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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 (נכון ל2/3/20)

 2017 2018 2019 2020 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7% 8.6%- ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2% 10.3%- גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12% 12.8%-  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2% 10.5%- יפן 
 28.6% 3.6% 12.9% 8%- הודו
 28.8% 12.8% 27% 10%- ברזיל

 2.65% 3.9%- 15% 4.8%- ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5% 6%- ת"א 90

 

 

 אירועים וכותרות :

     כללי :
               חודש פברואר נפתח בהמשך המומנטום החיובי בשווקים, אולם בדומה לינואר בחלקו השלישי של החודש,

               נגיף הקורונה החל להשפיע באמת והאופוריה התחלפה בחרדה ובירידות שערים חדות.צריך לזכור
              שהשווקים, היו צמאים לתיקון אחרי גל העליות הרצוף והקרקע הוכשרה בקלות.

 
    גלובלי:

                  ניתן כבר להעריך שבינתיים הנזק העיקרי של הנגיף לכלכלה(שגדל ככל שמתארך זמן ההשתלטות),
                 הוא בעיקר לענפי האנרגיה התעופה והתיירות, אבל ההשלכות המשניות שלו רחבות הרבה יותר ונוגעות

               למרבית הסקטורים.
               עוצמת הנזק המשני תלוי בזמן חידוש שרשרת האספקה מסין ואליה,שכעת חוזרת לאט לשגרה.

 

 ישראל:
 הנתונים הכלכליים ממשיכים להיות חיוביים ועדיין לא ניכרת השפעת הקורונה על הכלכלה הישראלית, אבל

 גם כאן הנזק הוא פונקציה של זמן. בחברות התעופה מקצצים ומפטרים עובדים וגם בענפי משנה יש
 השלכות, לדוגמה בענף התיירות 3.5% מהתיירות הנכנסת היא מסין ולאורך זמן יש לעניין משמעות.

 

 ארה"ב: הנשיא שממשיך להלחיץ את יו"ר הפד להוריד ריבית ,לבסוף מצליח והריבית יורדת בחצי אחוז ,לרמה של
 1.25%. הנתונים הכלכליים בארה"ב סה"כ טובים אבל הצמיחה עדיין איטית ונגיף הקורונה גורם לחששות

 משמעותיים אצל המשקיעים, שמגיבים בירידות שערים ועלייה בתנודתיות.

 

 

 

 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 / 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.

 מכפילי הרווח ופרמיית הסיכון של שווקים שונים בעולם

 

 

 שורה תחתונה

  פרמיית הסיכון של מדד ת"א 90 בישראל, מציעה את תשואת הרווח הגבוהה ביותר.●

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

 פרמיית הסיכון בארה"ב עלתה מעט לאחר הירידות האחרונות.●

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



 

 

 אטרקטיביות השווקים / מבט עולמי

PMI - Purchasing Managers Index*  אינדיקטורים כלכליים מקדימים:        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.

  מדד הייצור העולמי

 

  מדד הייצור בארה"ב

    

   שורה תחתונה

  הפגיעה בתעשייה בסין גרמה לפגיעה קשה בשרשרת האספקה והייצור העולמית. המדד רשם התכווצות של כ 7%

 לרמה של 47.2, הרמה הנמוכה ביותר מ2009.

 החזרה ההדרגית של הפעילות בסין צפוייה להביא לשיפור במדד בחודשים הבאים.

 בארה"ב נגרם אמנם נזק ונרשמה התכווצות של כ2% בפעילות הייצור, אולם היא עדיין בהתרחבות קלה.

 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 עדיין נמוכות מאוד ומשקפות בועה !!

 תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב, ירדו בחדות. אולם יש עדיין פוטנציאל לרווחי הון באג"ח הארוך,

 למי שצופה הורדות ריבית נוספות. השקעה באג"ח קונצרני יש לשקול בסלקטיביות ורק בדירוג גבוה.
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 כל אדם! קבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן, הינה באחריות הקורא בלבד!



 

  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 נגיף הקורונה יצא מגבולות סין ומופיע במקומות שונים בעולם. עיקר הנזק שלו הוא לא במספר המתים, אלא●
 בפאניקה שהוא יוצר ולכן הפגיעה הכלכלית שלו נעשית משמעותית מיום ליום.

 סין מתחילה להחזיר את המפעלים והנמלים לעבודה, החזרת שרשרת האספקה תעודד את כלכלת העולם.●

  הורדות הריבית התכופות מנוצלות לרעה, ע"י לא מעט תאגידים ומנפחות עוד את בועת החוב,●
 חלק גדול מחוב התאגידים בארה"ב מוערך כחוב מסופק (שיש ספק לגבי יכולת פרעונו).

  הריבית הנמוכה דוחפת להתנפחות בועות במניות ונדל"ן.●

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

 התנודתיות בשווקים צפויה להימשך עד להשתלטות על נגיף הקורונה.●
 

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :

  ארה"ב עדיין צומחת, אך בקצב איטי יותר, לאחר הירידות האחרונות המכפילים ירדו מעט,●
 אולם עדיין השוק בעיקרו עדיין לא מגלם תמחור הזדמנותי במיוחד.

 כלכלת ישראל ממשיכה לצמוח וניתן למצוא מניות בתמחור נוח,עם פרמיית סיכון סבירה.●

  בישראל יש אפשרות להורדת ריבית בקרוב (שולית בעיקרה). האג"ח הקונצרני 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 ורכישה סלקטיבית של  מניות שהגיעו למחירי הזדמנות בירידות.●

 בחשיפה למניות, התמקדות בחברות עם מינוף נמוך.●

 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.

 

EPOCH TIMES  - המאמר  החודשי ב  

 

 כבכל סקירה  אנו מצרפים מאמר מעניין מאתר EPOCH TIMES . המאמר הפעם עוסק בנזיר המבודד שמלמד מנהלים להנהיג.
 למעבר למאמר לחצו כאו : המאמר של אפוקטיימס.
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https://www.epochtimes.co.il/et/228265?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=article-


 

 

 

  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 
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