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   ביצועי השווקים (נכון ל 01/7/19)

 2017 2018 2019 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 17.4% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 18.9% גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 11.5%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 8.6% יפן 
 28.6% 3.6% 9.3% הודו
 28.8% 12.8% 14.9% ברזיל

 2.65% 3.9%- 9.3% ת"א 35
  21.19% 3%- 17.8% ת"א 90

 

 אטרקטיביות השוק (ללא הנחות צמיחה- נכון ל 01/7/19)

 מכפיל רווח מדינה/מדד איזור /מאפיין
 ממוצע

 תשואת רווח
 נגזרת ב %

 תשואת אג"ח ממשלתי
 ל 10שנים ב %

 *פרמיית סיכון
 ב%

 s&p500 19.3 5.2 2.0 3.18 ארה"ב

 אירופה
DAX -6.44 0.3- 6.1 16.4 גרמניה 

FTSE-100 4.87 0.8 5.7 17.6 בריטניה 

 6.33 0.2- 6.2 16.2 יפן NIKKEI-225 אסיה

 מתפתחות
 MSCI 25.5 3.9 6.9 -2.99-הודו

MSCI -1.98- 7.4 5.5 18.3 ברזיל 

 ישראל
 5.98 1.6 7.6 13.2 ת"א 35

 5.70 1.6 7.3 13.7 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 01/7/19)

        נתוני  אג"ח

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

 ישראל
 

 AAA 1150879 1.6 8.4 ממשלתי שקלי 09/28
 AAA 1130848 0.9 4.4 ממשלתי שקלי  03/24
 AAA 1140847 -0.2 7.8 ממשלתי צמוד 05/27

 4.3 0.7 מדד AA תל בונד 20(צמוד מדד)
 3.4 1.7 מדד A- BBB תל בונד תשואות(צמוד מדד)

 
USA 

 AAA TLT 2.4 17.3 ממשלתי ארוך
 A VCLT 4.1 13.5 קונצרני ארוך
 A LQD 3.3 8.4 קונצרני בינוני
 B JNK 5.7 3.8 קונצרני קצר
 AA BND 2.6 6.0 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 :  הציפיות להורדות ריבית,להמשך התמיכה, של הבנקים המרכזיים ולקידום פתרון לסכסוך הסחר, נטעו תקוות
               במשקיעים, ובחודש יוני נרשמו עליות שערים כמעט בכל העולם, והשווקים עלו בממוצע מעל 5%.

 

 גלובלי:  כינוס וועידת הG20 בסוף יוני אפשרה לפוליטיקאים, לקדם לכאורה מהלכים לטובת העולם, ולהיפגש "בשולי
 הוועידה". נדמה שהשוליים הפכו לעיקר בוועידות האלו. הבשורה העיקרית יצאה מפגישת טראמפ ושי עם

 הצהרה על הפחתת גובה הלהבות במלחמת הסחר בין סין וארה"ב. בשורה שהשווקים חיכו לה זמן רב.
 בסין התפרסם מדד מנהלי רכש שירד מתחת ל 50 , רמה המצביעה על התכווצות והאטה נוספת בפעילות

 הכלכלית.זוהי אחת הסיבות ללחץ של הסינים להגיע לפתרון במשבר מול האמריקאים.

 ישראל: המדד המשולב למצב המשק, עלה ב-0.1% בחודש מאי, ומצביע על התמתנות מסויימת בפעילות הכלכלית,
 אם כי במונחים שנתיים עדיין הצמיחה יציבה ונרשם גם זינוק בתיירות הנכנסת.

 האוצר עושה מאמצים לגייס כסף באמצעות גביית מיסים וקיצוצים במשרדי הממשלה, ע"מ לצמצם את
 הגירעון. התחזקות השקל במחצית הראשונה של השנה צפויה למתן את לחצי האינפלציה.

 ארה"ב: ההסכמות בין נשיאי ארה"ב וסין בלמו לפחות באופן זמני, את מלחמת הסחר, והצדדים הסכימו לחזור
 למשא ומתן ולהשהות הטלת מכסים נוספים.חשוב לציין כי אין מדובר בסוף פסוק, קיימים פערים בין

 הצדדים, שצפויים ליצור החרפה נוספת.
 הפד נתן למשקיעים רוח גבית כשרמז כי פניו להורדת ריבית ובכל מקרה לא להעלאת ריבית.

 

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

  סימני ההאטה העולמית ניכרים, אך השווקים שומרים על אופטימיות, בתקווה שפתרון מלחמות הסחר●
 ישפר את הכלכלה העולמית.

 הניסיון להציג הישגים לאזרחי ארה"ב לקראת הבחירות בשנה הבאה, לוחצים את טראמפ להקצנה●
 בהתבטאויות ובמהלכים שהוא מוביל, ע"מ להגיע לתוצאות בהן יוכל להתהדר,לדוגמה:  "התוכנית החלופית

 שלי עם סין היא לקחת מהם מיליארדים על מיליארדים מדי חודש... ונעשה איתם פחות עסקים". "וויטנאם
  מנצלת אותנו יותר מסין", "גרמניה היא עבריינית" ועוד ...

 
 

 שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :
 

 שוב נוצר מצב שעליות בשווקים נוצרות מדחיפת המשקיעים למניות, יותר בגלל ריבית נמוכה, ופחות בגלל●
 השיפור בתוצאות החברות והכלכלה.

 פרמיית הסיכון בארה"ב עלתה מעל ל 3%, אך מניות רבות יקרות ומשקפות ציפיות לא ריאליות.●

 כמות ההנפקות הרבה של חברות בארה"ב, מאפיינת בד"כ בגרות בשלב השורי במחזור הכלכלי.●
 המניות יקרות והמשקיעים מחפשים "חלומות חדשים" להשקעה.

 סין מציגה נתונים חלשים, לא בטוח שהרגיעה במלחמת הסחר תשפר את המצב שם. מאחר ויש קושי●
 להשיג נתוני אמת מלאים על הכלכלה שם, עדיף להתייחס לחומרה.

 
  הצמיחה בישראל ,למרות הגירעון ופרמיית הסיכון האטרקטיבית, מאפשרים למצוא מניות במחירים נוחים.●

 

 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. השוק רגיש לחדשות !!●

 הקטנת פזיציית האג"ח, שלאחר העליות האחרונות פוטנציאל רווחי ההון קטן משמעותית, והתשואה●

 האבסולוטית של האגח"ים נמוכה מאוד.

 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.

 סקטורים בתמחור חסר:אנרגיה,תחבורה(כלי רכב

 וחלקים).

     
 ארה"ב

 אירופה      מניות בבחירה נקודתית מניות

 ישראל      מניות בבחירה נקודתית

 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

 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 !!

 



 

 לא מעניין / הקטנת חשיפה

  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
    הגמל החדשה.

  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

 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 !!

 



 

                                                                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 !!

 


