ועדת השקעות

מאושר
התקיים בתאריך14/08/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת הגזבר
תאריך אישור15/08/2018 :
הודפס ע"י :רמי לב

מספר דיון11759 :
נוהל ע"י:שרית ביסמוט
תועד ע"י:שרית ביסמוט
הוקלד ע"י :שרית ביסמוט

נושא הדיון:
וועדת השקעות רבעון  2שנת 2018
השתתפו :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט  -מנהל
מחלקה -מח' חשבות
נעדרו :אילנית הראל  -עוזר מקצועי -לשכת מנכ"ל
מכותבים:

סעיף  :1סקירת השוק ,סקירת תיק העירייה והמלצות 
סקירת שוק -
נתוני מאקרו כלכלה והערכות לעתיד:
שוק אגרות החוב ירד בחודש יוני למעט האפיק הצמוד.
מדד אג"ח חברות ירדו ב  0.8%מתחילת השנה.
מדד אג"ח ממשלתיות ירידה קלה מתחילת השנה.
מדדי המניות בת"א נעו בין ירידה של  3%לעליה של . 0.5%
ציפיות אינפלציה שנה קדימה כ . 0.7%
ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי .
לפי עקום התשואות ריבית בנק ישראל בעוד שנה צפויה להיות כ . 0.35%
סקירת נתוני תיקי העירייה -
התיק מחולק ל  36%ני"ע מנוהלים ו  64%פקדונות
התשואה מתחילת השנה לכלל ההשקעות הינה 0.04%
התפלגות התיק לפי אפיקי הצמדה הינה  85% :ריבית קבועה  14%צמוד מדד  1%שקלים ריבית משתנה
המח"מ הממוצע של התיק הינו  - 4.43אין המלצה להארכת מח"מ
כל התיקים עומדים במדיניות ההשקעה לפי חוזר מנכ"ל  4/08והגבלות שהתקבלו בוועדה.
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החלטות
נושא ההחלטה
סקירת השוק,
סקירת תיק
בעירייה
והמלצות

תוכן ההחלטה
החלטות שהתקבלו :

מכותבים
רמי לב  -מנהל אגף-
אגף חשבות העירייה

תחילת תוקף
19/08/2018

 .1מבקשים להכניס נספח למצגת
בנוגע לנתוני קרן פנסיה .
 .2לאשר אופציה אחרונה להארכת
חוזה ניהול תיקי ני"ע של העירייה
לכלל מנהלי התיקים במכרז מאחר
והינם עומדים בציפיות התשואות
ביחס לשוק.
 .3הועדה מאשרת עקרונית להשקיע
בפקדונות בבנקים בטווח של עד שנה
ובריבית מינימלית של 0.4%
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