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 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!

 
 



 

 

 

 ביצועי השווקים

 2017 2018 2019 2020 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7%  ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2%  גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12%   בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2%  יפן 
 28.6% 3.6% 12.9%  הודו
 28.8% 12.8% 27%  ברזיל

 2.65% 3.9%- 15%  ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5%  ת"א 90

 

 אירועים וכותרות :

     כללי : חודש דצמבר בשווקים,סיכם את אחת השנים המוצלחות ביותר בכלל,ובעשור האחרון בפרט.
                המאפיין העיקרי של העשור היה ריביות נמוכות ותמיכת הממשלות והבנקים המרכזיים,שדחפו את

                המשקיעים לשוקי המניות.
               הדשדוש המתמשך בכלכלות העולם,מראה ניצני צמיחה שכולנו מקווים שיצליחו להתפתח,

                לעוד שנה מוצלחת גם בכלכלה ולא רק בשוקי ההון.
 

 גלובלי: בבריטניה נבחר בוריס ג'ונסון ברוב עצום וקיבל רוח גבית חזקה מהעם,לביצוע הברקזיט ולהמשך דחיקת
 הסוציאליזם בבריטניה, מגמה המתחזקת גם באירופה. השפעתו הצפויה של הברקזיט על כלכלת בריטניה,

 עדיין לא ברורה לגמרי, אולם לא מעט אנליסטים אופטימיים,כשברקע הבטחת טראמפ לג'ונסון לקדם
 עסקת סחר חדשה בין המדינות כפיצוי לברקזיט.

 כלכלת אירופה ממשיכה לדשדש עם צמיחה של 1.1% בשנת 2019 וצפי נמוך יותר לשנת 2020,
 כשברקע כבר מסמן  אותה הנשיא האמריקני כמטרה הבאה למלחמת הסחר.

 ההסכם על השלב הראשון בהסכם הסחר בין סין לארה"ב משפר את מצבה של סין,שנדחקה
 לאינפלציה,עקב עליית מחירי המוצרים המיובאים,המהווים חלק חשוב בכלכלתה.

 

 ישראל: בשנת 2019 צמח המשק ב- 3.3%. הצריכה הפרטית שהתרחבה בכ 4% בשנת 2019, הוסיפה לשמש מנוע
 צמיחה מרכזי וייבוא כלי הרכב תרם הרבה פחות(0.1%) מהמשקל הרב שהנושא קיבל בכותרות.

 בהשקעות בבנייה למגורים חל גידול מתון, לאחר התכווצות בשנת 2018.
  ההערכה היא שבשנת 2020, צפויה צמיחה של 3% והאינפלציה צפוייה לעמוד על 1.1%.

 ארה"ב: בשנת 2019 צמח המשק האמריקאי ב 2.3% ובשנת 2020, צפויה למשק האמריקני צמיחה יציבה של כ 2%,
 ההתייצבות בכלכלה העולמית וההתקדמות בשיחות הסחר מעודדים את המשך התרחבות הצריכה הפרטית.

 אולם ברבעון הראשון צפויה פגיעה מסויימת בצמיחה עקב הפסקת ייצור מטוסי הבואינג 737.
 האינפלציה צפויה להיות מתחת ל 2% ולכן נכון לעכשיו ההערכות הן שהריבית תישאר ברמה של 1.75%

 אם לא יתחולל שינוי בלתי צפוי.
 

 

 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!



 

 

 

 אטרקטיביות השווקים / מבט עולמי

 אינדיקטורים כלכליים מקדימים

Composite leading indicator (CLI OECD  :מקור 

 האינדיקטור המוביל המשולב (CLI) נועד לספק איתותים מוקדמים לנקודות מפנה בכלכלה, ביחס לפוטנציאל הממוצע של אותה כלכלה המסומן
 ב 100. לדוגמה : כלכלה עם דירוג 99 מפיקה 99% מהפוטנציאל שלה, כלכלה עם דירוג 101 מפיקה אחוז מעל הפוטנציאל שלה.כשהגרף

  מתהפך למעלה, זהו סימן חיובי. לשם הפרופורציה במשבר הכלכלי בשנת 2008 המדד הצביע על רמה של 94 בארה"ב.
 הנתונים עליו מתבסס המדד הינם איכותיים ולא כמותיים והפקתם ועיבודם אורכים זמן ולכן הנתונים מתפרסמים באיחור מה.

 

 

 שורה תחתונה

 ניתן לראות בסין ובארה"ב הטייה למעלה(לפני הסכם הסחר)המצביע על שיפור צפוי בכלכלה.●

 בגוש האירו ובגרמניה הטייה קלה מעלה, הנתמכת גם באינדיקטורים כלכליים.●

 ביוון נטייה חדה של ממש כלפי מעלה,כלכלת המדינה מתאוששת ממשבר קשה של כמעט חדלות פירעון.●

  בישראל, בריטניה, הודו ויפן הגרף מעיד על האטה מסוימת בפעילות.●

 

 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!



 
 

 אטרקטיביות השווקים / ארה"ב

 אינדיקטורים כלכליים מקדימים

PMI - Purchasing Managers Index  מדד מנהלי הרכש   

 מדד המהווה אינדיקטור בעיקר לבריאות המגזר היצרני אבל גם השירותי. המדד מורכב מ-5 מדדים עיקריים : הזמנות חדשות, רמת המלאי,

 תפוקה, מסירות מספקים ותעסוקה. מדד גבוה מ-50 מבטא התרחבות של המגזר. נתון נמוך מ-50 מבטא התכווצות . מדד של -50 בדיוק מנבא כי

  לא יחול שינוי.

 התרחבות הסקטורים בארה"ב

 

PMI BY IHS MARKIT  : מקור        

 שורה תחתונה

  ניכר כי בסה"כ הכלכלה בארה"ב ממשיכה להתרחב, בהובלת סקטור הצרכנות.

 ההתקדמות להסכמי הסחר, מוסיפה לרוח האופטימית של מנהלי הרכש.

 

 אזהרת סיכון
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 אטרקטיביות השווקים / תמחור

 פרמיית הסיכון שמציעים השווקים
  פרמיית סיכון, היא ההפרש בין התשואה שמציעות שתי חלופות השקעה. האחת חסרת סיכון והשנייה מסוכנת.

 ככלל ככל שפרמיית הסיכון גבוהה יותר, כך ההשקעה נחשבת זולה יותר.
 בשוק המניות פרמיית הסיכון מחושבת ע"י חלוקה של מאה במכפיל הרווח של מניה/סקטור/ שוק, כך מתקבלת תשואת רווח

 משתמעת באחוזים , ממנה מחסירים את הריבית חסרת הסיכון ( בד"כ של אג"ח ממשלתי ל 10 שנים).
 התמחור אינו מתחשב בצמיחה צפויה של השוק אלא רק נותן קנה מידה לפיצוי הצפוי על הסיכון שבהשקעה.

 פרמיית הסיכון של שווקים שונים בעולם

 

 

 שורה תחתונה

  פרמיית הסיכון של מדדי המניות בישראל, מציעים את תשואת הרווח הנוחה ביותר.●

 פרמיות הסיכון בהודו וברזיל שליליות בגלל הריבית הגבוהה שנהוגה במדינות אלו.●

 פרמיית הסיכון בארה"ב נמוכה ומעידה על שוק מתוח מאוד.●

 אזהרת סיכון
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 שוק האג"ח

 את אטרקטיביות שוק האג"ח מודדים באמצעות שלושה פרמטרים עיקריים :דירוג האג"ח המשקף את רמת הביטחון שנראה את כספנו בחזרה,
 הנמדד באותיות לועזיות (A הגבוה ביותר D הנמוך ביותר). תשואה פנימית לפדיון המשקפת את התשואה השנתית הצפויה והמח"מ המשקף את

  אורך חיי האג"ח ורגישותו לשינויים בריבית במשק.

 תשואות אג"ח בישראל

 

 תשואות אג"ח בחו"ל

 

 שורה תחתונה

 תשואות האג"ח בישראל משקפות בועה !!  ומשקפות ציפיות לעוד הורדות ריבית (כרגע על 0.25%)...

 תשואות האג"ח בארה"ב עלו במקצת. השקעה בקונצרני יש לשקול רק בדירוג גבוה.

 

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



 

  

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

  נתוני הצמיחה העולמיים, מדשדשים עם נטייה קלה לשיפור, התחזית לשנה הבאה צופה צמיחה דומה●
 לשנת 2019.

 הריבית הנמוכה אינה מנוצלת תמיד ע"י עסקים להתפתח באופן אליו מתכוונים קובעי המדיניות ולכן מנפחת●
 בועת חוב, חלק גדול מחוב התאגידים בארה"ב מוערך כחוב מסופק (שיש ספק לגבי יכולת פרעונו).

  הריבית הנמוכה היא גם המנוע הדוחף את המשקיעים וגורם לעליות שערים ולהתנפחות בועות במניות ונדל"ן.●

 חלק גדול משוק האג"ח העולמי יקר ואינו מספק תשואה הוגנת לסיכון.●

 ההדקים שעלולים להביא לירידות בשווקים בטווח הקצר הם: עימות צבאי במזה"ת, קשיים בהסכמי הסחר,●
 ונתונים כלכליים מאכזבים !!

  לשוקי המניות יש עדיין פוטנציאל לעליות,בעיקר מחוסר אלטרנטיבה!●

 

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :

 ארה"ב עדיין צומחת, אך בקצב פחות מהיר, המכפילים בארה"ב יקרים והבחירה של אפיקי השקעה, צריכה●
 להיות סלקטיבית. רווחי החברות צפויים לצמוח בכ 6% בשנת 2020.

  שוק הנדל"ן בארה"ב מפגין עוצמה יחסית, על רקע הריבית הנמוכה והגידול בהתחלות הבנייה.●

 כלכלת ישראל ממשיכה לצמוח למרות הסיכונים והקשיים. עדיין ניתן למצוא מניות בתמחור נוח.●

  למרות שהשוק מתמחר זאת,לא צפוייה הורדת ריבית בקרוב. האג"ח הקונצרני בישראל בועתי ברובו.●

 

  האסטרטגיה שלנו  :

 קבלת החלטות על בסיס אינדיקטורים כלכליים ולא פרשנויות של כלכלנים !!●

  צמצום חשיפה לאג"ח קונצרני ,בעיקר בישראל 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.

 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
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EPOCH TIMES  - המאמר  החודשי ב  

 כבכל סקירה  אנו מצרפים מאמר מעניין מאתר EPOCH TIMES . המאמר הפעם עוסק בממשל טראמפ המנסה לייצר אלטרנטיבה
 ל”דרך המשי” הסינית ולבלום את האג’נדה הדורסנית של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

 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

 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!

http://www.epochtimes.co.il/et/213784?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=article-

