קטלוג
שירותים
שרות מקיף

מרכיבי השרות

שירותים חד פעמיים

תעריפון

הבהרה משפטית גילוי נאות ופטור

עמוד 2

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 6

עמוד 6

שרות מקיף
תקציר השרות :אנו מטפלים בצורה מקיפה בכל פעילות ניהול ההשקעות עבור לקוחותינו ע”י  )1הגדרה ובחינה שוטפת של אסטרטגיית ההשקעות של הלקוח על פי
הגדרותיו)2,איתור והטמעת הפתרון הטוב ביותר  )3,בחינה  ,ניטור ובקרה של הפתרונות שנבחרו.

שלב ההכנות
מארג השרותים
ניתוח :אנו מעריכים את דרישות הנזילות  ,יעדים והעדפות של הלקוחות ומנתחים את התיקים הקיימים במונחים של תשואה ,סיכון ,עלויות ואסטרטגיה.
אסטרטגיית השקעות אישית :אנו בוחנים את מטרות ההשקעה ומכינים אסטרטגיה מותאמת ומבנה תיקים מותאם .אנו מתמצתים את ההצעה למסמך בשם “ אסטרטגית השקעות
אישית”
•מטרות ההשקעה יעדים ועקרונות.
•ניתוח נזילות והגדרות נזילות והתאמתם לאסטרטגיית ההשקעות
•הצעת מבנה התיקים בהתאם לרמת הסיכון הכללית
•הגדרת תפקידים ואחריות של כל אחד מהצדדים
הצעה קבוצתית :אנו עורכים אחת לשנה הליך של מכרז לפתרונות השקעה
נבחרים.
הליך זה מאפשר זיהוי של ספקי שרות מתאימים עבור קבוצות
משקיעים עם דרישות דומות.

פרסום מכרז לקבלת הצעות של מנהלים ובנקים לפני בחירה ( )RFPבקשה
לקבלת הצעות מבנקים מנהלי השקעות
וספקים נוספים .אנו מעריכים את ההצעות ,מגישים המלצות  ,מנהלים
משא ומתן על העלויות ומציגים בפני הלקוח את התוצאות וההמלצות.
•הגדרה מפורטת של דרישות התיק
•הוצאת בקשה לקבלת הצעות
•ריכוז ההצעות
•ניתוח ,הערכה ודירוג ההצעות
•פגישה עם המועמדים שנבחרו
•בחירת ההצעה הטובה ביותר והזוכה בניהול התיק

יישום :אנו מפקחים על יישום פתרונות ההשקעה שנבחרו במהלך שישה חודשים .אנו מסכמים את יישום הפתרונות בדו”ח.
•ניהול משא ומתן על התנאים וההגבלות
•בניית תוכנית יישום
•מעקב וניטור שוטפים של התקדמות במשך שישה חודשים
•בדיקה סופית של היישום והעברתו למצב תחזוקה שוטפת
תוצאות • :אסטרטגית השקעות אישית מוגדרת וממוסמכת
• פתרון השקעות חדש נבחר ומיושם

תחזוקה
שרות

קל

בסיסי

מתמשך

בדיקת יישום ההחלטות:
•ניטור שוטף של התוצאות (תשואה סיכון ,עלות) מסוכם בדו”ח
•הערכת הצעות מבנקים ומנהלי תיקים
•ניטור שוטף של עסקאות ,בקרת איכות של שירותים ובדיקת פעילות של הבנק ומנהלי ההשקעות

שנתי
X

רבעוני
X

חודשי
X
X

בחינת האסטרטגיה:
•בדיקה שוטפת של אסטרטגיית ההשקעה
•סקירה מפורטת של מסמך אסטרטגיית ההשקעה האישית
•מידע על אירועים משמעותיים בשוק ההון
•במידה ונידרשים שינויים במסמך האסטרטגיית ההשקעה מול הספקים

שנתי
שנתי
X

רבעוני
רבעוני
X

חודשי
חודשי
X
X

רבעוני

רבעוני

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ועדת השקעות אישית:
•ועדת השקעות עם מומחי  ZWEIובחינת יישום החלטות ההשקעה ואסטרטגיית ההשקעה
התראה על מנהל השקעות/בנק:
•בקרה שוטפת אחר בנקים ומנהלים .התראה במקרה של שינויים משמעותיים.
•אם נדרש ,ייזום התאמות ו  /או תהליך מכרז חדש
•הערכה מפורטת של כל מנהל כולל מכרז מלא חדש (כל שנתיים)
מוקד הידע:

•מפגשי אישיים
•הזמנות לאירועים ,מפגשי ידע וסמינרים
•פרסומים רגילים ,כלי מדידה

תוצאות • :סקירות שוטפות מבטיחות שליטה בהשקעות שלנו
• יישום החלטות השקעה
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השרות
אסטרטגיה
עיקרי השירות :אנו בודקים את אסטרטגיית ההשקעה הקיימת (אם קיימת) ומגדירים אסטרטגיה חדשה להשקעה אישית בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו .אנו
מתאימים ומתעדים את אסטרטגיית ההשקעה החדשה.
מרכיבי השרות
ניתוח :אנו מנתחים את אסטרטגיית ההשקעה הקיימת עבור כל תיק במונחים של תשואה ,סיכון ,עלות ונכסים .אנו מסכמים את ממצאינו בדוח המכיל את הפריטים הבאים:
•ניתוח ביצועים מול מדדי ביצועים ומול חציון הספקים
•ניתוח העלות הכוללת בהשוואה לעלות חציון השוק ועלויות הספקים המובילים
•מיקום תיק ההשקעות במונחי סיכון/תשואה כנגד מדדי הייחוס הרלוונטיים וכנגד החציון של ספקי השרות המובילים
•הערכת אסטרטגיות השקעה לכל תיק
•המלצות והצעות לשיפור התוצאות
•מפגש לצורך דיון בניתוח ובהמלצות
בנית אסטרטגיה :אנו מגדירים אסטרטגיית השקעה חדשה תוך התחשבות באסטרטגיה הקיימת (אם קיימת) ובהתאם לדרישות הלקוח .אנו מגדירים את מבנה התיק המתאים ביותר
ואת הקצאת הנכסים ברמת התיק .מסמך אסטרטגיית ההשקעה האישית מכסה את הפרטים הבאים בפירוט:
•יעדי השקעות ,מטרות ועקרונות
•העדפות השקעה
•ניתוח נזילות ותוכנית נזילות
•אסטרטגיית השקעה
•בניית תיק השקעות ומבנה תיקי השקעות
•הקצאת הנכסים לכל תיק על בסיס הסיכון המצרפי
•הגדרת מבנה ותהליכי הפיקוח על התיק
•מפגש לצורך דיון במסמך אסטרטגיית ההשקעה
תוצר :אסטרטגיית השקעות אישית מוגדרת וממוסמכת

תהליך חיפוש
עיקרי השירות :אנו מתאימים את פתרון ההשקעה המיטבי לדרישות הלקוחות שלנו על ידי יישום של תהליך מכרז .אנו מבטיחים יישום מושלם על ידי מעקב אחר
הספקים לאורך כל תהליך המכרז.
מרכיבי השרות
מכרז :אנו מגדירים את דרישות התיק בפירוט ,כולל העדפות מיוחדות ומגבלות .אנו מגדירים ומוציאים את הבקשה לקבלת הצעות ( )RFPלבנקים ולמנהלי השקעות .אנו בוחנים את
ההצעות שהתקבלו ,חולקים את התוצאות עם הלקוח ומספקים המלצות לקבלת החלטות.
•תיאור מפורט של דרישות התיק
•שליחת בקשה לקבלת הצעות ( )RFPלספקים
•איסוף ההצעות ובקשה להשלמת נתונים חסרים
•ניתוח ,הערכה ודירוג של הצעות
•מפגש לצורך דיון בממצאי הסבב הראשון של תהליך המכרז
בחינת מנהלי ההשקעות ובחירה :לאחר שלב המכרז הנ"ל ,אנו מזהים את הספקים המתאימים ביותר מבין המציעים  .אנו עורכים פגישות היכרות יחד עם המשקיע ע"מ לבחור את
הספק/ים הטוב/ים ביותר  .אנו דואגים למשא ומתן על התנאים וההגבלות מול הזוכה/ים.
•פגישה  /שיחת ועידה לבחירת מנהלי ההשקעות המובילים
•פגישת היכרות עם הספקים המובילים ,באמצעות פגישות אישיות ובחינת התאמה
•ניהול משא ומתן על תנאים והגבלות עם הזוכה/ים
•בחירה סופית של ספק/ים מנצח/ים
יישום :אנו מוודאים יישום נכון של הפתרון בהתאם לתנאים .אנו עוקבים אחר צעדי ההשקעה .לאחר  6חודשים אנו מפיקים דו"ח כדי לוודא את ביצוע ההנחיות לספק/ים
•לבנות תוכנית יישום
•בדיקת יישום התוכנית מול ביצוע
•סקירת העמלות ותנאים חוזיים אחרים
•דו"ח מפורט לאחר  6חודשים המסכם את כל היבטי היישום
•מפגש עם המשקיע לדון בהשלמת היישום
תוצר  :תוכנית ההשקעות החדשה יושמה
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סקירה
תמצית השירות :אנו בוחנים את יישום פתרונות ההשקעה ואת אסטרטגיית ההשקעה האישית של לקוחותינו .אנחנו מקיימים ועדת השקעות פרטית ללקוחות ומסייעים
ללקוח בקבלת ההחלטות .אנו מקלים על הלקוח בהעברת ההוראות למנהלים ומפקחים על ביצוע ההחלטות תוך הבטחת ביצוע נכון ובזמן של כל הפעילויות הנדרשות.
מרכיבי השרות
בחינת יישום הפתרון :אנו מעריכים את איכות היישום של הפתרון הנוכחי עבור כל תיק במונחים של תשואה ,סיכון ועלות אנו מגדירים המלצות והצעות לשיפור היישום.
•ניתוח ביצועים כנגד מדדים וחציון הספקים
•ניתוח עלות מפורט ,בהשוואה לחציון השוק והספקים המובילים
•מיקום של כל תיק במונחי סיכון/תשואה וכנגד מדדי השוואה ,מול החציון של ספקי השרות המובילים
•הערכת הקצאת הנכסים לכל תיק
•הערכת עקרונות הגיוון וההשקעה ,כגון סיכון מנפיק ושימוש במכשירי השקעה מתאימים
•המלצות והצעות לשיפור התוצאות
•מפגש לצורך דיון במסמך סקירת היישום ובהמלצות
סקירת אסטרטגיות השקעה :אנו בוחנים את אסטרטגיית ההשקעה הקיימת והתאמתה לסביבה המקרו  -כלכלית ,לדרישות הלקוח הספציפיות ולתוכנית הנזילות של הלקוח.
•ניתוח האסטרטגיה והקצאת הנכסים בהתחשב בסביבה המקרו  -כלכלי הנוכחית
•סקירת אסטרטגיית ההשקעה והקצאת הנכסים הכללית
•המלצות והצעות לשיפור אסטרטגיית ההשקעה
•מפגש לצורך דיון בסקירת אסטרטגיה ובהמלצות
ועדת השקעות אישית :אנו מכינים ומובילים את ועדת ההשקעות הפרטית שלכם .אנו מפגישים את כל הגורמים הרלוונטיים לתהליך לצורך קבלת החלטות יעיל :חברי הוועדה ,מנהלי
השקעות ,הבנקים ונותני שירותים אחרים ZWEI .תעמיד מומחה מטעמה לוועדה ההשקעות פיזית או בשיחת ועידה
•אנו בודקים ומציעים הצעות להבטחת רמת ניהול נאותה
•הגדרת סדר יום ,זמן ומקום ,הזמנת משתתפים והכנת כל המסמכים הדרושים
•מובילים דיון בתוצאות התיק (ביצועים ,סיכון ,עלות ,מדדים ,נתוני שוק חציוני)
•מובילים דיון בסקירה של אסטרטגיית ההשקעה
•במידת הצורך מביאים לדיון נושאים מיוחדים
•מובילים דיון בהמלצות ומספקים תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות
•הפצה לכל המשתתפים של ההמלצות והחלטות ההשקעה שנדונו
החלטות ויישומן :אנו עוקבים אחר יישום ההחלטות אצל הספקים השונים .לאחר שכל ההחלטות מיושמות בהצלחה ,אנו מוציאים דו"ח השלמה .והפתרון החדש המשופר נכנס
למעקב "פעולות רגילות".
•לבנות תוכנית יישום
•בדיקות שוטפות של החלטות מול ביצוע
•סקירת העמלות ותנאים חוזיים אחרים
•דוח מפורט המכסה את כל היבטי היישום
•מפגש לצוחרך דיון בהשלמת היישום
תוצר:
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• סקירה הושלמה ותועדה
• החלטות השקעה מיושמות

שירותים חד פעמיים
בחינת הצעות

בחינת אסטרטגיה

תמצית השירות :אנו מנתחים את הצעות ההשקעה שהוצעו על ידי מנהלי  /ספקי
שירותים פיננסיים .אנו משתמשים בדירוג מנהלי  ZWEIובנתוני מדדי ההשוואה שלנו
(ביצועים ,סיכון ,עלות) כדי לספק הערכה מקיפה של כל הצעות ההשקעה.
•ניתוח הצעה במונחי  )1תשואה  )2עלות )3סיכון
•הערכת ההצעה ביחס להתאמתה לדרישות הלקוח
•עמידת ההצעה מול מדד היחס ומול חציון השוק
•המלצות לצעדים הבאים לביצוע
•מפגש לדיון בהערכה

תמצית השירות :אנו בודקים את אסטרטגיית ההשקעה הנוכחית שלך (יעדי השקעה,
דרישות נזילות ,מבנה תיקי השקעות ,הקצאת נכסים) מול סביבת השוק והמלצות לגבי
תחומים בעלי פוטנציאל לשיפור .אנו משתמשים במתודולוגיה שפותחה ע"י ZWEI
ובמאגר של  ZWEIכדי לבצע את הניתוח שלנו.
•מדידה של הקצאת הנכסים
•בחינת הקצאת הנכסים מול סביבת השוק הנוכחית
•דווח על ממצאינו
•זיהוי נושאים והמלצות בנושאים שיש לטפל בהם
•מפגש לדיון בממצאים ובהמלצות

השפעה :בהירות בנוגע להתאמת הצעת ההשקעה ללקוח

השפעה :אסטרטגית ההשקעות נבדקה ועודכנה במידת הצורך

דו”ח מדד יחס ()benchmark

יסודות ההשקעה

תמצית השרות  :אנו מעריכים את תוצאות התיקים מול המדדים הרלוונטיים ואת
חציון השוק בממדים הבאים )1 :ביצועים )2 ,סיכון ו  )3-עלות .אנו מיישמים את
מתודולוגיית  ZWEIהקניינית ,כולל דירוגים של המנהל (בפועל) שלנו ,על מנת לספק
דוח בלתי מוטה ומשמעותי.
•דירוג כללי של המנהל שלך במונחים:
• )1מיומנות מנהל )2 ,ביצועים )3 ,מונחי סיכון ו  )4עלות
•השוואת ביצועי המנהל שלך מול החציון בשוק וכנגד מדד היחס
•דירוג התוצאות שהושגו על ידי המנהל
•מסמך מפורט לגבי התיק שנבדק
•המלצות ו/או הנחיות לפעולה שיש להעביר למנהל לשיחה לפני
ביצוע פעולות
•מפגש לדיון במסמך

תמצית השירות :אנו מספקים מידע עדכני על נתוני מאקרו וכן לגבי מנהלי ההשקעות
וביצועיהם  ,בנושא סוגי נכסי ההשקעה של הלקוח נתונים אלו מציידים את המשקיע
בכלים לקבלת החלטות.
•חבילת מידע חודשית :מאקרו כלכלה ,נתוני ביצועים ומודל אסטרט־
גיית השקעות כמותית
•סיכום תחזית רבעונית להשקעה
•נתוני לגבי סוג השקעה
•פרסום תובנות ( ZWEIחודשי)
•הזמנות לסמינרים ואירועים
•תחזית כלכלית חצי שנתית עם פרופ' קלאוס וולרסהוף
•שיחת ועידה חודשית

השפעה :הערכת הביצועים ,הסיכון והמחיר של התיק

השפעה :יסודות יותר טובים לקבלת החלטות השקעה

פרויקטים בהתאמה אישית

סקר מנהלים

תמצית השירות :אנו מבצעים פרויקטים מיוחדים בהתאם לדרישות הלקוח ,מטרות,
יעדים ולוחות זמנים.
•ניתוח המערכת הקיימת והסביבה הנוכחית
•זיהוי והגדרת יעדי הפרויקט בהתאם לדרישות הלקוח
•הגדרת תוצרים לו"ז ,אבני דרך ותוכנית הפרויקט
•דיווח ותיעוד של תוצרים שהושלמו
•פגישת סיכום כדי לדון בתוצאות הפרויקט והכנת מסמך מסכם .

תמצית השירות :אנו מעריכים למעלה מ  200-מנהלי נכסים וספקי שירותים פיננסיים
אל מול מדדי יחס והשוק.
•נתוני הביצועים מסווגים לכל סוג השקעה של תיק (הכנסה קבועה,
הכנסה ,תשואה ,מאוזן ,צמיחה והון עצמי) ב  EUR ,CHFו -
:USD
הביצועים הטובים ביותר והגרועים ביותר ,נתוני החציון ונתוני מדדי
היחס.
•הפצת סקירה כללית על מנהלי ההשקעות (ללא שמות)
•מפגש או שיחת ועידה כדי לדון בממצאים ובתוצאות

השפעה :מטרות הפרויקט הושגו באמצעות תוכנית מוסדרת ומובנית.

השפעה :הבנה רחבה ועמוקה של שוק ניהול ההשקעות והמנהלים
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טבלאות מחירים
היקף נכסים

בנית המודל

<1M

1-5M

5-10M

10-20M

20-50M

50-100M

>100M

הקמת התיק

0.80%

0.60%

0.45%

0.30%

0.20%

0.15%

0.10%

הקמת התיק (השתתפות בהצעה
קולקטיבית)

0.40%

0.30%

0.20%

0.10%

על פי דרישה

תחזוקה
שוטף

0.65%

0.50%

0.40%

0.30%

0.20%

0.16%

0.14%

בסיסי

0.50%

0.40%

0.30%

0.20%

0.15%

0.10%

0.07%

0.10%

קל

 50%מעמלת התחזוקה בתוספת  5%מהתשואה נטו אחרי  5שנים

עמלת הצלחה
הצעה אישית המפרטת את כל רכיבי השרות ותמחור  1500פרק שוויצרי
מרכיבי השרות

היקף נכסים
<1M

1-5M

5-10M

10-20M

20-50M

50-100M

>100M

אסטרטגיה

0.40%

0.30%

0.20%

0.15%

0.10%

0.08%

0.005%

חיפוש

0.50%

0.40%

0.30%

0.20%

0.15%

0.10%

0.08%

סקירה

0.40%

0.30%

0.25%

0.15%

0.10%

0.08%

0.05%

עמלת הצלחה

 50%מעל התעריף בתוספת  33%מחסכון העלויות ובתוספת  10%מעודף התשואה לעומת החציון בתום  12חודש

הצעה אישית המפרטת את כל רכיבי השרות ותמחור  1500פרק שוויצרי

שרותים חד פעמיים

CHF

בחינת אסטרטגיה

לכל בדיקה 1800

בחינת הצעה שהלקוח קיבל

לכל הצעה 600

יסודות ההשקעה

400

דו”ח מדד יחס

לכל חשבון 1200

דו”ח בחינת מנהלים

250

פרוייקטים מיוחדים

מצורף

פרוייקטים בהתאמה אישית
מחיר שעתי

מחיר יומי

מומחה בכיר

400 CHF

3000 CHF

מומחה

250 CHF

1500 CHF

כל התשלומים חייבים במע”מ שוויצרי
כרגע 7%
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עקרונות התמחור
•התשלום כולל את כל הדרוש כדי לספק שירות מלא ,אין עלויות נוספת .
•אנו מחשבים את התמחור שלנו בהתבסס על שעות העבודה הצפויות של המומחים שלנו .כדי להקל על ההתייחסות
ולאפשר שקיפות מלאה ,אנו מציגים את העמלות הנובעות מסכום פרנק שוויצרי או כאחוז מנכסים.
•התמחור שלנו מובנה באופן שיאפשר ללקוחות לנצל בצורה הטובה ביותר ולשלם בדיוק עבור השירותים הדרושים
להם.
•לא קיימים ניגודי עניינים  -אין לנו הסכמים עם בנקים ומנהלי נכסים ,איננו מקבלים שום החזרי עמלות.

הבהרה משפטית ,גילוי נאות ופטור מאחריות
דו”ח זה הוכן ופורסם על ידי  .ZWEI Wealth Experts AGפרסום זה מיועד למידע בלבד ואינו מיועד להצעה או לשידול להצעה ,לקנות או למכור כל השקעה או מוצר ספציפי
אחר .הניתוח המופיע כאן מבוסס על הנחות רבות .הנחות שונות יכולות לגרום לתוצאות שונות באופן מהותי .שירותים ומוצרים מסוימים כפופים למגבלות משפטיות ואינם ניתנים
להצעה ברחבי העולם על בסיס בלתי מוגבל .למרות שכל המידע והדעות המובעים במסמך זה התקבלו ממקורות אמינים ובתום לב ,שום הצגה ואו אחריות  ,מפורשת או משתמעת,
לגבי הנתונים המוצגים דיוקם או שלמותם אינה נלקחת .כל המידע והדעות המצוינות כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת .השקעות מסוימות עשויות שלא להתממש בקלות אם השוק
בניירות ערך מסוימים אינו נזיל; לפיכך ,הערכת השקעות כאמור וזיהוי הסיכונים הכרוכים בהן עשויה להיות קשה ואף בלתי אפשרי .מסחר וחוזים עתידיים ,אופציות וכל הנגזרים
האחרים מסוכנים מאוד ולכן נדרשת רמה גבוהה מאוד של סבלנות .ביצוע העבר של השקעה אינו ערובה לביצועים עתידיים .חלק מההשקעות עשויות להיות כפופות לירידת ערך
פתאומית וגדולה ובמימוש תקבל בחזרה פחות ממה שהשקעת או שתידרש לשלם יותר .לשינויים בשערי חליפין עלולה להיות השפעה שלילית על המחיר ,הערך או ההכנסה של השקעה.
אנחנו בהחלט לא מסוגלים לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ,המצב הכספי והצרכים הייחודיים של הלקוחות הפרטיים שלנו ואנו ממליצים לקחת ייעוץ פיננסי ו  /או יועץ מס לגבי
ההשלכות (כולל התחייבויות מס) של השקעה בכל אחד מהמוצרים המוזכר כאן .מסמך זה לא ניתן לשכפל או שהופץ ללא אישור מראש של AG .ZWEI Wealth Experts AG
 ZWEI Wealth Expertsאוסר במפורש על הפצה והעברה של מסמך זה לצדדים שלישיים מכל סיבה שהיא ZWEI Wealth Experts AG .לא תהיה אחראית לכל תביעה או
תביעה מצד שלישי כלשהו הנובע משימוש או מהפצה של מסמך זה .דוח זה נועד לחלוקה רק בנסיבות שבהן מותר על פי החוק החל.
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