדורגל או חופשות סקי .היום זה
פיגנבוים היה מהראשונים בישראל למשחקי
083-534
בטווח של
קעות
כמה כמן? גיימתם מאז השקת הפעי־
$TS1$הפעילות$TS1$
$TS1$וברזיל $TS1$.לעסוק בתחום החדש שלניהול עושר עדיין קיים ,אבל
פנוי ,רמת הון הדומהלזו של רוסיה וב־
$DN2$הפעילות $DN2$בפברואר?
בדרום אפריקה ובדרום אמריקה .ב־  1997לות
הלקוחות הפכו עם הזמן
״מאות
בלונדון ועבד בסניף
 ubsמאמינים כי בשל תרבות
מיליונישקלים״.
הלונדוני
עברלחיות
) ,הכוללטיפול לגלובליים ומתוחכמים יותר והדרישות
wealth management
רזיל.
זיל$DN2$.
שנפתח עד לשלהי שנת  2000עם הת־
$TS1$התפוצצות$TS1$
גדלו״.
מהבנקאי
בתיק ההשקעות ,המיסוי ,תכנון ההון
הסטארט־אפ והיזמותבישראל ,ההון הזה
כיצד המצב הביטחוני משפיע?
״כבר בתחילת הקריירה למדתי שגם
$DN2$התפוצצות $DN2$בועת הדוט.קוםהחליט פיגנבוים
פוצצות
ואותו איש עמקיםישראלי רוצה שי־
$TS1$שיתערבו$TS1$
עודיגדל ב־
במשפחה,הטיפול בהעברת ההון מדור
בשנים הקרובות.
%52
לישראל .הוא מכר אתחלקו בפיוניר
לשוב
האנשים המתוחכמים ביותר מונעים מח־
$TS1$מחמדנות$TS1$
$DN2$שיתערבו$DN2$לו בחיים הפרטיים?
תערבו
$DN2$מחמדנות $DN2$ופחד .זה נע כמטוטלת בין שניהם.
מדנות
והקים עם אקסלנס אתפיננשל גארדיאן
״תכנון טוב של ההון המשפחתייכול
ההשקעות המומלץ של UBS
ווי
לפני שלושה חורשים,
להפחית חיכוכים ועימותים .בישראל לניהול עושר משפחתי.
כאשר העניין
דוד lv
חשיפה׳לאנרגיה וחקלאות
הפחתת
nninD
%3
האיראני היה במרכז תשומתהלב%03,
יש בעיקר דור ראשון ושני של עושר.
נזילות
מפחד
%01
מובעים
מהפוניםאלינו עשו זאת במטרהלהוציא
המייסד,שיכוללהיות גם בשנות ה־ 50
כסף מהמדינה מכיוון שרצו ביטחון כל־
$TS1$כלכלי$TS1$
השקעה לחייו,עדייןפעיל ורוצהלהיותבשליטה.
השותפות עםאקסלנס נמשכה ארבע
אג״ח בדירוג
%9
$DN2$כלכלי $DN2$לכל מקרה שיבוא .עניין זה לא
שניםבלבד,שלאחריהן רכש פיגנבוים כלי
ברורהשלישיוהרביעי קיימת התרחקות
בפיננשל גארדיאן.
אתחלקה שלאקסלנס
וניהול שלו מאפשר
מהכסף,
ייחודילישראל .גם במדינות אחרות כמו
למנוע הרבה
בעיקר אג״ח
אג״ח
%6
highyield
תברזת בארה״ב.
ספרד,יוון
ופורטוגל הוציאובעלי ההון
$TS1$לעסוק $TS1$״אני חשבתישפמילי אופיס צריךלהיות
עוגמת נפש .תחום שאני מאוד אוהבלע־
אג״ח בדירוג גבוה
%6
חשיפה
להפחית
תלוי ,והם ראו
$DN2$לעסוק $DN2$בו הוא העברת הנכסיםלדור הבא .בלתי
סוק
בחו״ל .אנחנו דווקא
כספיםלחשבונות
בפעילות עוד זרוע
לאג״ח של מדינות
אג״ח של מדינות
%6
מנענו מחלק מהם הוצאה של הכספים
כידידים״,
שיווקית .זה לא התאים ונפרדנו
פעם לא היו מדברים על זה ,ויקרה מה
מםותחזת
מתעוררים
בשווקים
הוא אומר.לפני שלוש שנים רכש  ubsכי זה לא התאים לתיק הכולל שלהם.
שיקרה .בדרום אפריקה עושים את התכ־
$TS1$התכנון$TS1$
כאשרהמטוטלת נעה יותר
פעילותפיננשל גארדיאן ופיגנבוים
את
נון
לכיוון הפחד,
$DN2$התכנון $DN2$כבר עםהולדת הצאצא הראשוןוהכל
באירופה
מניות
%02
בשקיפות,
המשקיעים הכי מתוחכמים והכי קרי מזג
בישראל.
מונהלמנכ״ל
השולחן
הפעילות
ועם
על
נעשה
מעור־
$TS1$מעורבות$TS1$
במיוחד
מניות
רגולציה .ב-
בות
הופכים לגברת כהן מחררה״.
$DN2$מעורבות $DN2$של כל המשפחה״.
מזהירים אותנומעודן?
מניות בארה״ב
%01
תשואת
איך
לאלפיון
משווקים
העליון?
דיביזזד
במקומות
מניות
%9
״דבר ראשוןהולכיםללקוחות שמ־
$TS1$שמתאימים$TS1$
גבוהה
אחרים בעולם
תאימים
$DN2$שמתאימים $DN2$להגדרה
tmwu
 minnnnשל פיגנבוים :״פעם לא היו
מבחינת האמצעים
בשווקים
מניות
לדור וגם ההתערבות בעסקים.
מוכן

בכנסים,

שיתערבו לובניהול

בשיתוף המרכז הבינתחומי ,אנו

הוליסטית יותר,הכוללת גם ארכי־
$TS1$ארכיטקטורה$TS1$
תפיסה

טקטורה
בניהול התיק (רכישת מו־
$TS1$מוצרים$TS1$
$DN2$ארכיטקטורה $DN2$פתוחה
מנהיגות עסקית וחברתית

מדברים על
וגם על שיווק
ופוליטיקה״.

%6

הפיננסיים .אנו

מתעוררים

%01

ורואי חשבון
קרנות גידור
ופרייבטאקוויטי

%5
*לל

17

של

אירופר

נדל״ן

בעולם

בקשר

שמכירים

הלקוחות
ויכולים להמליץ
עלינו.
ואת

המצב

כנסים ועובדים חזק

עם עורכי דין

את העסקים של
המשפחתי שלהם

על

אנו גם עושים
דור

ההמשך.

נזדבתם
מה

שיקרה.

על
בדרום

העברת
אפריקה

הנכסים לדור
עושים

הצאצא הראשון והכל
עם הולדת
על השולחן ועם מעורבות של כל

את

נעשה

הבא,

ויקרה

התכנון

כבר

בשקיפות,

המשפחה״

