הטיפ היומי  – 20151204חישוב אוטומטי לתשואת מטרה
ראשית ,הבהרה מקדימה  :חישוב זה אפשרי רק בגרסת מערכת מומחה ,הפתוחה לשימוש למי שרכש
את גרסת הוליסטי רב מופעי.
מר כהן הגיע בשעה טובה לגיל  .50עד כה ,צבר בסדרת נכסים פיננסים ופנסיוניים כ 2.7 -מיליון ₪
כמפורט להלן.

בפגישה עם מתכנן פרישה יישומי ביקש לראות את התחזית הצפויה לו לגיל  67בהנחות תשואה של
 3%על כל נכסיו.

כנס למסך הגדרות מערכת  /נתונים חישוביים.
הזן ערך .3
לחץ על כפתור קבע ריבית זו בכל שדות הריבית
שלהלן.
כתוצאה מכך ,הערך  3יוזן לכל שדות הריבית לסוגי
הנכסים השונים.
לחץ על כפתור בצע וריביות אלה תוזנה לכל הנכסים
הפנסיונים והפיננסים.
לחץ על תקינות נתונים והגדרות  F8והצבירות
העתידיות תחושבנה מחדש על בסיס ריביות אלה.
ראה בעמוד הבא.

תחזית לגיל  67על בסיס התשואה המבוקשת  -כ 6.3 -מיליון  ₪כמפורט להלן.

דרישותיו של מר כהן לפרישה כדלקמן:
 ₪ 35,000 לחודש למחיה.
 ,₪ 75,000 אחת לשנה לנסיעה לחו"ל.
להזכירך ,דרישות תזרימיות אלה מוזנות במסך הנחיות.
בעמוד הבא נראה את דרישותיו מול מימוש מקורותיו.

תחזית תזרים מול דרישות כמפורט להלן.

כפי שרואים משמאל,
למר כהן חסרים כ 1.3 -מיליון
בפיזור כמפורט בטבלה.

לאחר שהתברר למר כהן שצפוי מחסור ,ביקש מהמתכנן שיחשב מה תשואת המטרה מנכסיו
הפיננסיים והפנסיוניים לסגירת מחסור זה.
הפעילות מפורטת בעמוד הבא.

חישוב תשואת המטרה הנדרשת – ממש פשוט – שתי הקלקות עכבר בלבד.

העבר כפתור זה לחלופה עבודה אוטומטית.
לחץ על כפתור בצע חישוב.

המערכת מבצעת חישוב מורכב וגם ארוך (יכול להימשך במחשב בינוני גם  20שניות ואף יותר).
הפתרון מפורט בעמוד הבא.

תשואת המטרה הנדרשת מוצגת במסך – .5.16%

כפי שרואים משמאל,
למר כהן עודף קטן של 56,000
.₪
בטבלה ,רואים חוסר קטן
בשנה הראשונה בסך ₪ 33,000
ועודף בשנים הבאות בסך
 ₪ 6,590לשנה.
כאשר מדובר על ענ"נ בסך כ-
 7.3מיליון  ₪חסרים/עודפים
בסדרי גודל אלה אינם
רלוונטיים.

תשואת מטרה נדרשת
.5.16%

ואיך תהיה תמונת המצב מבחינת הצבירות בפרישה ?  7.9מיליון .₪

ממש ברגע קבלת תשובות אלה ,התקשר אליו איש מכירות אגרסיבי שעבד בעבר אצל מיידוף ואמר לו
בביטחון רב כי בחברה החדשה שבה הוא מועסק (סירב להזדהות בשמה אך הסכים לספר שהיא
ממוקמת בשכונה סמוכה לשכונה שבה התגורר ברמלי) ,המינימום שבמינימום זה  6%ולכן ,אם יעביר
את כל הפסיבה שלו לניהולם ,פרישתו מובטחת.
מר כהן ,גבר ישראלי מצוי (אינו מחליט על כלום לבד) ,פנה להתייעצות עם אשתו ,המועסקת במשרה
חלקית כמגדת עתידות .זו הסבירה לו שציפייה לתשואה ממוצעת של  ,5.16%היא מוגזמת.
מעבר לזאת ,צעקה עליו בקולי קולות בעניין דרישותיו המופרזות ועל בזבוזי הכספים הצפויים
בפרישה.
בשוטף חתכה לו  ₪ 10,000ולגבי לחו"ל ,הבהירה לו שהוא יכול לשכוח מזה ורק היא תיסע....
בצער רב ,הקטין את דרישותיו לתזרים מזומנים כדלקמן:
 ₪ 25,000 לחודש למחיה.
 ,₪ 50,000 אחת לשנה לנסיעה לחו"ל.
להזכירך ,דרישות תזרימיות אלה מוזנות במסך הנחיות.
על בסיס דרישות אלה ,ביקש לדעת מה תשואת המטרה הנדרשת.

תשואת המטרה הנדרשת מוצגת במסך – .1.17%

תשואת מטרה נדרשת
.1.17%

ועל זה ,סמכה גברת כהן את ידיה.

