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   ביצועי השווקים (נכון ל 03/11/19)

 2017 2018 2019 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 22.3% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 22.8% גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 8.5%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 14.2% יפן 
 28.6% 3.6% 9.5% הודו
 28.8% 12.8% 23.1% ברזיל

 2.65% 3.9%- 13.9% ת"א 35
  21.19% 3%- 34.7% ת"א 90

 

 אטרקטיביות השוק (ללא הנחות צמיחה- נכון ל 03/11/19)

 מכפיל רווח מדינה/מדד איזור /מאפיין
 ממוצע

 תשואת רווח
 נגזרת ב %

 תשואת אג"ח ממשלתי
 ל 10שנים ב %

 *פרמיית סיכון
 ב%

 s&p500 20.2 5.0 1.7 3.24 ארה"ב

 אירופה
DAX -4.56 0.4- 4.2 24.0 גרמניה 

FTSE-100 4.96 0.7 5.6 17.8 בריטניה 

 6.25 0.2- 6.1 16.5 יפן NIKKEI-225 אסיה

 מתפתחות
 MSCI 25.2 4.0 6.4 -2.46-הודו

MSCI -0.71- 6.4 5.7 17.6 ברזיל 

 ישראל
 6.39 0.9 7.2 13.8 ת"א 35

 6.18 0.9 7.0 14.2 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 03/11/19)

        נתוני  ת.סל אג"ח

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

 ישראל
 

 AAA 1150879 0.9 8.2 ממשלתי שקלי 09/28
 AAA 1130848 0.4 4.1 ממשלתי שקלי  03/24
 AAA 1140847 -0.8 7.4 ממשלתי צמוד 05/27

 4.2 0.3 מדד AA תל בונד 20(צמוד מדד)
 3.2 1.5 מדד A- BBB תל בונד תשואות(צמוד מדד)

 
USA 

 AAA TLT 2.0 18.3 ממשלתי ארוך
 A VCLT 3.6 14.3 קונצרני ארוך
 A LQD 3.0 9.1 קונצרני בינוני
 B JNK 6.2 3.1 קונצרני קצר
 AA BND 2.5 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 אוקטובר התאפיין  במגמה חיובית ועליות שערים בעולם. הקטר האמריקאי ממשיך לגרור את
              השווקים, שלא ממש מתרגשים מנורות אדומות, שמופיעות מדי פעם במסכי האינדיקטורים הכלכליים.

 

 גלובלי: בבריטניה סיפור הברקזיט ממשיך לטלטל את המדינה, עם דחייה נוספת ובחירות חדשות. בגרמניה איגוד
 לשכות המסחר של גרמניה (DIHK) חוזה כי היצוא הגרמני צפוי להתכווץ בשנה הבאה לראשונה מאז

 המשבר הכלכלי הגלובלי. בסין מדווחים שהושגה הסכמה עקרונית עם ארה"ב סביב סוגיות הסחר. באופן
 חריג דיווח משרד הסחר הסיני, כי הצדדים ערכו "דיונים רציניים וחיוביים".

 ישראל: נתוני האבטלה / תעסוקה ממשיכים להציג שוק עבודה חזק. הציבור הישראלי ממשיך לקנות ולצרוך יותר
 מזון, ביגוד, כלי רכב ומוצרי חשמל. גם נתוני התיירות השתפרו. באוקטובר זרם כסף רב לקרנות הנאמנות

 המנייתיות ואפילו חוסר היכולת להקים ממשלה והגירעון התופח, לא הצליחו להעיב על המשקיעים.

 ארה"ב: ככל שהבחירות לנשיאות קרבות, טראמפ מגביר את הלחץ על יו"ר הפד להמשיך בהורדת ריבית, כדי
 שארה"ב לא תיקלע למיתון בשנת 2020 שנת הבחירות. הפד הוריד כצפוי את הריבית לרמה של 1.75%,

 אבל גם הבהיר כי היא תישאר ברמה הזאת ולא צפויות הורדות נוספות, לנוכח הנתונים הכלכליים שמציגים
 דווקא המשך התרחבות הכלכלה באופן מתון.

 

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

  נתוני הצמיחה העולמיים עדיין מצביעים על האטה !!●
  האופטימיות בשוקי המניות מתבססת על שלושה יסודות :

  * אמון בהמשך מדיניות ההרחבה הכמותית והתמיכה בכלכלה של הבנקים המרכזיים והממשלות.
 * ציפייה שהסכם סחר שייחתם בין ארה"ב לסין, יסלול את הדרך להסכמים נוספים.

 * חוסר באלטרנטיבות השקעה ראויות למניות.

 
 

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :
 

 ארה"ב עדיין צומחת, אבל לאט יותר ועם סימני האטה ברורים.●

  הצמיחה בסין יכולה לחזור לקצב מהיר יותר במידה ויחתם הסכם סחר עם ארה"ב.●

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

 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 

●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 !!

 


