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   ביצועי השווקים (נכון ל 03/12/19)

 2017 2018 2019 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 22.8% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 23% גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 6.4%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 16.8% יפן 
 28.6% 3.6% 10.4% הודו
 28.8% 12.8% 23.1% ברזיל

 2.65% 3.9%- 14.1% ת"א 35
  21.19% 3%- 33.5% ת"א 90

 

 אטרקטיביות השוק (ללא הנחות צמיחה- נכון ל 03/12/19)

 מכפיל רווח מדינה/מדד איזור /מאפיין
 ממוצע

 תשואת רווח
 נגזרת ב %

 תשואת אג"ח ממשלתי
 ל 10שנים ב %

 *פרמיית סיכון
 ב%

 s&p500 20.7 4.8 1.8 3.06 ארה"ב

 אירופה
DAX -4.48 0.3- 4.2 24.0 גרמניה 

FTSE-100 4.96 0.7 5.7 17.6 בריטניה 

 5.42 0.0 5.4 18.6 יפן NIKKEI-225 אסיה

 מתפתחות
 MSCI 26.2 3.8 6.5 -2.65-הודו

MSCI -1.00- 6.9 5.8 17.1 ברזיל 

 ישראל
 5.82 0.8 6.6 15.1 ת"א 35

 6.89 0.8 7.7 13.0 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 03/12/19)

        נתוני  ת.סל אג"ח

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

 ישראל
 

 AAA 1150879 0.8 8.1 ממשלתי שקלי 09/28
 AAA 1130848 0.4 4.0 ממשלתי שקלי  03/24
 AAA 1140847 -0.7 7.3 ממשלתי צמוד 05/27

 4.6 0.4 מדד AA תל בונד 20(צמוד מדד)
 3.2 2.0 מדד A- BBB תל בונד תשואות(צמוד מדד)

 
USA 

 AAA TLT 2.2 18.3 ממשלתי ארוך
 A VCLT 3.6 14.2 קונצרני ארוך
 A LQD 3.0 9.0 קונצרני בינוני
 B JNK 6.3 3.2 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 נובמבר התאפיין במגמה חיובית ועליות שערים במרבית בורסות העולם.האופטימיות סביב ההצהרות
               האמריקאיות /סיניות, סביב הסדר מתגבש למלחמת הסחר, יצרו אופטימיות בקרב המשקיעים ודחפו לעליות

               לקראת סוף שנה.
 

 גלובלי: בבריטניה הבחירות שנקבעו דצמבר אמורות לסיים את סאגת הברקזיט. בגוש האירו כבר חוגגים עלייה
 באינפלציית הליבה ל 1.3%, שעדיין לא הוכח שהיא לא חד פעמית, אבל כשמחפשים סיבות לשמוח

 מוצאים... בסין מדד מנהלי הרכש המשולב עלה בעקבות עלייה בתעשייה ובשירותים. המדד בתעשייה עלה
 ל-50.2  ועבר לרמה של התרחבות, לאחר חצי שנה של התכווצות. השיפור בכלכלת סין, בא בעקבות עוד

 הלוואות שמזרימה הממשלה למשק, תוך העלאת הסיכון למשבר חוב במערכת הפיננסית שלה.

 ישראל: האינדיקטורים הכלכליים, ממשיכים במגמה חיובית,ולכן למרות ציפיות האנליסטים, בנק ישראל לא הוריד
 ריבית וחזר לרכוש דולרים, כדי למנוע את התחזקות נוספת של השקל. סבב ההסלמה בדרום והצפי לסבב

 בחירות שלישי, לא פגמו באופטימיות המשקיעים.

 ארה"ב: הנתונים הכלכליים מצביעים על המשך התרחבות כלכלת ארה"ב, עם זאת, קצב ההתרחבות מתמתן.
 האינפלציה נותרה יציבה בקצב שנתי של 1.6% ,נמוך מיעד הפד,אך לא מספיק נמוך להפחתת ריבית

 נוספת. עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, סה"כ חיוביים בארה"ב וגם בישראל.
 

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

  שיפור קל בנתוני הצמיחה העולמיים, הרבה בזכות התמיכה של המדינות והגדלת החוב !●
 חוסר האלטרנטיבה להשקעה והמדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים, דוחפים משקיעים למניות●

 ולהמשך עליות השערים.
  ההדקים שעלולים להביא לירידות בשווקים הם הסכם הסחר ונתונים כלכליים מאכזבים !!

 
 

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :
 

 ארה"ב עדיין צומחת, אך בקצב פחות מהיר.●

 הצמיחה בסין נפגעה בגלל מלחמת הסחר, לסינים יש אינטרס חזק מאוד להתפשר, כדי לא לעמוד בפני●
 משבר חוב שנמצא מעבר לפינה. זו כנראה הסיבה להקשחת העמדה של טראמפ מולם.

 כלכלת ישראל ממשיכה לצמוח למרות הסיכונים והקשיים. עדיין ניתן למצוא מניות בתמחור נוח.●
 לא צפוייה הורדת ריבית בקרוב, אבל כפי הנראה תימשך רכישת הדולרים.

 מרבית שוק האג"ח העולמי ברוויה ואינו מספק תשואה הוגנת לסיכון.●

 

 

 

 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  :

 קבלת החלטות על בסיס אינדיקטורים כלכליים ולא פרשנויות של כלכלנים !!●
  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 
 קרנות שמתמחות בהלוואות מגובות בטחונות (דגש על חוב ראשון, או קרנות בעלות TRACK RECORD 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 !!

 



 

 

 

 

 

 

EPOCH TIMES  - המאמר  החודשי ב  

 

 כפי שהבטחנו, נצרף לכם בכל סקירה מאמר מעניין מאתר EPOCH TIMES . המאמר הראשון עוסק בקשר בין מוסיקה
 ללקיחת סיכונים בהשקעות. למעבר למאמר לחצו כאו : המאמר של אפוקטיימס.

 

 

  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

 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 !!

 

https://www.epochtimes.co.il/et/227676?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=article-


 

 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 !!

 


