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 אזהרת סיכון

 !!סוג שהוא מוצר פיננסי מכל , ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי 

 בנתונים ובצרכים המיוחדים המתחשב ,מהווה תחליף לייעוץ והאמור להלן אינו הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות

 !! הינה באחריות הקורא בלבד, קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן !! של כל אדם 



 

 אזהרת סיכון
 !!מוצר פיננסי מכל סוג שהוא , ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי 

 בנתונים ובצרכים המיוחדים של  המתחשב ,מהווה תחליף לייעוץ והאמור להלן אינו השקעות הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ

 !! הינה באחריות הקורא בלבד, קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן !! כל אדם

 

 ? מה היה לנו

    : %ב  ביצועי השווקים

 1027 1028 שוק

s&p 500 ב"ארה  3.5 02 

 DAX 2.0- 20.1 -גרמניה

 FTSE100 2.3- 5..3  -בריטניה 

 NIKKEI225- 2.2- 2..2יפן 

 2..0 5.5 הודו

 ...0 5.5 ברזיל

 0.23 1.1 53א "ת

 .02.2 -0.5 2.א "ת

 :אירועים וכותרות 

  .במרבית השווקים עלייהת במגמ סיים ייולחודש :   כללי   

 
  .האטה םשורגוש האירו ו, ב צומחת בקצב מהיר"ארה. גוברת והשונותעולמית מתרחבת הצמיחה ה: גלובלי

ית ועליית הריבהאטה בסין , ממלחמת סחר חששהבעקבות , שליליהשווקים המתפתחים סובלים מסנטימנט 
  .הםבאטרקטיביות ההשקעה ב תשפוגע

 .ח הממשלתי"תומכת בעליית תשואות באג, לצמצם את המדיניות המרחיבה המרכזיים הנחישות של הבנקים
  .והתחזקות הדולר האטה בסיןה, נפגעו מהחששות ממלחמת סחר ,ובעיקר המתכות מחירי הסחורות

 .כתוצאה מפגיעה בהיצע, עליהדווקא במחירי האנרגיה נרשמה 
 

בהחלט חדשות טובות למשק  -AAסטורי יאושר דירוג אשראי הישראל ל, נמשך גם החודש צמיחהשיפור בה:  ישראל
  .הדירוג הזה יאפשר לישראל לגייס כסף בזול יחסית ולשפר את מצב הכלכלה עוד יותר. ולמדינה

  , אולם. המדיניות הממשלתית המרחיבה צפויה להמשיך ולתמוך בצמיחה מהירה יחסית בשנה הקרובה  :ב"ארה
 הפד צפוי להמשיך ולהעלות ריבית בשנה  ..022צפויה להתמתן החל מהמחצית השניה של  הצמיחה 
 .ח צפויה להימשך"והפגיעה במחירי האג, למרות הביקורת של טראמפ, הקרובה 
 

 :  לסקירה מאקרו שורה תחתונה

 . הסחר מקשות עליה עודומלחמות  אולם לא באופן אחיד ,צומחת הכלכלה הגלובלית -במבט מקרו  
 

 : לסקירה מיקרו שורה תחתונה  
 

על מיתון  מצביע ואינ הדברלהערכתנו , ב"לאחרונה מדובר רבות בהשתטחות עקום התשואות בארה 
 ..022סוף לקראת אלא על האטה צפויה בקצב הצמיחה וסיום תהליך העלאת הריבית , מתקרב

 
  חשיפה למניות במחירים נוחים יחסיתהזדמנויות ב עדיין ניתן לאתר "ארהר בלמרות השוק היק 

 (.האחרוןעמוד לרשימת סקטורים המתומחרים בחסר ראה טבלה ב)

 .מוקדם מהצפוי בישראל אינפלציהאם המגמה תימשך ייתכן שנראה סימני .מול הדולר השקל נחלש 

 



 

 אזהרת סיכון
 !!מוצר פיננסי מכל סוג שהוא , ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי 

 בנתונים ובצרכים המיוחדים של  המתחשב ,מהווה תחליף לייעוץ והאמור להלן אינו השקעות הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ

 !! הינה באחריות הקורא בלבד, קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן !! כל אדם

 

 אטרקטיביות השוק

 מכפיל רווח מדד/מדינה מאפיין/איזור 

 ממוצע

 תשואת רווח

 %נגזרת ב 

 ח ממשלתי"תשואת אג

 %שנים ב 22ל 

 פרמיית סיכון*

 %ב

 s&p500 20.4 4.9 2.98 1.9 ב"ארה

 אירופה
 DAX 17.2 5.8 0.47 5.3 -גרמניה

 FTSE100 24.1 4.1 1.37 2.8  -בריטניה

 NIKKEI225- 13.6 7.4 0.12 7.2יפן  אסיה

 מתפתחות
 MSCI- 28.1 3.6 7.74 -4.2הודו

 MSCI- 16.2 6.2 11.18 -5.0 ברזיל

 ישראל
 6.8 2.02 8.8 11.4 53א "ת

 6.5 2.02 8.5 11.7 2.א "ת

 .שנים 22ח ממשלתי ל "לבין תשואת אג, ממכפיל הרווח  כ תשואת רווח נגזרת"פרמיית סיכון מחושבת כהפרש בין סה*    

 . (הנתונים נכונים למועד כתיבת הסקירה)     

 ח"שוק האג

 ח "נתוני תעודות סל אג      

דירוג  ח"סוג אג מדינה
 ח"אג

 'מס/שם
 תעודה

תשואה 
 %ב  פנימית

 מ"מח

 3.. 0.0 1108554 - 3 -22ממשלתי שקלי  ישראל

 5.3 2 1110782 - 0-3 ממשלתי שקלי  ישראל

 6.3 2.2 1109263 - +3ממשלתי צמוד  ישראל

 AA 1102276 1 4.5 02תל בונד  ישראל

 ..A- BBB 1128453 2.2 5 בונד תשואותתל  ישראל

USA ממשלתי - TLT 0.. 25.2 

USA קונצרני A VCLT 4.6 13.6 

USA קונצרני A LQD 4.1 8.5 

USA קונצרני B JNK 6.2 4.1 

USA עולמי משולב AA BND 3.1 2.2 

 

 : שורה תחתונה 

 , ביותר להשקעה במניות מציעות את פרמיית הסיכון האטרקטיבית וגרמניה , ישראל 

 .תאטרקטיבי פחותת ולכן הצמיחה ביפן נחלש

 ניתן לשקול השקעות אלטרנטיביות שאינן, ח בעייתי בתקופות של העלאות ריבית"שוק האג 

 ,ריבית משתנהעם דולרי ח "ניתן לשקול חשיפה לאג ב"בארה.  חשופות לתנודתיות השוק

 .כתוצאה מהעלאת ריבית ( ירידת מחיר)שיסבול פחות מעליית תשואות 

לא השקעה ניתן לשקול אלטרנטיבות  ,פרמיית סיכון ראויה אינו מספק, קונצרני ח ה"מרבית האג בישראל 

 (.P2Pכגון הלוואות חברתיות )שנותנות הגנה מפני תנודתיות השוק  סחירות



 

 אזהרת סיכון
 !!מוצר פיננסי מכל סוג שהוא , ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי 

 בנתונים ובצרכים המיוחדים של  המתחשב ,מהווה תחליף לייעוץ והאמור להלן אינו השקעות הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ

 !! הינה באחריות הקורא בלבד, קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן !! כל אדם

 

 

   060סטור ווי פילוסופיית ההשקעה של אינ"הקצאת נכסים עפ

 .סולידיים מידי לא להיות. א

 או קופת    2.2תיקון ,  פוליסת חיסכון: כדוגמת  דחיית מסשילוב מכשירים עם . ב
 .הגמל החדשה   

 כנגד חלק מהמכשירים הפיננסיים ניתן לקבל הלוואה בריבית פריים   - מינוף חכם. ג
 בטל זכות זו עומדת להת( ריבית נכון להיום 2.2%כלומר ), 2.3%מינוס                
 . ואנו ממליצים לנצלה לפני ביטולה, ככל הנראה בקרוב               

 

 

 ניתן להיעזר בטבלת מסלולי ההשקעה , ולפעול על פיה ,  הקצאת נכסיםלקבוע . ד 
 :הבסיסיים המומלצת על ידנו                

 /סוג משקיע
 רמת סיכון  

 כ"סה ן"נדל/ אלטרנטיב מניות ח"אג

 222% 22% 02% 52% שמרן

 222% 03% 03% 22% שמרן בינוני

 202% 52% 12% 32% בינוני

 232% 33% 13% 32% בינוני אגרסיבי

 222% 52% 32% 12% אגרסיבי

 !מתייחסת לכספים שהושגו באמצעות מינוף  222%השקעה מעל 

 

 



 

 אזהרת סיכון
 !!מוצר פיננסי מכל סוג שהוא , ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי 

 בנתונים ובצרכים המיוחדים של  המתחשב ,מהווה תחליף לייעוץ והאמור להלן אינו השקעות הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ

 !! הינה באחריות הקורא בלבד, קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן !! כל אדם

 

 

 

 טבלת הקצאת הנכסים הטקטית תקופתית  ב כפי שמפורט , תיק ההשקעותקוב אחר שינויים מתבקשים בלע.  ה
 : 1028 אוגוסטל      

                                                                         

  מכשיר   מיקוד       :סקטורים מועדפים/ הערות 

 ,אנרגיה ירוקהו FINTECHחברות  : סקטורים בצמיחה
 .טכנולוגיה,צרכנות,פיננסים:   סקטורים בתמחור חסר

     
 ב"ארה

  מניות
 אירופה     

 
 ישראל     

 
 שווקים מתעוררים     

 
 יפן     

 

 ב"ארה      (ירידות מחיר)צפי לעליית תשואות 

 ח"אג
 ממשלתי

 
 ישראל     

 
 אירופה     

 
 שווקים מתעוררים     

 ב"ארה      ח בבחירות נקודתיות"אג

 ח"אג
 קונצרני

 ישראל      ח בבחירות נקודתיות"אג

 אירופה      ח בבחירות נקודתיות"אג

 
 שווקים מתעוררים     

 

 

            

   מוצלח וירוקש בברכת חוד         

 עומר רבינוביץ                                 

 063וצוות אינווסטור                                                                                          


