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בהשוואה  נדל"ן מימונית המתרכזת בבחינה של השקעות-הכלכליתספרות מחקר זה מציג סקירה של ה
 ת הספרותסקיר בתיק השקעה מגוון.לספק שעשויה השקעה בנדל״ן וביתרונות  יםהשקעה פיננסיאפיקי ל

 ביחסני השקעה הנדל"אפיק ההגלומים בבייעול ההשקעה מאידך גיסא ויתרונות מחד גיסא מצביעה על סיכונים 
 מסוכנת פחותפעמים רבות נמצאת שהשקעה בנדל"ן  מהספרות האמפירית עולהבפרט . להשקעות אלטרנטיביות

את השקעה בנדל"ן מחסנת שחלופת הועוד, בהשוואה להשקעה במניות;  נחותהתשואה  ובד בבד מייצרת
וכן, בכוחה של השקעה  ;אינפלציה צפויה אך אינה מחסנת כנגד המרכיב הבלתי צפוי באינפלציהמפני המשקיע 

( REITקרנות הריט )ב , עולה מסקירת הספרות שהשקעה. לבסוףפיננסי מגווןלייעל תיק השקעות בנדל״ן 
    לחקות השקעה ישירה בנדל"ן.   ביכולתה מוגבלת 
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 הקדמה  .1

טיפוסיים במדינות שונות משקי בית השקעה של ה יביותר בתיק חלקו של מרכיב ההשקעה בנדל״ן הוא הגדול

 Brandolini et–באיטליה ; Wolff ,2991 -, וPoterba and Samwick, 1002בארצות הברית לדוגמא, )בעולם 

al ,1002 באוסטרליה ;– Heady, Marks and Wooden ,1002 ובספרד ;Azpitarte ,1002 השקעה, (. גם בישראל 

חוצה את גבולות דירת המגורים שבשימוש לעיתים והיא  בשנים האחרונות במיוחד רווחתלהפכה בנדל"ן  ישירה

מעידים על עליה חדה בשיעור משקי  (1021) נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לשם המחשה .משק הבית

חמישון ההכנסה פרט, ב. ב1022בשנת  9.9%-ל 1002בשנת  1.2%-מ ,הבית המחזיקים בשתי דירות או יותר

נתוני בנק , יתרה מכך .12.2%כדי מגיע ל 1022המחזיקים בשתי דירות או יותר בשנת  תהעליון שיעור משקי הבי

נתון ון, כאשר בעשור האחרמחוץ לגבולות ישראל  בנדל"ןגם השקעה מוגברת של ישראלים על  מצביעיםישראל 

     1022.1-מליארד דולר ב 2.2-לכ 1002דולר בשנת  מליון 22-מ הההשקעות הישירות במקרקעין על

חשוב לציין, אפיקי השקעה מקובל להתייחס לשני פרמטרים עיקריים: תשואה וסיכון.  בהשוואה בין

תרומתו של כזכור, כמכלול, ולא של אפיק השקעה הבודד.  הלבחון את ביצועיו של תיק ההשקעיש עם זאת, ש

תשואות אפיקי  ובמתאם בינו לביןתשואה תוחלת התלויה בהשקעה מגוון אפיק בודד לביצועיו של תיק 

י על אפיקי שיקולים נוספים דוגמת מיסוי רלוונטכמובן ההשקעה המרכיבים את התיק. לאלו מתווספים 

 או הנכס הספציפי.  מינוף ומאפייני המשקיעלמימון ול, אפשרויות ההשקעות , נזילותההשקעה השונים

 הסוקר את מאפייני 1פרק בפרט, את הספרות הבינלאומית העוסקת בהשקעות נדל״ן.  סוקרתעבודה זו 

 מציג 2פרק מגבלותיה. ו היתרונותיעל  – אחרים השקעהנדל"ן בהשוואה לאפיקי ההשקעה בהייחודיים של 

אפיקי בהשוואה לביצועים של השונים  הממצאים מהספרות המעידים על ביצועי השקעות בנדל"ן על סוגי

 יחסיתנמוכים לרוב נדל"ן  הכרוכים בהשקעותהתשואות והסיכון  עולה כי ן הממצאיםמ .השקעה אלטרנטיביים

בהשקעה הכרוכים מהתשואות ורמות הסיכון יחסית  בשוק ההון, אך גבוהיםאלה של נכסים ״מסוכנים״ מ

ת השקעה באפיק ייעול תיק ההשקעה באמצעואפשרות  מציג ממצאים לגבי 4פרק באגרות חוב ממשלתיות. 

זאת, לצד אך צפויה,  מפני אינפלציה הגנהפי רוב -עלת נדל"ן מספקהשקעה ב מראה כיהספרות  ,בפרט. נינדל"ה

כמו אינפלציה. המרכיב הבלתי צפוי בלהגן מפני של ההשקעה בנדל״ן יכולתה  ענייןממצאים סותרים בקיימים 

הפחתה  את ייעול התיק: מאפשר נדל"ןהשקעה בגיוון תיק ההשקעות באמצעות כן, הספרות הנסקרת מעידה כי 

וסוקר את  (REIT) בקרנות ריט מתמקד 2. פרק תוך שמירה על תוחלת התשואה ברמת הסיכון של התיק

 מוצגת מראההספרות ה לחקות השקעה ישירה בנדל"ן.מאפשרות קרנות אלו אופן שבו הספרות שדנה ב

בשווקים מפותחים בהן ויחד עם זאת,  אינן מטיבות לחקות השקעה ישירה בנדל"ןריט  קרנות ,שבמקרים רבים

מציג  2פרק  ,לבסוף טוב יותר השקעה ישירה בנדל"ן. , מצליחות הללו לחקותפועלות קרנות ריט שנים רבות

  .    סיכום ומסקנות

 ות פיננסיותבהשוואה להשקעהשקעה בנדל"ן  ם ייחודיים שלמאפיינירקע:  .2

בנדל"ן כוללת רכישה וטיפוסית . השקעה מסורתית אפיקי השקעהסוגים של שוק הנדל"ן מספק מספר 

מקורם הן בדמי שכירות  ישירה בנדל"ן פיסיפירות השקעה  , או השכרתו.ומכירתו שימוש בו, השבחתו – של נכס

                                                           
תאריך ביקור אחרון , קישור)(" IIPנתונים מאתר בנק ישראל, "יתרות הנכסים וההתחייבויות מול חוץ לארץ והמקורות לשינוי בהם )1 

נתוני בנק  ., גלובס(12221021, קישור). ראו גם חודי, א. "המשקיעים שנבעטו החוצה משוק הנדל"ן מוצאים חלופות בחו"ל" (22421029
     ישראל מובאים כאינדיקציה בלבד. 

https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Lists/BoiTablesAndGraphs/iipsh_past_h_d.xlsx
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Lists/BoiTablesAndGraphs/iipsh_past_h_d.xlsx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001225833
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001225833
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, המשקיע ברכישת נדל״ן השקעה ישירהב. והן בשינויים בשוויו של הנכס )זקופים או משולמים בפועל( שוטפים

בנדל"ן הממוקם במקומות שונים במרחב. כמו  ,יכול לבחור בין נדל"ן המיועד לשימושים שונים ובתוך כל ייעוד

( REITידי השתתפות בקרן השקעות בנדל"ן )ריט, -השקעה בלתי ישירה בנדל"ן עלאפשרויות מציע השוק כן, 

 פיננסיים להשקעה המגובה נדל"ן מכשירים גם קיימים .מניבדל"ן נ ותמחזיקבחברות המניות רכישה של  או

  2.השוק המשני למשכנתאות ( שמספקMortgage Backed Securities)למשל, 

את חוקרים מייחסים בהשוואה לשווקים פיננסיים, שוק הנדל"ן הפיסי מאופיין בחוסר יעילות יחסית. 

; Ibboston and Siegel ,2914; Chinloy ,2992למשל, ) של הנכסים להטרוגניות הגבוההבעיקר מקורותיו של זה 

. המיקום, שלעיתים קרובות מהווה מרכיב עיקרי בערכו של נכס, הוא ייחודי לכל (Lin and Vandell ,1002-ו

ממדי הנכס וצורתו,  –בכוח בין נכסים שונים במאפיינים רבים אחרים -נכס. אל ייחודיות זו מצטרפים הבדלים

איכות חומרי הבניה, מצבו הפיסי, המערכות הנמצאות בו וטיבן, כיווני האוויר בו והנוף הנשקף ממנו, זכויות 

שיחדיו מייצרים  –הבניה והמגבלות הרגולטוריות על השימוש ועל השינויים המותרים בו, זהות השוכר ועוד 

ההטרוגניות מקשה על תמחור הנכסים, לא ( מדגיש כי 2992) Chinloyממדית של הנכסים בשוק. -הטרוגניות רב

פיזור מחירים גבוה של  הואקושי זה הביטוי שמקבל כל שכן כאשר כל נכס נסחר בפועל לעיתים רחוקות בלבד. 

, Leung, Leong and Wong ,1002 ;Ben-Shahar and Golan)ראה למשל,  איכות-נכסים מתואמי

forthcoming) .  פוגע בנזילות הנכסים, הנמוכה יחסית ממילא המחיריםפיזור (He, Lin and Liu ,1021). 

הם למעשה סיכונים המוטלים על המשקיע המתווספים  הקושי בתמחור הנכסים והנזילות הנמוכה

 3(.Gau ,2912-; וIbboston and Siegel ,2914לסיכון הנובע מהשתנות המחירים לאורך הזמן )ראה למשל, 

אלו גם מייצרים, לצד המיסוי המוטל על עסקאות נדל"ן, עלויות עסקה גבוהות הכרוכות, למשל, מאפיינים 

, Jud, Wingler and Winkler ,1002 והמשאבים המושקעים ברכישת מידע ) ת המכרבתיווך, במורכבות עסק

,  Collett, Lizieri and Ward גםראה מערך הנכס;  2%-למשל, מעריכים את עלויות העסקה ללא מסים בכ

כל אלו מובילים לכך שהשקעה ישירה טיפוסית בנדל"ן היא ארוכת טווח  Haurin and Gil ,1001.)4-; ו1002

(Lin and Vandell ,1002 ושכדאיות ההשקעה בנדל"ן עולה )עם אופק ההשקעה )כלל -בדרךMacKinnon and 

Al Zaman ,1009 ;Jud, Wingler and Winkler ,1002 ). 

פעמים רבות הסכומים הגבוהים )אבסולוטית( בהם נמכרים נכסים, לצד העובדה שנוסף על אלו, 

השקעה ישירה בנדל"ן פיסי מצריכה משאבים כספיים על נכס, מובילים לכך ש בעלות מלאההמשקיע רוכש 

 אלובמדינות מ"ר  90אירופאיות מעידים שמחירי דירות מדינות  40על  םנתונילשם ההמחשה,  רבים.זמינים 

נתון ; בישראל באותה מדינה ממוצעות חודשיות ( משכורותבסרביה) 241( לבין באיסלנד) 22נעים בטווח שבין 

, המאפשרות גבוה ביחס להשקעות פיננסיות מקובלותלפיכך סף הכניסה לשוק  5.משכרות 221-כזה עומד על 

                                                           
בהמשך העבודה, כאשר אנו דנים  . ”mortgage REITs“ –קיימות גם קרנות ריט שעיקר נכסיהן הינו הלוואות מגובות נכסי נדל"ן 2 

 Geltner andלמשכנתאות, ומתמקדים בקרנות ריט שעיקר השקעותיהן בנכסים פיסיים. על פי  בקרנות ריט אנו מתעלמים מריט
Miller (1002מדובר בחלק הארי של קרנות הריט. נציין ש )- Kapplin and Schwartz (2992)  מוצאים קורלציות נמוכות בין השקעה

ות חוב מגובות משכנתאות או בקרנות ריט למשכנתאות הן בהלוואות מגובות נכסי נדל"ן להשקעה בנדל"ן פיסי, אך השקעה באגר
 מעבר לגבולות הגזרה שמאמר זה מציב להשקעה בנדל"ן.

 Leggett (2992;) Benveniste, Capozza and Seguin (1002.)על הביטוי של רמת הנזילות במחירם של נכסי נדל"ן ראה, למשל, 3 
  , מעלים ממצאים דומים גם מנכסים אחרים. Brown, Ciochetti and Riddiough (1002) חוקרים נוספים, דוגמאת

 מאותן סיבות.   נפגמתיש לציין שגם היכולת למדוד ביצועים וקשרים בין נדל"ן לנכסים אחרים 4 
https://www.numbeo.com/property-באתר:  1029ראה נתוני 5 

investment/rankings_by_country.jsp?title=2019&region=150  הנתון לישראל דומים לנתון . 1029, כניסה אחרונה: יוני
י משרד הבינוי והשיכון בדו"ח העתי העוסק בענף הבנייה בישראל: המדווח על יד

beniyya_beisrael_rivon_rishon_2015.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/construction_info_2015/he/anaf_ha      

https://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp?title=2019&region=150
https://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp?title=2019&region=150
https://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp?title=2019&region=150
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/construction_info_2015/he/anaf_habeniyya_beisrael_rivon_rishon_2015.pdf
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מאידך למעשה משקיעים קטנים מחד גיסא, והשוק מנפה , וכך הואיל. בעלותהשל  חלקית הרכישכלל -בדרך

. (Chinloy ,2992)ראה, למשל,  נוף פיננסי, על ידי הלוואותש במהשקעות רבות מבוצעות תוך שימוגיסא 

     %20.6-לשם הדוגמא, שיעור מימון מקובל הוא כ ,בישראל

מעידים בעיקר על סיכונים ( עלויות עסקה גבוהותושיי נזילות המאפיינים שפורטו עד כה )מידע מוגבל, ק

מדינות שונות . כך למשל, ייחודיים להשקעות נדל״ן לצדם קיימים כמובן גם יתרונות 7.ומגבלות בהשקעה בנדל"ן

(, ומציעות הקלות מס למשקיעים. בארה"ב, בעיקר נוקטות במדיניות המעודדת השקעה בנדל"ן )למגורים

; Haight and Singer ,1002למשל, לצרכי מס )ראה, יםכרמו המשכנתא בגין הלוואתהריבית תשלומי , הדוגמל

 2,090) לתקרה מסוימתעד  ,בישראל הכנסה מדמי שכירות על דירת מגורים זוכה לפטור ממסו( Rosen ,2929-ו

בבעלות מלאה על נכס,  כאמורלרוב כמו כן, ההשקעה הישירה בנדל"ן פיסי, המתבטאת  8.(1029-נכון ל לחודש ₪

 Ibbotson, למשל, רבה של שליטה ועצמאות בקבלת החלטות בהשוואה להחזקה במניות )ראהמאפשרת מידה 

and Siegel, 2914.) לווה בהיבטים לא מכי השקעה בנדל"ן הספרות מראה , ל כלכלה התנהגותיתגם בהיבטים ש

 Rossi and Webber ,2992 ;Dupuis andלמשל, ) , יציבות ואושרבטחוןתחושת כלכליים כגון -רציונאליים

Thorns ,2991 ;Shiller ,1002; ו-Ben-Shahar ,1002– שלזה לעניין ממצאים סותרים מנגד ו Kleinhans and 

Elsinga ,1020 .) 

  השקעות נדל״ן לעומת אפיקי השקעה אלטרנטיבייםבתשואה וסיכון  . 3

, השקעות נדל״ניים(כלים פיננסיים  באמצעות)השקעה ישירה או פרט להבדלים שמקורם באופי ההשקעה 

 ייעודלכל . (תעשייהו למגורים, משרדים, מסחרינדל"ן למשל, ) בנדל"ן נבדלות זו מזו גם בייעוד הנכסים

 סיכונים רלוונטייםנזילות,  מיסוי, מאפיינים שונים הקשורים בין היתר לאופי החוזים המקובלים מול השוכר,

מציג ממצאים העולים  זה פרק .(Haight and Singer, 1002) ממנונדרשת החלים על המשקיע ורמת המומחיות ה

מן הספרות על תשואות היסטוריות מהשקעה בנדל"ן לעומת אפיקי השקעה אלטרנטיביים באותו מקום ועל פני 

 אותה תקופת זמן.

על פני  בדרך כלל, – שונותותקופות מדינות ב שנערכו םממצאי מחקרים אמפיריימסכמת  1טבלה 

ם כי קיימים האמריקאי, אהנדל״ן בשוק  ומקורעיקר הממצאים כפי שניתן לראות, . עשור או יותרתקופה של 

קיים כמובן יתרון בפריסה גיאוגרפית רחבה, ש. בעוד אחרותעל תשואות משוקי נדל"ן במדינות גם ממצאים 

הממצאים ש ,ןייצוישות הביצועים לתקופה הנבחנת. הממצאים השונים מארצות הברית מאפשרים לבחון את רג

 ניתן למצוא, למשל, אצלעת האחרונה. סקירה מפורטת של ספרות קודמת מתמקדים בעיקר בטבלה המוצגים ב

Norman et al (2992.)     

 ממוצעת  הספרות מדווחת על תשואהבתקופות זמן ומקומות שונים,  ,2לה בכפי שניתן לראות בט

. אלה 20.4%לבין  0.2%תשואה מנדל"ן שאינו למגורים שנעה בין ו, 22.2%בין ל 0.4%מנדל"ן למגורים שנעה בין 

מהשקעה באגרות חוב ממוצעת ותשואה  21.4%לבין  4.9%במניות שנעה בין מהשקעה  ממוצעתתשואה  לעומת

ה השנתית בהשקעות בנדל"ן סטיות התקן של התשואכי . עוד ניתן לראות, 1.2%-עד ל הממשלתיות שמגיע

                                                           
מהסכומים שנלוו למטרת מגורים היו בשיעור מימון של  %21-, כ1029ממאי  בבנק ישראל לפי דיווח היחידה לפיקוח על הבנקים6 

ראה  .%22-20יו בשיעור מימון של המהם  %21-, וכ%20-42
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/HousingLoan.aspx  (. 1029)כניסה אחרונה: יוני  

 Ling and Naranjo (2992 ,9912.)עוד על גורמי הסיכון בהשקעה בנדל"ן, ראה  7 
)כניסה אחרונה: יוני  https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomTaxGuigeRentHakalot.aspxראה 8 

1029.)    

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/HousingLoan.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomTaxGuigeRentHakalot.aspx
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סטיות לעומת זאת, . 32.2%-3.8%-ו 21.0%-3.1% , בהתאמה, בתחומיםותו למגורים נענדל"ן שאינו למגורים

  ., בהתאמה9.4%-, ו12.2%מגיעים עד של מניות ואגרות חוב  התקן

שונות גבוהה  קיימתמספר תובנות. ראשית, כאשר הזמן והמקום מוחזקים קבועים  עולות 2טבלה מ

באופן השקעה בנדל"ן מסוג מסוים מספקת ש ויחד עם זאת, לא ניתן לקבוע – בין הביצועים של סוגי נדל"ן שונים

מניבה  ית, ההשקעה בנדל"ן לעיתים קרובותביצועים עדיפים על פני השקעה בנדל"ן מסוג אחר. שנשיטתי 

התוצאות רגישות כצפוי, השקעה באגרות חוב ממשלתיות. מעדיפה  אך ,במניותתשואה נמוכה יותר מהשקעה 

ם העולים מן עם ממצאיעקביות  ,מן העת האחרונהממחקרים כאמור  ,אלומסקנות דרך אגב, לתקופה הנבחנת. 

תואמים  אף 2 המוצגים בטבלההממצאים  .(Norman et al ,2992הספרות לגבי תקופות מוקדמות יותר )

ומתואמת חיובית  בהשקעה במניות כרוכהתפישה הרווחת לפיה רמת הסיכון בהשקעה בנדל"ן פחותה מזו הל

 . של ההשקעהסיכון ה לרמת

תשואות בכלים פיננסיים, חישוב הבניגוד לשעוד חשוב לציין בהקשר למדידת תשואת ההשקעה בנדל״ן, 

יעילותם הדבר נובע מ. אלמנטריאינו  הישיר וחישובת באופן ינצפ הנדל"ן איננכסי מהשקעה ב ההתשוא

ללמוד על ביצועי לפיכך, כדי  .לעיל תואר, כפי שהנסחרים בו והטרוגניות הנכסים המוגבלת של שוקי נדל"ן

הנחות של השוק, תוך מדדי מחירים ב או השקעות בנדל"ן משתמשים לעיתים קרובות בביצועים של קרנות ריט

כפי למשל, אינן חפות מביקורת. אלה שתי גישות העלויות וההכנסות השוטפות מהחזקה בנדל"ן.  לענייןשונות 

טיבות לחקות השקעה ישירה יסבירות ההנחה שקרנות ריט ממבקרים את שמפורט בהמשך, ממצאים שונים 

בהערכות שווי מבוססות תלויים  (ביצועי קרנות ריטגם  )כמומדדי מחירים , לעיתים קרובות בנוסףבנדל"ן. 

"מוחלקות"  ןהש, מוצאים Cho Hwang and Lee (1024)-ו Geltner (2919)חוקרים שונים, דוגמת בעוד  שמאות

איכות הגישה המקובלת היא ש לכן .ברמת הסיכון המחושבתשיטתית ייצר הטיה ל באופן שעשוי על פני הזמן

יש לזכור שההשוואה המוצגת בין התשואות  ,יתרה מכך מהערכות שווי מבוססות עסקאות. פחותההערכות אלו 

 אשר פורטו לעיל.   ,השקעה בנדל"ןלמהמאפיינים הייחודיים מתעלמת למעשה 

 ידי השקעה בנדל"ן-צמצום סיכונים על .4

מרכזיים לעניין צמצום הסיכון בתיק ההשקעה של המשקיע שני יתרונות הספרות הכלכלית מאתרת 

השקעה ל מה שמספק –אינפלציה בין מחירי נדל״ן לגבוהה הקורלציה מה נובע. הראשון השקעה בנדל"ןבהכרוך 

 הנדל"ן לתשואהשקעה בתשואת  ביןכרוך בקורלציה הנמוכה  אחרההגנה מפני סיכון אינפלציוני. בנדל"ן 

 למשקיע להפחית את הסיכון הגלום בתיק ההשקעות  תמאפשרקורלציה נמוכה זו מהשקעה במניות. 

   . וון תיק ההשקעות באמצעות נדל"ןיג על ידי

 הגנה מפני אינפלציה כבנדל"ן  שקעהה

 משקיעבהינתן שכל השאר שווה, . ארוכת טווח בהשקעהמרכזי מרכיבי סיכון  אינפלציוני הואסיכון 

המחקר בתחום  השקעתו. לש ח הקניהוכבשונא סיכון מעוניין להקטין את החשיפה שלו לשינויים אפשריים 

, Fama -ב למשל סקירות )ראוכנגד סיכון אינפלציוני הגנה  תספקמ המניות אינהמימון מראה שבעוד שהשקעה ב

   9.פי רוב מחסנת כנגד אינפלציה-הרי שהשקעה בנדל״ן על (Du ,1002-ו 2912

                                                           
( בוחנים שווקים שונים ברחבי העולם בשנים שונות, ובכללם את השוק הישראלי בין 2999)  SmithBarnes, Boyd, andקרים החו9 

השוק  ממצאיהם מרמזים על קשר בין גובה האינפלציה הממוצעת לבין האפשרות להגן מפניה על ידי השקעה במניות. .2910-2992
מנגד השקעה במניות מספקת עת גבוהה במיוחד, אך נכלל בקבוצת השווקים בהם האינפלציה הממוצ הנבחנתהישראלי בתקופה 
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ובלתי צפויה  האודות הקשר בין תשואות נדל״ן לאינפלציה בוחן מצד אחד אינפלציה צפויעל  חקרהמ

משווקים שונים ממצאים . ריטאו באמצעות קרנות  ישירה השקעהאפיקים שונים של השקעה בנדל״ן כגון מנגד ו

 ,Hartzellדוגמא, ל 10הגנה מפני אינפלציה צפויה. ן מספקתהשקעה בנדל"תומכים בכך ששונות  ומתקופות

Hekman and Miles (2912) שנדל"ן מסחרי,  מוצאיםבארצות הברית ו 10-וה 20-משתמשים בנתונים משנות ה

 Famaנתונים מוקדמים יותר בהתבסס על ם ג אינפלציה.דל"ן לתעשייה ומשרדים מספקים הגנה מלאה מפני נ

and Schwert (2922 מוצאים שנדל"ן למגורים )נתונים ממדינות שונות עוד, בהתבסס על ו .פק הגנה כזומס

( מוצאים שבשווקים מפותחים ביבשת )בריטניה, צרפת, אנגליהLee and Lee (1024 ) עת האחרונההבאירופה מ

המתפרשים מאמסטרדם נתונים מצוידים ב 11בטווח הארוך. הגנה טובה מפני אינפלציהות נדל"ן מספקקרנות 

שבטווח הארוך בעלי הדירות בעיר זכו להגנה טובה מפני  מוצאיםBrounen et al (1024 )שנים,  100-על פני כ

  12אינפלציה צפויה.

הרי שהממצאים על מפני אינפלציה צפויה, של השקעה בנדל״ן על ההגנה רחבה הסכמה  שקיימתבעוד 

אינפלציה בלתי של השקעת נדל״ן כנגד ממצאים התומכים בהגנה  מעורבים. בלתי צפויההגנה מפני אינפלציה 

National and Low (1000 ) ;משוק הנדל"ן האמריקאי Hartzell, Hekman and Miles (2912)צפויה מספקים 

מסקנות דומות עבור נדל"ן למגורים מציגים אחרים ו; (נדל"ן תעשייתי, בכל הנוגע לבפרט)שוק הסינגפורי המ

([, Fama and Schwert (2922) ;Bond and Seiler (2991 ;)Rubens, Bond and Webb (2919]בארצות הברית 

 .(Ben-Shahar ,1002וישראל ) (Le Moigne and La ,1001( קנדה )Ganesan and Chiang ,2991הונג קונג )

; Lee and Lee ,1024)אינפלציה בלתי צפויה  מפני צביעים על הגנה חלשהמ האחרונה מהעתמחקרים  מנגד,

Brounen et al ,1024 .) 

 גיוון תיק ההשקעות באמצעות נדל"ן

יעילות הגיוון . (Markowitz ,2921) תיקב הגלומההסיכון הפחתה של רמת גיוון תיק ההשקעות מאפשר 

ממצאים אמפיריים בהקשר הזה, . פוחתת בתיקקורלציה בין אפיקי ההשקעה הנכללים ככל שהכידוע עולה 

המתקבלות התשואות נדל"ן לבין השקעה במ ההתשואאף שלילי בין  ולעיתיםנמוך מתאם  כי קיים ראיםמ רבים

; Zerbst and Cambon ,2914; Liu, Grissom and Hartzell ,2992 למשל מבין רבים, ראו)מהשקעה במניות 

Giliberto ,2990 ;Clayton and MacKinnon ,1002 למשקיע  תאטרקטיבי הינה(. לפיכך, השקעה בנדל"ן

, Webb and Rubens)ראה, למשל,  תיקהמחזיק בתיק השקעות פיננסיות בשל הצמצום ברמת הסיכון של ה

                                                           
עוד יש לציין שמתאם נמוך בין מניות . (Ben-Shahar ,1002)עולה בקנה אחד גם עם ממצאיו של  הגנה מלאה מפני אינפלציהדווקא 

  (Lee and Lee, 2014, Hoesli et al, 2008; Stevenson, 2001לבין אינפלציה נצפה גם במניות של חברות נדל"ן )
(, אשר בונים את 2922) Fama and Schwertלהרחבה על שיטת אמידת ההגנה שמספקת השקעה מסוימת מפני אינפלציה ראה 10 

תשואה ריאלית ושיעור  –( לפיה ניתן לחלק את התשואה הנומינלית לשני מרכיבים 2920) Fisherהתיאוריה של בסיס המתודולוגיה על 
כאשר התשואה הריאלית בלתי תלויה באינפלציה. זוהי השיטה השכיחה בספרות הנסקרת לבחינת ההגנה מפני  –אינפלציה צפוי 

 (: 1029ראה אתר בנק ישראל )ביקור אחרון מאי  ידי בנק ישראל-לאופן בו מחושבות ציפיות האינפלציה עלאינפלציה. 
 https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx . 

Lee and Lee 11(1024 מוצאים, להבדיל, שבשווקים המתפתחים ביבשת )  פולין, צ'כיה( השקעה דומה לא תספק הגנה טובה מפני(
לטענתם בשווקים מפותחים הקרנות מטיבות לחקות השקעה ישירה בנל"ן בעוד במדינות המתפתחות אין הדבר נכון. באופן אינפלציה. 

(, אשר בוחנים את השוק הסיני ולא מוצאים אפשרות להגנה מפני אינפלציה על ידי השקעה 1004) Yongqiang and Tienדומה, 
על הקשר ( מסבירים את ממצאיהם 1022) Amonhaemanon et alובאופן דומה  ;בנדל"ן, תולים ממצאיהם בחוסר הבגרות של השוק

    בשוק התאילנדי. החלש
 Norman Sirmans and Benjamin-(,  להרחבה ניתן לעיין ב2914) Ibboston and Siegelממצאים תומכים נוספים מציגים גם 12 
(2992  .) 

https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx
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2992 ;Williams ,2992.)  תיקהיקף ההחזקה האופטימלי בנדל״ן בתוך ספרות, לממצאים העולים מן הבהתאם 

    13מערך התיק. (Rubens Webb and ,2992( עד כשליש ) Pagliari,2017) %20בין מגוון נע 

מראים  . הםCannon, Miller and Pandher (1002)מספקים ממצא מעניין ברמת מיקוד גבוהה יותר 

כך למשל, הם  משתנה במרחב כתלות במאפייני האזור.שוק המניות בין שהקורלציה בין שוק הנדל"ן למגורים ל

מוצאים קורלציה גבוהה יותר בין שוק ההון לשוק הנדל"ן באזורים בהם הכנסות התושבים תלויות יותר בשוק 

יש לציין שניתן לגוון באמצעות נדל"ן גם תיק השקעות המורכב כולו , בנושא גיוון תיק ההשקעותההון. עוד 

 התפיסה המקובלת סברה שהחזקת נכסים בפריסה גיאוגרפית רחבה מפחיתה את הסיכוןמנדל"ן. עד לאחרונה 

המשבר הכלכלי לאור  Cotter, Gabriel and Roll (1022)כפי שמוצאים יחד עם זאת,  .המוטל על המשקיע

הם וצמצמה יוקי הנדל"ן השונים הגבירה את הקורלציה בינ, אינטגרציה מוגברת של שהעולמי בעשור הקודם

 . בכך את היתרונות לגיוון מעין זה

 טיבות לחקות השקעה ישירה בנדל"ן?יהאם קרנות ריט מ . 5

 או באופן עקיף, למשל, רכישה של נכסלהשקיע בנדל״ן באופן ישיר באמצעות  ניתן, פי שהוזכר לעילכ

ידי -על נאמנות אך מוגבלת ןלקר הדומריט  ן(. קרREITהשקעות בנדל"ן )ן קר –רכישת מניה בריט  באמצעות

ריט חלות שורה של חובות רגולטוריות המקנות להן בתמורה קרנות על  14.נדל"ן פיסיבחזקות הרגולטור לא

 שאלה מעניינת לעניין השקעה בריט היא השוואה בין ביצועי קרנות ריט לביצועי השקעה 15פטור ממס חברות.

 ישירה בנדל"ן.  

, בין השאר. על פני השקעה ישירה בנדל"ן מספר יתרונותמספקת קרנות ריט שקעה ב, האינטואיטיבית

מגבירות את נזילות ; גם למשקיע הקטןגיוון של תיק ההשקעות עם נדל"ן במידה הרצויה מאפשרות  ת ריטקרנו

 Geltner et) נכס בודדב; ומפזרות את סיכון ההשקעה על פני מספר נכסים בהשוואה להשקעה ישירה ההשקעה

al ,2007 ,'1024; ליטמנוביץ ;Cotter and Roll ,1022).16  ,הן אינן מאפשרות למשקיע את מידת השליטה מנגד

 (.Ibbotson and Siegel ,2914כפי שטוענים, למשל, מלאה )ו ישירה בבעלות בנכס הקיימת

ריט אל מול השקעה ישירה בנדל"ן העלו מספר ביצועים של קרנות מחקרים שעסקו בהשוואת ה

 ממצאיםעצם הגדרתן, מבאופן מעניין וחרף המגבלות המוטלות על קרנות אלו ממצאים מעניינים. ראשית, 

, Pavlov and Wachterקשר מוגבל בין תשואות קרנות ריט לתשואות השקעה ישירה בנכסי נדל"ן ) ראיםרבים מ

1020 ;Giliberto ,2990 ;Martin and Cook ,2992 ;Seck ,2992 ;Ling and Naranjo ,2999; Webb and Myer ,

2992 ;Mengden and Hartzell ,2912אחרים מוצאים קשר בטווח הארוך בלבד ;) (Hoesli and Oikarinen ,

1021 ;Boudry et al ,1021 ;MacKinnon and Al Zaman, 1021) . לחקות השקעה  ריטכלומר, יכולתן של קרנות

קשר חזק יותר בין קרנות ריט למניות מאשר  מראים הממצאיםישירה בנדל"ן מוגבלת. למעשה, בטווח הקצר 

ממצאים אלו מרמזים, בין היתר,  (.Gilberto ,2990; Hoesli and Oikarinen ,1021בינן לבין נכסי נדל"ן )למשל, 

                                                           
 MacKinnon and Al Zaman  (1009.)-( ו1004)  ,.Lekander, J., & WitkiewiczHoesli, Mערכים בתוך טווח זה מציגים גם 13 
      .לעיל 1ראה הערה 14 

 Allen and Sirmans (2912,) Kapplin and Schwartz (2992) הברית ראה, למשל,להרחבה על הקריטריונים לקרנות ריט בארצות 15
-ריט-קרנות/http://reit1.co.ilמידע על המגבלות והמיסוי שמציב החוק הישראלי ניתן למצוא בקישור הבא  Geltner et al. (1002.)-ו

 (1029)נכון לאפריל  למשקיעים2-מידע
מקל גם את כניסתם של גופים מוסדיים לשוק. חוקרים שונים סוברים ומציגים ממצאים תומכים לכך שגופים  קיומן של קרנות ריט16 

 Keogh; 1024ליטמנוביץ, עתירי ידע ומשאבים למחקר המופנים לניתוח השוק משפרים את יעילות השוק ומגבירים את השקיפות בו )
and D’Arcy ,2999 ;Boehmer and Kelley ,1009 .)אופטימלית -ים מציינים שההשקעה של גופים מוסדיים בנדל"ן היא תתחוקר

 (.  Sa-Aadu, Shilling, and Tiwari ,1020)למשל, 

http://reit1.co.il/קרנות-ריט-מידע-למשקיעים/
http://reit1.co.il/קרנות-ריט-מידע-למשקיעים/
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ידי השקעה -עלבאותה מידה של הצלחה להשגה  ןנית ושגיוון תיק ההשקעות באמצעות השקעה בנדל"ן אינ

טיב להטמיע את קרנות ישככל שהשוק "בוגר" יותר ומ עדויות לכך המציג הספרותיחד עם זאת, בקרנות ריט. 

 Hoesli and Reka ,1022 ;Clayton andדומה יותר להשקעה ישירה בנדל"ן ) קרנות אלוהריט, כך ההשקעה ב

MacKinnon ,1002 1002-ו) . 

הבדלים  בוחניםבין קרנות ריט להשקעה ישירה בנדל"ן, אחרים  משוויםאגב, לצד המחקרים לעיל אשר 

בעוד  :ממצאיהם אינם עקביים .בסוגיות היתרון לגודל , למשל,עוסקיםבין קרנות ריט שונות. מספר מחקרים 

Jin and Kim (1022 ,)Allen and Sirmans (2912ו ,)- Ambrose, Highfield and Limman (1002 ) מוצאים

 Ambroseשקרנות המחזיקות בנכסים בשווי גבוה יותר מספקות תשואה עודפת, דהיינו  - שישנו יתרון לגודל

et al (1000 ,)McIntosh, Liang and Thomkins  (2992 ,)McIntosh, Ott and Liang (1995 , ) אינם מוצאים

( מוצאים יתרון בקרנות ריט ממוקדות, כלומר 2999) and Seguin Capozzaבעוד כמו כן,  17.עדות אמפירית לכך

של  גיאוגרפי במיקוד( אינם מוצאים יתרון 1000) Ambrose et al ,ספציפי בלבדקרנות שמחזיקות בנדל"ן מסוג 

  נכסי הקרן.

 סיכום .6

עבודה זו סוקרת ספרות העוסקת באפיון הנדל"ן כאפיק השקעה ובסוגיות נבחרות הרלוונטיות להשקעה 

"ן איננו יעיל כשווקים ראשית, שוק הנדל :, ואלו עיקרןהסקירה מדגישה מספר נקודות בהקשרים הללומעין זו. 

ולצדם גם נזילות ע מוגבל, פיננסיים. אי היעילות מתבטאת, למשל, בעלויות עסקה גבוהות, פעמים רבות מיד

, כמו בעלות בלעדית על הנכס והשליטה הנלוות . מנגד, היא נושאת מספר יתרונות ביחס להשקעה במניותנמוכה

הסקירה מעלה שנית,   .הטבות הנובעות ממדיניות מס במדינות שונות )ביניהן ישראל וארצות הברית(ולה; 

. סיכון נמוכות יותרהרמות גם איתן , אך בשוק ההוןהתשואות בשוק הנדל"ן נמוכות לרוב מהתשואות ש

, וכן לספק סףכהכח הקניה של יכולה לחסן כנגד סיכון הכרוך בפגיעה בשהשקעה בנדל"ן הסקירה בנוסף מוצאת 

הממצאים בספרות . לבסוף מגוון בנדל"ןהנושא תיק השקעות מנות להפחתה בסיכון דהזשוק ההון בלמשקיעים 

הולכת ככל שהקרנות ם כי משתפרת וקרנות ריט לחקות השקעה ישירה בנדל"ן מוגבלת, איכולתן של מעידים ש

  הופך יעיל ושקוף יותר. זההללו נטמעות בשוק ו

 רשימת מקורות .7
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 מקןרות בעברית

. 2.1, לוח 2992-1022(, הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 1021הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )
 קישוראחוז בעלות על דירה לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ומספר דירות בבעלות. 

כלי מימוני להגדלת היצע הדירות ופיתוח  Residential REITS( קרנות נדל"ן מניב למגורים 1024ליטמנוביץ, נ. )
 .92מחקר מס' שכירות ארוכת טווח. מכון מילקן, 

 

 

 טבלאות .8

 לעומת השקעות פיננסיות  נדל"ןהשקעה במ ממוצעות לשנהתשואות  - 1טבלה 
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 12.4 (2.1) 1.2 –עסקי  
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4.2 

(4.9) 

Ben-Shahar 

(2003) 
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 (2990-1000) 
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    11.1 
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https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/2015-1997-הדיור-בישראל-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-ה-.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/2015-1997-הדיור-בישראל-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-ה-.aspx
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ה בין תשואות גבוה
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Hoesli and 

Oikarinen 

(2012) 

ארצות הברית 

(2994-1020) 

9.2 

(22.9 )

[1.1 

(21.9]) 

2.1 

(11.9 )

[8.1 

(11.0]) 

2.2 

(11.2 )

[2.2 

(12.2]) 

4.0 

(21.1 )

[2.0 

(31.4]) 

בסוגריים  הערכים

מרובעים הם תשואות 

 של ריטים בסגמנט

4.9 

(22.2) 

 

הממלכה 

המאוחדת 

(2992-1020) 

 2.2 

(22.2 )

[2.2 

(10.0]) 

4.0 

(22.2 )

[2.2 

(24.1]) 

  6.5 

(22.2) 

 

אוסטרליה 

(2994-1020) 

 2.1( ]2.0) 8.1נדל"ן מגוון     

(18.6]) 

2.2 

(22.9) 

 

Amonhaema

non et al 

(2013) 

 תאילנד

(1987-2011) 

0.4 

(4.2) 

הערכים המוצגים הם    

משפחתיים. -לבתים חד

ערכים דומים מדווחים 

 גם לקוטג'ים טוריים.

שינויים בערך הדירה 

 בלבד

  

Domian, 

Wolf and 

Yang (2015) 

ארצות הברית 

(2912-1022) 

1.1-4.2 

(2.2-

21.2) 

שינויים בערך הדירה    

 20בלבד. מדווחים על 

מטרופולינים עיקריים 

 בארה"ב

7.6 

(16.1) 

2.0 

)לא 

 דווח(
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Ling and 

Naranjo 

(2015) 

ארצות הברית 

(2994-1021) 

9.2 

(22.4 )

[9.0 

(20.2]) 

1.4 

(22.0 )

[9.2 

(9.2]) 

9.0 

(22.2 )

[1.1 

(20.0] 

9.0 

(22.2 )

[9.0 

(11.6]) 

 9.0( ]22.2) 1.1 –מגוון 

(20.2]) 

בסוגרים מרובעים 

 ערכים לריט לא ממונף.

  

Pagliari (2017)  ארצות הברית

(2921-1022) 

 11.8 (9.4) 9.2נדל"ן מגוון     

(13.2) 

1.2 

(9.4) 

He, Wu and 

Li (2017) 

 סין

(1009-1024) 

11.6 

(17.3) 

במקור מדווח כתשואה    

 חודשית. 

התקופה הנבחנת קצרה 

 מעשור

1.2 

(20.0) 

 

Kroencke, 

Schindler and 

Steininger 

(2018) 

ארצות הברית 

(2912-1022) 

 (9.9) 2.2 –מגוון     

תשואות עודפות ביחס 

לתשואה על השקעה 

 חסרת סיכון.

5.8 

(17.5) 

 

 התקן הגבוהות ביותר מודגשים. הערכים מעוגלים.התשואה וסטיית הערות: בסוגריים סטיות תקן.  

 

 


