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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  7.1 02 

 DAX 7.1- 70.7 -גרמניה

 FTSE100 2.1- 1..7  -בריטניה 

 NIKKEI225- 0.2- 7..7יפן 

 2..0 7.1 הודו

 ...0 -..7 ברזיל

 0.27 2.7 57א "ת

 .07.7 -5.2 2.א "ת

 :אירועים וכותרות 

  .שערים ירידותדשדוש או במגמה מעורבת עם נטייה ל סיים יוניחודש :   כללי  

 
 ,ב גוררות תגובות נזעמות"העלאות המיסים של ארה! מתחיל להתממש , החשש ממלחמת סחר עולמית: גלובלי

 ,להעלאות המיסים עד כה אין השפעה מהותית על הכלכלה העולמית. הקנדים והסינים, של האירופאים
 .יותרואז המשמעויות יהיו חמורות , אבל הדאגה המרכזית היא שהיא תצא משליטה
 שכן הם מחזקים, השווקים המתפתחיםמאוד על  מקשים, עליית מחירי הנפט והתחזקות הדולר האמריקאי

 .את האינפלציה ובנוסף מגדילים את החוב הלאומי במונחי מטבע מקומי
 

 ושירותי התיירות,ירידה נוספת קטנה באבטלהנרשמת , נמשך גם החודש צמיחהשיפור בה:  ישראל
 .מתחזקים בהתמדה(המלונאותבמיוחד ) 

 להודיע  " הרלי דייוידסון"טלת המכסים מאירופה על סחורות אמריקאיות גרמה החודש ליצרנית האופנועים ה  :ב"ארה
 ...תגובת הנשיא הייתה נזעמת במיוחד. כי תעביר לאירופה את ייצור האופנועים המיועדים לאירופה 
 .אולם רק הזמן יוכיח, מ עם העולם"מפ יצירת בסיס למוייתכן כי הטלות המכסים הם לשיטתו של טרא 
 פעולה כזו עלולה להכניס את  . כי הנשיא שוקל לפרוש מארגון הסחר העולמי, והוכחשהשבוע התפרסם  
 .לסחרורשווקי העולם  

 :  לסקירה מאקרו שורה תחתונה

 . אולם לא באופן אחיד ,צומחת הכלכלה הגלובלית -במבט מקרו  
 

 : לסקירה מיקרו שורה תחתונה  
 

 .על שוק המניות השפעה שלילית, ח"באג( ירידת מחיר) עליית תשואותלעליות ריבית ו 

מתומחר באופן כמעט עובדה שהשוק החשש ממלחמת סחר וה,  ב"למרות עונת דוחות טובה יחסית בארה 

 . עד להתבהרות המצבלעלות  על השוק יקשו, מלא

חשיפה למניות במחירים נוחים יותר יכולות לייצר הזדמנויות , שעריםהירידות האחרונות ו הטלטלות, מאידך 

 (.עמוד האחרוןלרשימת 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 72ל 

 פרמיית סיכון*

 %ב

 s&p500 20.5 4.9 2.86 2.0 ב"ארה

 אירופה
 DAX 17.2 5.8 0.30 5.5 -גרמניה

 FTSE100 24.4 4.1 1.28 2.8  -בריטניה

 NIKKEI225- 13.3 7.5 0.02 7.5יפן  אסיה

 מתפתחות
 MSCI- 25.9 3.9 7.90 -4.0הודו

 MSCI- 16.1 6.2 11.64 -5.4 ברזיל

 ישראל
 7.4 1.98 9.3 10.7 57א "ת

 6.3 1.98 8.3 12.1 2.א "ת
 .שנים 72ח ממשלתי ל "לבין תשואת אג, ממכפיל הרווח  כ תשואת רווח נגזרת"פרמיית סיכון מחושבת כהפרש בין סה*    

 . (כתיבת הסקירההנתונים נכונים למועד )     

 ח"שוק האג

 ח "נתוני תעודות סל אג      

דירוג  ח"סוג אג מדינה
 ח"אג

 'מס/שם
 תעודה

תשואה 
 %ב  פנימית

 מ"מח

 7.. 0.7 1108554 - 7 -72ממשלתי שקלי  ישראל

 5.2 ..2 1110782 - 0-7 ממשלתי שקלי  ישראל

 6.3 2.7 1109263 - +7ממשלתי צמוד  ישראל

 AA 1102276 1 4.7 02תל בונד  ישראל

 A- BBB 1128453 2.7 5.9 תל בונד תשואות ישראל

USA ממשלתי - TLT 0.. 17.5 

USA קונצרני A VCLT 4.7 13.7 

USA קונצרני A LQD 4.1 8.5 

USA קונצרני B JNK 6.1 4.1 

USA עולמי משולב AA BND 3.1 2.7 

 

 : שורה תחתונה 

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

 .תאטרקטיבי פחותת ולכן הצמיחה ביפן נחלש

שיסבול פחות  ,ריבית משתנהח עם "ניתן לשקול חשיפה לאג, לקראת תקופות של העלאות ריבית ובמהלכן 

 .כתוצאה מהעלאת ריבית ( ירידת מחיר)מעליית תשואות 

לא השקעה ניתן לשקול אלטרנטיבות  ,פרמיית סיכון ראויה אינו מספק, ח הקונצרני"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    7.2תיקון ,  פוליסת חיסכון: כדוגמת  דחיית מסשילוב מכשירים עם . ב
 .הגמל החדשה   

 כנגד חלק מהמכשירים הפיננסיים ניתן לקבל הלוואה בריבית פריים   - מינוף חכם. ג
 זכות זו עומדת להתבטל ( ריבית נכון להיום 7.7%כלומר ), 2.7%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

 722% 72% 02% 12% שמרן

 772% 07% 07% 22% שמרן בינוני

 702% 52% 72% 72% בינוני

 772% 77% 77% 72% בינוני אגרסיבי

 722% 12% 72% 72% אגרסיבי

 !מתייחסת לכספים שהושגו באמצעות מינוף  722%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 יליול      

                                                                         

  מכשיר   מיקוד       :סקטורים מועדפים/ הערות 

 ,אנרגיה ירוקהו FINTECHחברות  : סקטורים בצמיחה
 בריאות  ,צרכנות,פיננסים:   סקטורים בתמחור חסר

 .ותשתיות                                     

     
 ב"ארה

  מניות
 אירופה     

 
 ישראל     

 
 שווקים מתעוררים     

 
 יפן     

 

 ב"ארה      (ירידות מחיר)צפי לעליית תשואות 

 ח"אג
 ממשלתי

 
 ישראל     

 
 אירופה     

 
 שווקים מתעוררים     

 ב"ארה      נקודתיותח בבחירות "אג

 ח"אג
 קונצרני

 ישראל      ח בבחירות נקודתיות"אג

 אירופה      ח בבחירות נקודתיות"אג

 
 שווקים מתעוררים     

 

 

            

   מוצלח וירוקש בברכת חוד         

 עומר רבינוביץ                                 

 063וצוות אינווסטור                                                                                          


