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   ביצועי השווקים (נכון ל 03/10/19)

 2017 2018 2019 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 15.2% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 13% גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 4.9%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 6.6% יפן 
 28.6% 3.6% 4.2% הודו
 28.8% 12.8% 14.9% ברזיל

 2.65% 3.9%- 9.6% ת"א 35
  21.19% 3%- 27.3% ת"א 90

 

 אטרקטיביות השוק (ללא הנחות צמיחה- נכון ל 03/10/19)

 מכפיל רווח מדינה/מדד איזור /מאפיין
 ממוצע

 תשואת רווח
 נגזרת ב %

 תשואת אג"ח ממשלתי
 ל 10שנים ב %

 *פרמיית סיכון
 ב%

 s&p500 19.1 5.2 1.5 3.74 ארה"ב

 אירופה
DAX -5.75 0.6- 5.2 19.4 גרמניה 

FTSE-100 5.31 0.5 5.8 17.2 בריטניה 

 6.76 0.2- 6.5 15.3 יפן NIKKEI-225 אסיה

 מתפתחות
 MSCI 24.3 4.1 6.6 -2.48-הודו

MSCI -0.63- 7.0 6.4 15.7 ברזיל 

 ישראל
 6.63 0.8 7.4 13.5 ת"א 35

 6.68 0.8 7.5 13.4 ת"א 90

    * פרמיית סיכון מחושבת כהפרש בין סה"כ תשואת רווח נגזרת ממכפיל הרווח , לבין תשואת אג"ח ממשלתי ל 10 שנים.
       (הנתונים מעוגלים ונכונים למועד כתיבת הסקירה).

 שוק האג"ח (נכון ל 03/10/19)

        נתוני  אג"ח

 מח"מתשואה פנימית ברוטו ב % שם/מס' נייר דירוג אג"ח סוג אג"ח מדינה

 ישראל
 

 AAA 1150879 0.9 8.2 ממשלתי שקלי 09/28
 AAA 1130848 0.4 4.2 ממשלתי שקלי  03/24
 AAA 1140847 -0.7 7.5 ממשלתי צמוד 05/27

 4.2 0.4 מדד AA תל בונד 20(צמוד מדד)
 3.2 2.0 מדד A- BBB תל בונד תשואות(צמוד מדד)

 
USA 

 AAA TLT 2.1 18.3 ממשלתי ארוך
 A VCLT 3.5 14.3 קונצרני ארוך
 A LQD 3.0 9.1 קונצרני בינוני
 B JNK 6.3 3.1 קונצרני קצר
 AA BND 2.4 6.2 עולמי משולב

 

 מעניין אדיש לא מעניין

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

  הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות והאמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של
 כל אדם !! קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן, הינה באחריות הקורא בלבד !!

 

http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1150879
http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1150879
http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1130848
http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1130848
http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1140847
http://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/1140847
http://www.bizportal.co.il/bonds/indices/indexcomposition/33463333
http://www.bizportal.co.il/bonds/indices/indexcomposition/33463333
http://www.bizportal.co.il/bonds/indices/indexcomposition/33463333
http://www.bizportal.co.il/bonds/indices/generalview/539


 

 אירועים וכותרות :

     כללי : חודש ספטמבר התאפיין  במגמה חיובית ועליות שערים קלות בעולם. הקטר האמריקאי המשיך למעלה
                וכל קרונות העולם נגררים אחריו. נדמה שהשווקים לא ממש מתרגשים, מסימני ההאטה, מהשפעות

                מלחמת הסחר, הברקזיט וכל השאר.
 

 גלובלי: - בבריטניה ספינת הברקזיט עדיין מיטלטלת, אחרי ה"זובור" שעשו לרוה"מ חברי הפרלמנט עם החוק
 שיקשה מאוד על ברקזיט ללא הסכם. ההפחדות על המיתון הצפוי בבריטניה, לא מרתיעים את רוה"מ

 ג'ונסון שמנסה מבחינתו למצוא דרכים שיאפשרו פרישה אבל כבר לא באוקטובר כפי שהצהיר.
  - הבנק המרכזי של גוש האירו ( ECB) הפחית כצפוי את הריבית על הפקדונות, לרמה של -0.5%

 והודיע על חידוש תכנית הרכישות החל מחודש נובמבר. לצעד זה השפעה ישירה, על החלשת היורו מול
  הדולר ותמיכה ביצואנים האירופים. מנגד ארה"ב קיבלה הצדקה משפטית להטיל מכסים על אירופה.

 - המדדים הכלכליים העולמיים ממשיכים לספק תוצאות מעורבות ולא חד משמעיות , אם כי כבר לא ניתן
 להתעלם מההצטברות של הסימנים השליליים, המעידים על החלשות הצמיחה, במרבית העולם !!

  ראש ממשלת הודו ביקר בארה"ב ושוחח באריכות עם טראמפ, ההערכות הן שהודו תשמש תחליף,
 לחלק מהחברות האמריקאיות שרוצות לעזוב את סין. הכלכלה בהודו נחלשה לאחרונה ויחד עם הפחתות

 מס ותכניות למשיכת חברות גדולות להודו, זהו קרש הצלה משמעותי עבורה.
 

 ישראל: הבחירות החוזרות לא הביאו איתם בשורה כלכלית חדשה, המשך ההתנהלות התקציבית ללא ממשלה,
  משמעותו חלוקת תקציב השנה הקודמת של כל משרד ל12 חודשים.

 החודש נכנסה ישראל למדד האג"ח העולמי, עובדה שהשפיעה לאחרונה לחיוב על שערי האג"ח הממשלתי
 וייתכן שתמשיך ליצור ביקושים בטווח הקצר.

 ארה"ב: נראה שהבחירות הקרבות לנשיאות מטריפות את טראמפ ואת ארה"ב, איומי הדחת הנשיא מחמירים את
 השליפות שלו בטוויטר, בהם הוא מאשים את כולם ומאיים בחורבן אם יודח. זה אינו מצב נוח למשקיעים

  הסופגים את ההאטה בכלכלה ואת מלחמת הסחר.
 

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 ההאטה כבר כאן !! ארגון ה־OECD פרסם תחזית כלכלית גלובלית על רקע משולש מדאיג: האטה●
  בצמיחה, חוב גבוה ואיכות אשראי ירודה. כלכלני הארגון חתכו שוב, את תחזית הצמיחה העולמית
 ב־0.3%  לרמה של 2.9% בלבד (לעומת 4% לפני שנה וחצי). מדובר ב"שיעורי הצמיחה השנתיים
 החלשים ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008 והסיכויים להמשך הידרדרות ממשיכים להיערם".

 

  ההאטה הגלובלית והאירועים הכלכליים שצוינו, היו מפילים כבר מזמן את השוק, אלמלא היעדר●
 האלטרנטיבה !!

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :
 

 ארה"ב עדיין צומחת, אבל לאט יותר ועם סימני האטה ברורים. צמצום החזקה, למי שחשוף●
 למניות ברמה גבוהה, נראה כצעד הגנתי מתבקש, עד להתבהרות המצב.

 ההרחבות הכמותיות והורדות הריבית התדירות מנפחות את בועת החוב העולמית למימדים שטרם●
 נודעו. הסיכון במרבית שוק האג"ח גבוה מאוד ואינו נותן פיצוי נאות על הסיכון. מנגד ניתן
  עדיין לנצל אג"ח עם תשואה סבירה ומח"מ ארוך, למי שצופה הורדות ריבית נוספות בארה"ב.

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

  הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות והאמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של
 כל אדם !! קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן, הינה באחריות הקורא בלבד !!

 



 

 

  האסטרטגיה שלנו  :

 מעקב אחר ההתפתחויות בשווקים ע"מ לאפשר תגובה מהירה !!●

  הקטנת פוזיציית האג"ח, לטובת נכסים עם קורלציה נמוכה לשוק ההון.●

 צמצום המרכיב המנייתי לתוך העליות (בעיקר למחזיקי מרכיב מנייתי גבוה).●

 בחשיפה למניות, התמקדות בחברות עם מינוף נמוך שיסבלו פחות מהאטה כלכלית.●

 הגדלת המרכיב האלטרנטיבי בדגש על התחומים הבאים:●

●.(ADDING VALUE) עסקאות תזרים והשבחה 

●TRACK RECORD קרנות שמתמחות בהלוואות מגובות בטחונות (דגש על חוב ראשון, או קרנות בעלות 

 מוכח).

 עסקאות הלוואה ספציפיות שהבטוחה שלהם היא נדל"ן בעל הערכת שמאי בגובה משמעותי מעל גובה●

 ההלוואה.

  מכשיר  מיקוד       הערות / סקטורים מועדפים:

 סקטורים בצמיחה : חברות FINTECH ואנרגיה ירוקה.

 
 ארה"ב     

 מניות
 אירופה      

 ישראל      

 שווקים מתעוררים      

  יפן      

 ארה"ב      

 אג"ח
 ממשלתי

 ישראל      

 אירופה      

 שווקים מתעוררים      

 ארה"ב      אג"ח בבחירות נקודתיות

 אג"ח
 קונצרני

 ישראל      אג"ח בבחירות נקודתיות

 אירופה      אג"ח בבחירות נקודתיות

 שווקים מתעוררים      

  

   מעניין / חשיפה מוגדלת.

 אדיש / ללא שינוי

 לא מעניין / הקטנת חשיפה

 

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

  הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות והאמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של
 כל אדם !! קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן, הינה באחריות הקורא בלבד !!

 



 

  הקצאת נכסים עפ"י פילוסופיית ההשקעה של אינווסטור 360

 א. לא להיות סולידיים מידי.

 ב. שילוב מכשירים עם דחיית מס כדוגמת : פוליסת חיסכון , תיקון 190 או קופת גמל להשקעה.

  ג. מינוף חכם - כנגד חלק מהמכשירים הפיננסיים ניתן עדיין לקבל הלוואה בריבית פריים
             מינוס 0.5%, (כלומר 1.25% ריבית נכון להיום).

             זכות זו כבר התבטלה בחלק מהמכשירים,והתנאים לקבלתה מקשיחים
              מחודש לחודש. אנו ממליצים לנצל את האפשרות היכן שניתן לפני ביטולה.

 

 

 

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

 סוג משקיע/
 סה"כ אלטרנטיב/ נדל"ן מניות אג"ח   רמת סיכון

 100% 20% 20% 60% שמרן

 110% 30% 25% 55%  מאוזן -

 120% 40% 30% 50% מאוזן

 150% 55% 45% 50% מאוזן +

 160% 70% 50% 40% אגרסיבי

 השקעה מעל 100% מתייחסת לכספים שהושגו באמצעות מינוף !

 

בברכת חודש מוצלח וירוק
              עומר רבינוביץ

                                                                עמי ארביב
                                                        וצוות אינווסטור 360 

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

  הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות והאמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של
 כל אדם !! קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן, הינה באחריות הקורא בלבד !!

 


