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תעודת זהות מיטב דש
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היקף נכסים  
מנוהלים

22/11/2021נכון ליום 

218
ח"מיליארדי ש

הון
עצמי

30/9/2021נכון ליום 

474
ח"מיליוני ש

שווי  
שוק

28/11/2021נכון 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 

4% 29% 29% 38%

30/9/2021נכון ליום 



Growthמיטב דש חברת  & Value
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ולאחריו2021, 3הישגי רבעון 
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בצמרת

בקופות  התשואות 

,  הגמל

בקרנות הפנסיה

*וקרנות ההשתלמות

שיא כל הזמנים בהיקף  

**הנכסים המנוהלים

218
ח"מיליארד ש

עמד על י*** הרווח הנק

,  ח"מיליון ש38-כ

-עלייה של כ

בהשוואה  19%

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 * 
₪מיליארד 32-כולל גיוס קופות ענפיות בסך של כ,  22.11.21-נכון ל**  
בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק דין בתובענות ייצוגיות*** 

EBITDA עמדה  *** מנוטרלת

,  ח"מיליון ש92-על כ

עלייה של

14%-כ
בהשוואה לתקופה המקבילה  

אשתקד

גיוסים של למעלה

47-מ 

₪מיליארד 
קרנות  ,  בקופות הגמל

קרנות הנאמנות  , הפנסיה

והתיקים המנוהלים  
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(ח"במיליארדי ש)התפתחות נכסים מנוהלים 
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218
206

163
142146

129123116

22.11.2130.9.2130.6.2131.03.2131.12.2030.9.2030.6.2031.3.20

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



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

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  
7

1,000

2,408



מיטב דש נכסים מנוהלים  

מצגת משקיעים|  ניסיון שמוביל קדימה  
8

השתלמות  , גמל
ופנסיה

קרנות פאסיביות  

קרנות אקטיביות

ניהול תיקים

22/11/2021נכון ליום 

217.6
ח"מיליארדי ש

81.6

34.4

29.1

72.5



אשראי  
15%

,  גמל
השתלמות  

ופנסיה
31%

קרנות נאמנות  
ותיקי השקעות  

35%

טרייד
9%

אחר
10%

אשראי  
26%

,  גמל
השתלמות  

ופנסיה
15%

קרנות נאמנות  
ותיקי השקעות

45%

טרייד
4%

אחר
10%

2021, 3נתונים פיננסיים נבחרים לרבעון 
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277

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

92

**מנוטרלתEBITDA*הכנסות

ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש

* כולל רווחי )הפסדי( נוסטרו, לא כולל סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד הקבוצה.
.בנטרול הפסדים הנובעים מפסק דין בתובענות ייצוגיות** 
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(ח"במיליוני ש)נתונים פיננסיים נבחרים 

שנת  

2020

3רבעון 

2020

1רבעון 

2021

2רבעון 

2021

3רבעון 

2021

חודשים9

2021

1,014 233 290 282 277 849 *הכנסות

716 171 189 194 199 583 הוצאות

417 80 91 101 (220) (28) EBITDA

371 81 120 106 92 318 EBITDAמנוטרלת**

192 32 30 40 (500) (430) לתקופהרווח

162 29 13 29 (489) (447) המניותלבעלימיוחסרווח

EBITDA 32021רבעון

(481) רווח לפני מס

22 פחת והפחתות

239 הוצאות מימון נטו

(220) EBITDA

*כולל רווחי )הפסדי( נוסטרו, בנטרול סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד הקבוצה.

.בנטרול הפסדים הנובעים מפסק דין בתובענות ייצוגיות** 



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•

25.4-ח בקרן הפנסיה המנהלת כ"ש

₪מיליארד 

רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן  •

מידי הפניקסאלדובי

נכסים מנוהלים

81.6
ח"מיליארדי ש

3רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

3רבעון

2020

שנת

2020

מנוהליםנכסים

₪במיליארדי 
76.667.162.856.059.7

הכנסות

₪  במיליוני 
86817775302

הכנסותשיעור

מנכסיםמשונתות
0.48%0.50%0.50%0.55%0.55%

*  מגזרירווח

₪  במיליוני 
1011151429

30/9/2021נכון ליום 

נתח שוק גמל והשתלמות

8.1%
29.8

26.4

25.4

קרנות השתלמות

קופות גמל ופיצויים

*קרנות פנסיה

22/11/2021נכון ליום 

.אלדוביכולל קרנות הפנסיה החדשות של הלמן * 

LTS

12
.ללא החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד הקבוצה*



מגזר חיסכון שוטף
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חברת קרנות הנאמנות הגדולה בישראל עם מגוון •

רחב של מוצרים פאסיביים ואקטיביים

בקופות  ₪ מיליארד 30-גיוסים של למעלה מ•

מפעליות

מגוון קרנות נאמנות שמובילות לאורך זמן בקטגוריה •

בתשואה ובמדד שארפ

דירוגים גבוהים במערכות הדירוג הבנקאיות•

72.5

נכסים מנוהלים

קרנות נאמנות

קרנות פאסיביות

נכסים מנוהלים

ניהול תיקים

30/09/2021נכון ליום 

22/11/2021נכון ליום 

63.5
קרנות אקטיביות

ח"מיליארדי שח"מיליארדי ש
34.4

29.1

STS

3רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

3רבעון

2020

שנת

2020

מנוהליםנכסים
₪במיליארדי 

129.695.790.172.886.3

הכנסות
₪ במיליוני 

96918679323

מגזרירווח
₪ במיליוני 

43393431125



מגזר אשראי
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3רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

3רבעון 

2020

שנת

2020

הכנסות
₪ במיליוני 

43*51*51*22162*

מגזרירווח
₪ במיליוני 

23*32*33*798*

אשראי מגובה  

ן באירלנד"נדל

אשראי לעסקים קטנים  

בישראלובינוניים

הלוואות צרכניות  

בישראל

Credit

ברבעון השני לשנת  , 2021ברבעון השלישי לשנת ₪ מיליוני 21-וכ₪ מיליוני 12-כ, ₪מיליוני 5-כולל סך של כ. כולל עסקת רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק איגוד2020החל מרבעון רביעי לשנת *

(.  ₪מיליוני 56-סך של כ2020לשנת )בהתאמה , 2021וברבעון הראשון לשנת 2021
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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 

Q4-202120222023202420252026כ  "סה

3,6669,2243,19072650128717,594

Credit
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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

36

30/9/2021נכון ליום 

נתח ממחזורי  

המסחר במניות 

ח  "ובאג

8.6%א"בבורסה בת
30/9/2021נכון ליום 

ח"מיליארדי ש

3רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

3רבעון

2020

שנת

2020

הכנסות
₪ במיליוני 

2426372499 

מגזרירווח
₪ במיליוני 

3611730

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

21.06%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 * 
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ליום

30.9.2021

ליום

31.12.2020

702627קצרלזמןוהשקעותמזומנים

1,4281,149אחריםשוטפיםנכסים

2,1301,776שוטפיםנכסיםכ"סה

454448אחרותשוטפותלא השקעות

1,3521,291מוחשייםבלתיונכסיםקבוערכוש

1917נדחיםסיםימ

3,9553,532נכסיםכ"סה

ליום

30.9.2021

ליום

31.12.2020

598561ואחריםבנקאייםמתאגידיםאשראי

9958בחסרערךניירותמכירתבגיןהתחייבויות

529469אחריםוזכאיםספקים

67022הפרשות בגין תביעות משפטיות  

1,8961,110שוטפותהתחייבויותכ"סה

314בנקאייםמתאגידיםהלוואות

1,067820חובאגרות

311311אחרותשוטפותלאהתחייבויות

474979עצמיהון

204298שליטהמקנותשאינןזכויות

3,9553,532והוןהתחייבויותכ"סה

חוב נטו  

בנטרול חברות אשראי

יחס חוב נטו

*מנוטרלתEBITDA-ל

3221.19

של חברות האשראי EBITDAבנטרול * 
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חודשים9

2021

3רבעון 

2021

2רבעון 

2021

1רבעון 

2021

3רבעון

2020

שנת

2020

682228224230202833ואחרותעמלות,ניהולמדמיהכנסות

14543515122162בנקאיחוץאשראיבגיןמימוןהכנסות

827271275281224995הכנסותכ"סה

(22)-(28)-(310)(338)כנגד הקבוצהסכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות 

275253224973(39)489כ הכנסות"סה

583199194190171716בנקאיחוץאשראיבגיןומימוןמכירהשיווק,וכלליותהנהלההוצאות

816353257(238)(94)תפעולי( הפסד)רווח

22679919השקעהלמטרותהמוחזקיםערךמניירותרווח

(32)(9)(12)(16)(239)(267)נטו,מימוןהוצאות

31(7)(7)(8)(7)(22)נטו, חרותא( וצאותה)הכנסות 

426-(3)1נטו, המאזניהשווישיטתלפיהמטופלותחברות( הפסדי)ברווחיהחברהחלק

645748281(481)(360)הכנסהעלמיסיםלפני( הפסד)רווח

701924271689הכנסהעלמיסים

403032192(500)(430)לתקופה( הפסד)רווח

291329162(489)(447)המניותלבעלימיוחס(הפסד)רווח
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