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השוואה

ישראלי ישראל

הנתונים המוצגים במסמך זה הינם הדמיה בלבד. תנאי המשכנתא הסופיים, כמו עצם האישור למשכנתא נקבעים על ידי הבנק למשכנתאות בלבד, ביום
הביצוע. הריביות המשוערכות הינם על פי המקובל כיום בשוק, בהתאם לנתוני העסקה והנתונים האישיים שקיבלנו מכם. אולם אין בהם כדי להיות הצעה
רשמית או מחייבת והם עתידיים להשתנות. ההחזר העתידי, העלות הכוללת של המשכנתא וכו' הינם נגזרת של תרחישים כלכליים המונחים בבסיס החישוב

ועשויים להשתנות על פני הזמן.
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נתוני תמהיל תמהיל א'
החזר לשקל החזר ראשון גרייס ריבית תקופה סכום מסלול לוח סילוקין

1.44 1,400 1.60% 360 400,000 פריים שפיצר
1.47 2,445 4.10% 240 400,000 קל"צ שפיצר
1.81 1,888 2.95% 300 400,000 מ"צ שפיצר

נתוני תמהיל תמהיל ב'
החזר לשקל החזר ראשון גרייס ריבית תקופה סכום מסלול לוח סילוקין

1.44 1,400 1.60% 360 400,000 פריים שפיצר
1.47 3,668 4.10% 240 600,000 קל"צ שפיצר
1.33 987 2.30% 180 150,000 ק"צ שפיצר
1.75 236 2.95% 300 50,000 ק"צ שפיצר

טבלה משווה
הפרש תמהיל ב' תמהיל א'
0.0 1,200,000 1,200,000 סכום הלוואה

-0.22% 2.55% 2.77% מרווח שוק
-141,705 544,935 686,640 תשלומי ריבית והצמדה

0.0 30.0 30.0 תקופת ההלוואה
557 6,290 5,733 החזר ראשון
-58 6,801 6,859 החזר בשיא

-141,704 1,744,935 1,886,640 עלות כוללת
-0.12 1.45 1.57 החזר לשקל

-0.34% 3.53% 3.87% שת"פ
-93,552 327,356 420,908 ענ"נ

לוח סילוקין שנתי
תמהיל ב' תמהיל א'

יתרת החוב החזר חודשי יתרת החוב החזר חודשי שנה
1,162,421 6,326 1,170,463 5,777 1
1,123,578 6,378 1,139,770 5,837 2
1,083,670 6,431 1,108,402 5,899 3
1,042,585 6,484 1,076,255 5,963 4
1,000,206 6,538 1,043,261 6,092 5
956,411 6,593 1,009,716 6,160 6
911,072 6,651 975,027 6,231 7
864,050 6,723 938,933 6,318 8
815,157 6,775 901,164 6,385 9
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764,096 6,798 861,434 6,447 10
710,548 6,795 819,587 6,460 11
654,252 6,780 775,159 6,460 12
595,068 6,769 728,002 6,466 13
532,988 6,775 678,098 6,489 14
468,095 5,544 625,518 6,535 15
416,039 5,570 570,332 6,601 16
362,183 5,606 512,529 6,678 17
306,450 5,640 451,968 6,752 18
248,647 5,661 388,396 6,815 19
188,525 1,998 321,494 4,418 20
170,687 1,989 280,845 4,453 21
151,978 1,975 237,544 4,483 22
132,391 1,964 191,476 4,517 23
111,995 1,962 142,597 4,561 24
90,886 1,608 90,886 1,608 25
73,591 1,615 73,591 1,615 26
55,934 1,624 55,934 1,624 27
37,848 1,629 37,848 1,629 28
19,231 1,632 19,231 1,632 29

0 0 0 0 30
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גרף החזר חודשי

גרף יתרת החוב
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גרף חיסכון

גרף חיסכון מצטבר
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הנחות המשתנים הכלכליים בבסיס החישוב

על מנת להעריך בצורה הטובה ככל הניתן את השינויים הצפויים בריבית ובאינפלציה לאורך חיי המשכנתא אנו לוקחים בחשבון את
הפרסומים של בנק ישראל בדבר האינפלציה והריבית העתידיים כפי שאלו משתקפים מתשואות אגרות החוב הממשלתיות בשוק ההון.

וכן את ההיסטוריה של הריבית והאינפלציה במשק הישראלי.

תחזית ריבית:
אנו מניחים שריבית בנק ישראל תישאר על 0.25% במהלך ה 6 חודשים הקרובים. ולאחר מכן תעלה בהדרגה ל 1.50% תוך
84 חודשים מהיום. כמו כן אנו מניחים שהריביות לטווח בינוני (5 שנים)תעלה ב 0.50% במסלול הצמוד, וב 1.50% במסלול

הלא צמוד, תוך 84 חודשים.

תחזית אינפלציה:
אנו מניחים שסביבת האינפלציה במהלך ה 12 החודשים הקרובים תעמוד על 1.20%. ולאחר מכן תעלה בהדרגה ל 1.80%

תוך 84 חודשים מהיום.

גרף תחזית ריבית ואינפלציה
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הנחות המשתנים הכלכליים בבסיס החישוב - התרחיש המחמיר

על מנת להעריך בצורה הטובה ככל הניתן את השינויים הצפויים בריבית ובאינפלציה לאורך חיי המשכנתא אנו לוקחים בחשבון את
הפרסומים של בנק ישראל בדבר האינפלציה והריבית העתידיים כפי שאלו משתקפים מתשואות אגרות החוב הממשלתיות בשוק ההון.

וכן את ההיסטוריה של הריבית והאינפלציה במשק הישראלי.

תחזית ריבית:
אנו מניחים שריבית בנק ישראל תישאר על 0.25% במהלך ה 6 חודשים הקרובים. ולאחר מכן תעלה בהדרגה ל 2.50% תוך
84 חודשים מהיום. כמו כן אנו מניחים שהריביות לטווח בינוני (5 שנים) תעלה ב 2.30% במסלול הצמוד, וב 2.50% במסלול

הלא צמוד, 84 חודשים.

תחזית אינפלציה:
בתחזית האינפלציה לתרחיש המחמיר אנו מניחים שסביבת האינפלציה במהלך ה 12 החודשים הקרובים תעמוד על 1.20%.

ולאחר מכן תעלה בהדרגה ל 1.20% תוך 84 חודשים מהיום.

גרף תחזית ריבית ואינפלציה - התרחיש המחמיר
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הסבר על סוגי המסלולים בתמהיל

פריים
מסלול זה נחשב למסלול הזול והמשתלם ביותר בתקופה הנוכחית. מסלול הפריים מתאפיין כיום בריבית הנמוכה ביותר ביחס

למסלולים האחרים. בנוסף אין במסלול זה קנסות פירעון מוקדם, למעט עמלה תפעולית ועמלת אי הודעה, ולכן מאפשר
גמישות גבוהה בתכנון משכנתה מורכב. אבל... הריבית במסלול זה נקבעת על פי ריבית בנק ישראל, אשר יכולה להשתנות בכל

עת. כאשר כל שינוי בריבית בנק ישראל יביא לשינוי מיידי בהחזר החודשי במסלול הפריים. שינויים חדים בריבית עלולים להביא
לשינויים פתאומיים של מאות שקלים בהחזר החודשי, ולכן מסלול זה מוגדר על ידי בנק ישראל כמסלול בסיכון גבוה, והשימוש

בו הוגבל ל-1/3 מסך המשכנתא. בפרקטיקה, בגלל החשש הנמוך לעליה משמעותית של הריבית בשנים הקרובות, מסלול
הפריים נחשב כמסלול הטוב ביותר בין היתר בשל העובדה שהריבית בתקופה הראשונה נמוכה ביותר, דבר שמביא ל'נגיסה'

גבוהה על חשבון הקרן, וירידת החוב באופן משמעותי ביחס לתשלום החודשי.

קבועה לא צמודה - קל"צ
במסלול זה הריבית קבועה, והקרן אינה צמודה לשום מדד חיצוני – ולכן ההחזר החודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה. מסיבה

זו הקל"צ הינו המסלול הבטוח ביותר מבין המסלולים השונים, ונחשב כ'עוגן' מייצב בתמהיל המשכנתה. בעולם הכספים על
ביטחון ויציבות משלמים, ולכן הריבית במסלול זה הינה הגבוהה ביותר מבין המסלולים השונים. עם זאת מכיוון שביחס לריבית

ולאינפלציה ההיסטוריים, הריבית ותחזית האינפלציה נמוכים מאוד בשנים האחרונות, לווים רבים מנצלים את הריבית
ההיסטורית הנמוכה ובוחרים לנצל את ההזדמנות לקיבוע של ההחזרים החודשיים, וליהנות מהריבית הנמוכה לאורך זמן.

קבועה צמודה - ק"צ
במסלול זה הריבית קבועה ולכן מסלול זה לא נחשב מסוכן על פי ההגדרות הרשמיות של בנק ישראל. אך עם זאת קרן
ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, ולכן קרן החוב וההחזרים החודשיים יכולים 'לתפוח' בצורה נאה לאורך השנים.

במסלול זה יעלה ההחזר החודשי בד בבד עם עליית המדד, כלומר במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה ב-5%, יגדל גם ההחזר
החודשי ב-5%. מה שעלול להביא לאורך השנים לעלייה משמעותית בהחזר החודשי, ובסך התשלומים לבנק. על פי נהלי בנק

ישראל לפחות 1/3 מהמשכנתה חייב להיות במסלולים בריבית קבועה (ק"צ או קל"צ). ולכן לווים שאינם מעוניינים בריבית
שמציע מסלול הקל"צ, יקחו במקומו את הקבועה הצמודה – בה הריבית נמוכה יותר, ובהתאמה נמוך יותר גם ההחזר החודשי

הראשון.

משתנה צמודה - מ"צ
במסלול זה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן. וכן הריבית אינה קבועה, אלא משתנה על פני תקופת ההלוואה. הריבית

מתעדכנת אחת לתקופה ידועה מראש, על פי עוגן ידוע מראש שאינו תלוי בבנק (לרוב עוגן אג"ח מדינה ל-5 שנים – 'גליל').
בפרקטיקה התקופה הנפוצה ביותר לעדכון ריבית הינה אחת ל-5 שנים, וזאת עקב הרגולציה שמגדירה את תקופת העדכון של

5 שנים כתקופת המינימום להגדרה של 'משתנה ארוכה'. ביחס לגובה הריבית המוצעת המסלול נחשב יקר מאוד לתקופות
ארוכות מכיוון שהקרן צמודה למדד, וכן יש צפי לעלייה בריבית ההלוואה בתקופות העדכון העתידיות. עם זאת מכיוון שלתקופות
הלוואה ארוכות הריבית במסלול זה הינה הנמוכה ביותר אחרי מסלול הפריים (שהשימוש בו הוגבל ע"י הרגולציה) - משתמשים

במסלול זה כאשר יש צורך להוריד את ההחזר החודשי בתקופת ההלוואה הראשונה. או כאשר מעוניינים לשפר את הריבית
בשאר חלקי ההלוואה ויש סיכוי לפירעון מוקדם בעתיד.
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