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בחברה.פרימיוםלקוחות

אלאכלל,הושקעלאכספםהתובעים,לטענת
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בשמם.שבוצעוהפעילותמןלתובעים
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סיכוןעתירי
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ההשקעה,לסוגבנוגעהטעיהותוךלהשקיע,

ותוךבה,שישולסיכוןלסיכויאופייה,

גבם.עלהתעשרות

טריירקפיטלחברתנגדהחדשהבתביעה

כיהתובעיםלכלהתברר״בדיעבד,כינכתב,

המאוגדתהשקעה׳׳קרןכאמורשהנהזומסגרת

עלהמיכוןמלואאתהטילהמוגבלת,כשותפות

׳ברווחים׳משתתפיםכשהנתבעיםהתובעים,

בלבד.

לבצעלנתבעים,לכאורה,התיר,הקרן״מבנה

סיכון,עתיריפיננסיים,׳הימורים׳שלפעילות

פעילותשאותהבמידהבתוצאותיה.לשאתבלי

׳גוזרים׳הנתבעיםהיופרי,נושאתהייתה

היהשיתקבלו.׳הרווחים׳מןניכריםאחוזים

שהתובעיםהרינכשלה(,אכן)והיאתיכשלוהיא

לבדם״.בתוצאותיישאו

סיפוראתהתובעיםמגולליםבתביעה
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שנגרמיםתוךלכאורה,ו״שקיעתם״השקעתם

שקל,מיליון8,1כ־שלמשותפיםהפסדיםלהם

ה׳שספגושקלמיליוןחצישלהפסדמתוכם

יותרשלבגובהעמלהבנפרד,אחדכלרמי,

הוצאותותשלוםא׳,ששילםדולראלף20מ־

מהשקעתו%04שלבהיקףהשקיעשבהלקרן

מ׳.של

נוצרהצדדיםביןהראשוניהקשרלטענתם,

החברהנציגישלטלפוניותפניותבעקבות

בהשקעהאותםלענייןבמטרההתובעים,אל

שלפרסומיםשראולאחראוהחברהבאמצעות

כל2015לפברואר2014דצמברביןהחברה.
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מ'כאשרכיבתביעה,נטעועוד

נמסרכספו,אתלמשורביקש

נסגרתהשקיעשבההקרןכילו

היתרהוכיכבדים,הפסדיםבשל

572,3היאלזכותושעומדת

דבר,יקבללאהואארדולר,

לכיסויישמשזהסכוםשכן

הקרן"הוצאות"

בקרן.לשותפיםלחלוקהיתרהנותרהולא

לו,שנגרמולהפסדיםבנוסףכיטוען,ה׳

להגבלתבנוגעעימוההסכמותמןהחברהחרגה

שלבסךביתר,עמלותממנווגבתההעמלות,

דולר.493,12

עלסותריםנתונים

הזןרןשלהוצאותיה

למשוךביקשמ׳כאשרכיבתביעה,נטעןעוד

נסגרתהשקיעשבההקרןכילונמסךכספו,את

שעומדתהיתרהוכיכבדים,הפסדיםבשל

דבר,יקבללאהואאךדולר,572,3היאלזכותו

הקרן.״הוצאות״לכיסויישמשזהסכוםשכן

למשוךלבקשתובתשובהקיבלמצירו,ש׳,

המגיעהסכוםשל״חישוב״ובודוא״ל,כספואת

שלבסךמסתכמתיתרתוכיעולהשממנולו,

סךתקזזהחברהזויתרהכשמתוךשקל,886,39

כ״הוצאות״.שקל464,33של

ההתקשרות,סיוםעםכיעוד,עולהמהתביעה

בנוגעאחרנתוןנמסרמהתובעיםאחדלכל

של־ה׳,בעודלמשל,כךהקרן.להוצאות

כינמסרבחברה,שקל000,008כ־שהשקיע

שלבסךהקרןבהוצאותהיחסיחלקובשליחויב

של־מ׳הרימההשקעה(,%4.0בלבדדולר750כ־

הםהקרןהוצאותסךשלפיו״החישוב״נשלח

הואבהוצאותהיחסיוחלקושקל,אלף400כ־

על־ידינמסרל־ש׳ואילומהשקעתו;%03כ־

5.2כ־הןהקרןהוצאותכיאישי,באופןלוצקי

עולהבהוצאותהיחסיחלקוולכןשקל,מיליון

מההשקעה(,%04מ־)יותרשקלאלף300על

הרשומהמהיתרהדבריקבללאהואולכן

לזכותו.

ספק,להיותיכולולא״איןהתובעים,לדברי

קובישלהקודחמוחופריהנםאלומספריםכי

לטענתם,דבר״.ולוהאמתלביןבינםואיןלוצקי

שלכספיםעםבחשבונות״התערבב״כספם

בקרנות,הושקעלאכללאחרים,משקיעים

״הושקעו״ולכאורההוחזקוהכספיםובפועל,

הקרנות,במסגרתולאטרייר,קפיטלאצל

שךו,והחברהלוצקיכיבתביעה,נטעןעוד

רישוםהתובעיםבפניהציגוטרייד,קפיטל

מט״חבחוזיוירטואליותמסחרפעולותשלכוזב

פנימירישוםאלאהיושלאפיננסיים,ובנכסים

אלו״פעולותטרייר.קפיטלאצל״פעולות״של

בפועלבוצעוולאחיצונילברוקרהועברולא

הנתבעיםפעלובכךכלשהי.מסחרבזירת

התביעה.בכתבנטעןבתרמית״,

עתקסכומילהשקיעמתפתים
נדמההאחרוניםבחודשים

הגבירהערךניירותרשותכי

בתינגדבמאבקהילוך

בזירתהפועליםההשקעות

היתר,ביןהאלגו־טריידיניג.

שלרבלמספרשיגרהכאשר

בתחוםהפועליםהשקעותבתי

מפעילותםיחדלוכידרישה

רישיון.ללאבזירה

נתוניםאיןני״עלרשות

שמנוהלהכספיםהיקףלגבי

הפועליםההשקעותבבתי

ואולם,פיקוח,כלעליהםשאיןכיווןבזירה,

חברותשלקריםותבמסגרתהאחרונות,בשנים

בה,שהושקעועתקסכומינחשפושונות,

שקלים.מיליוניועשרותמיליונישלבהיקפים

ני״ערשותפרסמהאשתקדבאוגוסטכבר

ממוחשב״,השקעותניהול״בדברלציבוראזהרה

שמשווקותהשקעותניהולפעילויותבאמצעות

״אלגו־אורובוטי״כ״מםחרהרחבלקהל

טריידינג״.

$TS1$.״אלגוטריידינג״$TS1$

$DN2$.״אלגוטריידינג״$DN2$לאזהרהבהמשךהגיעהזואזהרה

לכןקודםוחצישנההרשותעל־ידישפורסמה

והשקעותגופיםבאמצעותלהשקעהבנוגע

מאבקהאוזר.

על־ידימפוקחיםשאינם

ריבוילאורואולם,רגולציה.

עלהמתפרסמיםהמקרים

בחברותמשקיעיםכספיאובדן

כינראהאלגו־טריידינג,

להרתיעהצליחהלאהאזהרה

לרבים.הגיעהלאאומשקיעים

פונותמהמקריםברבים

הרחבלציבורהללוהחברות

שלאלתשואותהבטחותעם

באפיקיםכיוםלהשיגניתן

הריביותבשלסולידיים,

כמהכברובעולםבארץששוררותהאפסיות

ובמקריםמתפתים,רביםמשקיעיםשנים.

איןכיבמהרהמגליםלאחרונה,שנחשפושונים

אףהםולעתיםלהםשהובטחולהבטחותכיסוי

שוניםמשקיעיםכיום,כספם.כלאתמאבדים

ניירותרשותכלפיהמאשימההאצבעאתמפנים

לפקחכדימספיקעשתהלאכיבטענהערך

חברתשלמשקיעיםושניהפרוץ,השוקעל

נגדתביעהלאחרונההגישואףשקרסהיוטרייד

לאחרלהפסדיהםאחראיתהיאכיבטענההרשות

בשמירה״.ש״נרדמה



מוכפערהזההתחוםאלגרטריידינג.עם״סיימתילוצקי:קובי
קפיטלחברתשלהבעליםלוצקי,קובי

קרנותשלהפעילותאתסגרכברטרייר,

האלגו־בתחוםעודפעילואינושלו,הגידור

טריידינג.

$TS1$.האלגוטריידינג$TS1$

$DN2$.האלגוטריידינג$DN2$,להפסיקהחליטמדועלשאלתנו

״החלטתילוצקי:השיבהזאת,בזירהלפעול

הגידורקרנותאתהשותפויות,אתלסיים

למסקנהשהגעתימכיווןהזה,בתחוםשעסקו

שוםליואיןלצורך,שלאמוכפשהזהשהתחום

כזה״.במקוםלהיותרצון

בזירתהאחרונותההתרחשויותרקעעל

אתלהביןאפשרהסוערת,האלגו־טריידינג

התרחשוהאחרונהבתקופהלוצקי,שלהחלטתו

המסחרבזירתכותרותשעשודרמותכמה

חברותנגדמשקיעיםתביעותהרובוטית,

כספם.אתוהפסידו,שניהלו,שונות

להשקיעשלאניירות־ערךרשותשלאזהרות

שלובקשותמפוקחים,לאבבתי־השקעות

חברותמספרשלפעילותןלהפסקתהרשות

בהליךלעיתיםהמלוותבזירה,הפועלות

אוזהבית־השקעותנגדשנפתחמשפטי

אתהמעסיקיםמהענייניםחלקרקהןאחר

חברתשלבקריסתההתחילהכולבה.השחקנים

ביהמ״ש(,על־ידיד׳,אתמול,)שפורקהיוטרייד

לכאורהשביצעפונזילתרמיתוהחשדות

אלהבימיםשוההטלמורטלמור.אביבבעליה,

ניירות־ערךעבירותלביצועבחשדבמעצר,

ואחרות.

אינומזמןכברהזוהזירהשלסיפורהאולם

שלסיפוראלאבלבד,טלמורשלסיפורו

לרווחיםכמהיםמשקיעיםאלפישמשכהזירה

והפםדיהםשהמציאותומשמעותיים,מהירים

בפנים.להםטפחו

עצמו,לוצקינגדכברהוגשוהזה,בהקשר

ארבעטרייר,קפיטלבבעלותו,והחברה

שהוגשההחדשהלתביעהבתגובהתביעות,

״טרםל״גלובם״:לוצקיאמר)ה׳(,הבוקרנגדו

אוכללאולכןהתביעה,כתבאתקיבלתי

בכוונתנואיןבנוסף,הטענות,לשלללהגיב

בבית־אלאבתקשורתענייןשללגופולהגיב

המשפט״.

עם

$TS1$בביתעם$TS1$

$DN2$בביתעם$DN2$,עו״דשל״הטענותכילוצקי,אמרזאת

חצאיעלהמבוססותטענותחצאיהןצוקדן

לדוגמה,לחלוטין.שגוימידעעלואףמידעים,

בזירתהיו)התובעים(המדובריםהלקוחות

מלאהבהתכסותהייתהאשרfcigמסחר

STP.)חדותירידותהיואשתקדבאוגוסט

וגםהסוחרזירתגםהלקוחות,וגםבשווקים,

זאת־מכך.כתוצאהכספיםהפסדנואנחנו,

אומרת,

$TS1$,זאתאומרת$TS1$

$DN2$,זאתאומרת$DN2$הוא.נהפוךניגודי־עניינים.פהאין

אינןתחילהבכוונהשנגרמוההפסדיםטענות

בקנהעולותואינןיסודמשוללותהןנכונות,

עלמדברים"תמידלוצקי:

לנוהייתהאבלהפסדים,

לקוחותשלמבוטלתלאכמות

יפה.רווחברווח,שיצאו

וממונף,מסוכןמאודהשוק

דה.אתיודעאליושנכנסומי

בגדול,להרוויחאפשרותיש

ותמידלהפסידגםאר

ההפסדים"עלרקמדברים

י־אלהל

ינריב

המציאות.עםאחד

שהעלהאחר,לקוחשלבמקרהכי״יצוין,

זו,בתביעההעולותלטענותדומהטענה

וביהמ״שבתביעתו,ראשוןדיוןהתקייםכבר

כילומבהירשהואתוךלבוררות,אותוהפנה

בוררות,מבטלתתרמיתבתרמית.מדוברלא

פההייתהלאכימבהירהלבוררותוההפניה

תרמית".שום

הלקוחותשהעלוהטענותבענייןעוד

בתביעותטריירקפיטלחברתשלהשונים

שנשמעותהטענותובענייןשהגישו,השונות

הוסיףהאלגו־טריידינגבזירתכלליבאופן

עלטוב,שלאמהעלמדברים"תמידכילוצקי,

שלמבוטלתלאכמותלנוהייתהאבלהפסדים,

אףועליהםיפה,רווחברווח,שיצאולקוחות

מדבר״.לאאחד

״השוקטרייר,קפיטלשלהבעליםלדברי

מסוכןשוקהואהאלה,בדבריםרדיקלימאוד

ישזה.אתיודעאליושנכנסומיוממונף,

להפסידגםאךבגדול,להרוויחאפשרות

ההפסדים״.עלרקמדבריםותמיד

י־אלהל

ינריב


