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 יהול הון מתוחכם באמצעות מוצרים מובים

 

  אלון טל, שותף מהל

 פמילי אופיסבק השקעות וטאו, - אלפא

tao.com-www.alpha 

 לופות השקעהח

קדוות בקאיים מיבים תשואה אפסית. יבסביבת הריבית המוכה הקיימת בשים האחרוות פ
שוקי ההון, הכספים והסחורות מציעים חלופות השקעה תודתיות ומסוכות. הגביע הקדוש עבור 
משקיעים הים מוצרי השקעה המציעים שילוב של סיכון מוך או מגודר עם פוטציאל לתשואה 

  גבוהה. 

ת השקעה, אשר במידה ומופעלת שימוש במוצרים פיסיים מובים טומן בחובו אלטרטיב
כהלכה, תאפשר למשקיע להשיג את המטרה האמורה. יתרון וסף המוצע למשקיעים באמצעות 
מוצרים מובים היו גישה למכשירים פיסיים שהגישה אליהם מוגבלת למשקיעים בעלי הון 

  יכר בלבד. 

יכר את השמירה על האי טרסים של המשקיעים, בעשור האחרון, הסדרת התחום קידמה באופן
אולם למרבה הצער, מוצרים מובים רבים המוצעים לציבור על ידי בקים ידועים ומכובדים, 
 עודם משרתים את הצורך של הבקים להוזיל אצת עלויות הגיוס שלהם (קבלת גישה למימון זול)

את ואת הרצון של ערוצי השיווק וההפצה להגדיל את עמלות ההפצה ולאו דווקא משרתים 
האיטרס של הלקוחות המחפשים כלי השקעה יעילים. מוצרים פיסיים מובים מוצעים 

  עשירים.-האולטרבהתאמה אישית רק למשקיעים שהים 

  אסטרטגיות השקעה מובות

מוצרים מובים הים כלי השקעה מעורבים (היברידיים) המציעים שילוב של הגה על ההון 
בבד עם פוטציאל לקבלת תשואה גבוהה (הגזרת מהשקעה (בדומה לפיקדוות בקאיים) בד 

בקבוצות כסים הכוללים את שוקי ההון, קבוצות כסים אלטרטיביות ופעילות בגזרים). 
המוצרים המובים מאפשרים אריזת אסטרטגיית השקעה שלמה המתעתדת להשיג מטרות 

  ים כדלהלן:מוגדרות מראש, במוצר בודד. מטרות ההשקעה יכולות לכלול מאפיי

  ה מלאה או חלקית על ההון המושקע, בהתאם לצרכיים הכולל הגגידור סיכו
 המשקיע. 

  (דקסיםיות, חוב, סחורות, מטבעות, אימ) כסים חשיפה למגוון שווקים וקבוצות
המאפשרים גיוון של תיק ההשקעות והשבחת ביצועי תיק ההשקעות מבחית היחס בין 

 תשואה לסיכון.

 ון מטבעי.  גידור סיכ  

  מיעת יגוד עייים

קיימים יתרוות רבים להשקעה במוצרים מובים המוצעים על ידי צד שלישי בלתי תלוי, שאיו 
  בעל זיקה לבק המפיק ואין לו עיין במוצר המופק כתוצאה מתשלום עמלות הפצה. 

ים מובים פמילי אופיס רבים ומשקיעים כשירים ומתוחכמים משקיעים במוצרים פיסי
המוצעים על ידי צדדים שלישיים בעלי מומחיות בתחום, אשר פועלים בשם המשקיע. גורמים 
אלה אים הבקים המפיקים שהים בעלי עיין במוצר עצמו ואים מים על גורמים בשוק ההון 
המשמשים כזרוע הפצה. הגורמים הפועלים בשם המשקיע מאופייים בכך שחובת האמות 

  א כלפי המשקיע והאיטרס שלהם שלוב באיטרס שלו.  שלהם הי
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  יתרוות עיקריים וכלים להצלחה

הדסה של מוצרים מובים דורשת מיומות, ידע ויסיון יחודיים מאוד, הבה בעולמות השקעה 
מגווים ויחסי עבודה עם הבקים המובילים בעולם. יכולות אלה עשויות להיות בשימוש במסגרת 

  , קרות השקעה, פמילי אופיס ויחידים בעלי הון. ייעוץ לבקים

יתן להתאים את המוצר לצרכי הלקוח במגוון מאפייים המשפיעים על איכותו והתאמתו 
מיות, אג"ח, סחורות, מטבעות, אידקסים), עולם ההשקעות הבחר (כס הבסיס ולמשקיע כגון: 

אופק ההשקעה (תקופה), הגה חלקית או מלאה על ההון, רמת ההשתתפות בביצועי כס הבסיס 
  ובחירת הבק המפיק. 

רכישת מוצרים מובים בהתאמה אישית טומת בחובה אפשרות לחיסכון יכר בעמלות שוות 
     כגון מרווח בקאי ועמלות הפצה

ים מועילים וספים הים היכולת לרכוש את המוצרים המובים ללא מגבלה מכל חשבון מאפיי
  בק, לפי בחירת הלקוח, זילות יומית, שיערוך יומי ודיווחים יומיים.

אסטרטגיות השקעה מתוחכמות, אשר עושות שימוש במיוף לצורך רכישת מוצרים מובים, 
  עצמם.  כאשר הבטוחה לאשראי הים המוצרים המובים

היתרון העיקרי ברכישת מוצרים מובים באמצעות גורם מקצועי הפועל בשם הלקוח, בשוה 
מרכישה ישירה מבק או מחברה העוסקת בהפצת מוצרים פיסיים, היו קבלת גישה למוצרים 
פשוטים הטומים בחובם הצעת ערך ברורה והוגת, ללא "אותיות קטות", אשר עלולות לעשות 

  בין התשואה המצופה לתשואה בפועל.   הבדל גדול

  

טאו, מולטי -הכותב, אלון טל, היו שותף מהל באלפא
פמילי אופיס, היו מומחה בהפקת מוצרים מובים 
בהתאמה אישית ומשמש יועץ לבקים, לקרות השקעה, 

  לפמילי אופיס וליחידים בעלי עושר פיסי.   

tao.com-alon@alpha 

 

המאמר איו בגדר המלצת השקעה או הצעה להשקעה. מוצרים מובים מוגדרים כמוצרים בעלי 
  סיכון. 
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Sophisticated Wealth Management through 
Structured Products 

 

Alon Tal, Managing Partner  

Alpha-TAO, Multi Family Office 

www.alpha-tao.com 

 

INVESTMENT ALTERNATIVES 

In low interest rate environment bank deposits provide low yield. Capital markets and 
alternative investments such as commodities and currencies are volatile and risky. The 
Holy Grail for investors would be a product that offers a combination of low risk 
investment along with high yield potential.  

Usage of structured products provides an investment alternative, that if properly use, 
may allow the investor to achieve this goal. Additional advantage of using such 
products is having access to asset classes which are limited even for high net worth 
individuals.  

Regulation made many steps forward in favor of the investors during the last decade, 
however, unfortunately, many structured products offered to the public, by reputable 
banks are still used to serve the bank’s needs to lower their funding costs (get cheap 
financing) and the distribution channels for distribution fees rather than serving the 
investors’ need for efficient investment tools. Such products may be available on 
efficient “tailor made” version only to ultra-high net worth individuals. 

PACKAGED INVESTMENT STRATEGIES 

Structured products are hybrid investment tools offering a combination of capital 
protection (similar to bank deposits) along with potential high yield (derived from 
stock markets, alternative investments and derivatives activity). Structured products 
enable to pack a whole investment strategy aiming to achieve pre-defined goals, in 
one product. Goals may include characteristics such as: 

 Risk controlled solution offering capital protection (full or partial), customized 
to the investor’s needs 

 Access and exposure to various markets and asset classes (equities, debt, 
currencies, commodities, indices) enabling portfolio diversification and better 
performance (risk/reward).  

 Hedging of currency risk.  
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AVOIDING CONFLICT OF INTERESTS  

There are many advantages of using tailor made structured products offered by an 
independent third party, other than the issuing bank that have interest in the products 
or by a brokerage firm having incentives derived from its distribution.   

Many family offices and high net worth individuals choose to use a buy side specialist 
who has its fiduciary with the investor rather than with the bank. 

MAIN ADVANTAGES AND TOOLS FOR 
SUCCESS 

Engineering of such products requires special expertise, understanding various 
domains on investment and relationship with prime banks. Such qualities may be 
utilizes in advising banks, investment funds, family offices and high net worth 
individuals.   

Products are tailor made in all and any aspect, such as: domain of investment 
(equities, bonds, commodities, currencies, indices and so on), investment horizon 
(term of product), full or partial equity protection, level of participation in basic asset 
performance (partial, full, or enhanced) and choice of issuing bank.   

Tailor made structured products also have the potential of saving in banking 
distribution fees (up to 100% saving).  

Other useful features of the service are the ability to purchase the product from any 
bank account the client may use, daily liquidity and ongoing reporting.  

Advanced strategies enable also the possibility of having well balanced leveraged 
portfolio by usage of product as collateral for credit.  

The main advantage of the tailor made structured products services offered by buy 
side, rather than sell side player such as a bank or a brokerage firm is having a clear, 
simple and fair offering without “small letters” that make big difference to the actual 
yield versus expected yield.   

 

The writer, Alon Tal, is a managing partner in 
Alpha-TAO Multi Family Office, is a specialist in 
making tailor made structured products and serves 
as advisor to banks, investment funds, family offices 
and high net worth individuals. alon@alpha-tao.com

 

Disclaimer: The Article may not be considered as investment advice or offering of 
financial products. Structured products may contain risk.  


