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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 ל3/6/20)

 2017 2018 2019 2020 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7% 3.6%- ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2% 5.8%- גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12% 15.4%-  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2% 4.4%- יפן 
 28.6% 3.6% 12.9% 17.3%- הודו
 28.8% 12.8% 27% 19.3%- ברזיל

 2.65% 3.9%- 15% 14.8%- ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5% 10.6%- ת"א 90

 

 

 אירועים וכותרות :

     כללי :
                חודש מאי המשיך את התיקון המהיר שראינו בשווקים באפריל.  כל בר דעת רואה שאין קשר בין הכלכלה

                האמיתית למה שמתרחש בוולסטריט. מדדי המחירים חזרו בעוצמה מעלה בהובלת מניות הטכנולוגיה והשוק
                האמריקאי חזר לרמות מחיר גבוהות. העליות נובעות בעיקר מחוסר אלטרנטיבה ראויה לכסף, הזרמת

               כסף גדול מאוד לשווקים ע"י הפד ומיעוט מוכרים.
 

    גלובלי:
                  וירוס הקורונה  נחלש במדינות מפותחות ומתפרץ במדינות מתפתחות, המדיניות של חזרה לשגרה ברוב
                 המדינות מעודדת את השווקים שמבינים ש"השד לא נורא כל כך" ושהניסיון שנצבר עד כה, צפוי לסייע

                במקרה של התפרצות חוזרת ולצמצם את הפגיעה הכלכלית.
  

 ישראל:
 ישראל חזרה לשגרה כמעט מלאה והמשק צפוי לחזור לפעילות מלאה ולהתאוששות  מהירה עד סוף הרבעון
 השני. למרות זאת הבורסה בישראל מפגרת אחרי מרבית העולם מבחינת ביצועים. השוק הישראלי מסורתית

 חלש יותר מהשוק האמריקאי, אולם הפעם נראה כי הפגיעה מעט מוגזמת ומייצרת הזדמנויות השקעה
 במניות.

 

 ארה"ב: המהומות בעקבות הריגת האזרח פלויד ע"י שוטר מול מצלמות, באות במקום ובזמן בעייתי מאוד לממשל,
 שמתמודד עם משבר הקורונה והצורך להחזיר את הכלכלה לפסים, עומד לפני בחירות לנשיאות בנובמבר

  ומעמיק באופן יזום את המשבר עם סין.
 בקרוב גם צפויות החברות להתחיל לדווח תוצאות לרבעון השני שלא יהיו טובות במיוחד כנראה.

 אבל הקטר האמריקאי ממשיך בינתיים לעלות ומתעלם מכל האיומים הללו, .

 

 

 

 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 (נכון ל3/6/20)

 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

  עליות השערים והירידה ברווחיות של חלק מהחברות, יצרו מכפילי רווח  גבוהים.●

 פרמיות הסיכון בישראל מציעות את הפיצוי הגבוה ביותר על הסיכון של השקעה במניות.

 חוסר הוודאות הכללי, עדיין גבוה מאוד.●
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 שוק האג"ח*(נכון ל3/6/20)

 *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

  בישראל, תשואות מדדי האג"ח הממשלתי והאג"ח הקונצרני בדירוג השקעה גבוה, נמוכות מאוד.●

 ניתן עדיין לאתר באופן סלקטיבי אג"ח קונצרני עם תשואות אטרקטיביות.

 תשואות האג"ח בחו"ל מאפשרות תשואה סבירה רק ברמת סיכון בינונית ומעלה,התחייבות הפד לתמוך בשוק זה●

 משפר מעט את האטרקטיביות שלו, אולם עדיין מדובר בתשואות נמוכות היסטורית.
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  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 מתחזקים הסימנים להתמודדות מוצלחת עם הנגיף בעולם, שתקל על התמודדות עם גל שני של הנגיף.●

 הירתמות הממשלות והבנקים המרכזיים, מסייעת להתאוששות מהירה יותר מהמשבר, במחיר הגדלת בועת●
 החוב והגירעונות הממשלתיים.

 המספרים המעידים על אחוזי אבטלה קיצוניים וירידה בפעילות הכלכלית, אינם מספרים את הסיפור האמיתי●
 ומועצמים בתקשורת לעיתים ללא פרופורציה. זהו המשבר הראשון בו הכלכלה נעצרה באופן יזום ע"י

 הממשלות וההשוואה שלו למיתונים קודמים אינה מדויקת.

 הפגיעה בכלכלה העולמית אמנם משמעותית, אבל אם תסתכם כפי שמסתמן ברבעון אחד או שניים,●
  היא צפויה להיות פחותה מההערכות, לפחות לגבי חלקים גדולים של הכלכלה.

 

    שורה תחתונה מיקרו לסקירה  :

 סין מובילה בהצלחה בינתיים את החזרה לשגרה וההתגברות על הנגיף.●

 לאיטליה וספרד שנפגעו קשה מהנגיף, צפוייה התמודדות קשה לאור הפגיעה בתיירות, שמהווה הכנסה●
 משמעותית במדינות אלו.

 ארה"ב מנסה לחזור לשגרה תחת רצף העימותים והמהומות המדינה. הבחירות המתקרבות מלחיצות מאוד את●
 הנשיא שמשחרר חבילות תמיכה כלכליות לאזרחים ולוחץ על הפד לעוד ועוד הרחבות כמותיות. הצלחת הנשיא

 להתמודד עם גל המשבר וגל המהומות תשפיע מאוד על סיכויו להיבחר בשנית.

 ישראל הוכיחה התנהלות טובה בהחזרת המשק לפעילות בהדרגה, אולם הבורסה שלנו, מגיבה בזהירות  ואולי●
 דווקא בשפיות ובראייה מפוכחת.

 

  האסטרטגיה שלנו למצב :

 התבוננות קדימה לעוד חמש שנים בבחינת ההשקעות שלנו.●

 לאור התנודתיות ואי הוודאות , חשיפה לשווקים באופן מדורג (בדומה להוראת קבע).●

 תחילת צמצום חשיפה וסלקטיביות בהחזקות באג"ח קונצרני  בישראל●

  חשיפה לאג"ח קונצרני ארה"ב, באופן סלקטיבי●

 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.
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EPOCH TIMES  - המאמר  החודשי ב  

 כבכל סקירה  אנו מצרפים מאמר מעניין מאתר EPOCH TIMES . והפעם "האם תקציב גדול יותר למחקר ופיתוח מעלה את רמת
  המכירות?"

 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 לקבל הלוואה בריבית נוחה.
          זכות זו כבר התבטלה בחלק מהמכשירים,והתנאים לקבלתה מקשיחים.

          אנו נוטים לנצל את האפשרות היכן שניתן לפני ביטולה, ומזהירים מפני השקעת הכסף באפיקים ספקולטיביים.

 

  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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