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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 ל3/8/20)

 2017 2018 2019 2020 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7% 2% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2% 5.1%- גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12% 20.2%-  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2% 4.6%- יפן 
 28.6% 3.6% 12.9% 8.8%- הודו
 28.8% 12.8% 27% 11.1%- ברזיל

 2.65% 3.9%- 15% 18.2%- ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5% 7%- ת"א 90

 

 

 אירועים וכותרות :

     כללי :
                שוק המניות סיים את חודש יולי במגמה מעורבת. ארה"ב סין והשווקים המתפתחים, הובילו בעליות שערים

                לעומת ישראל ואירופה שסיימו את החודש בירידות שערים (ארה"ב SP500 עבר לתשואה חיובית).
                 וההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה שאנו חווים בארץ ובמקומות נוספים בעולם, ממשיכה לפגוע

                 בכלכלה, אולם כפי שהערכנו פחות מבעבר. המדיניות של לחיות עם הנגיף ולא לחכות להכחדתו, תומכת
                 בשווקים ומעודדת את המשקיעים.

 
    גלובלי:

                  מדד מנהלי הרכש בייצור בסין עלה בחדות כתוצאה מגידול בהזמנות החדשות. הדבר מעיד על המשך
                 ההתרחבות בכלכלת סין וההתאוששות בפעילות הכלכלה הגלובלית.

                 התוצר האמריקאי והאירופאי שהתכווצו כצפוי בשיעור חד רשמו התאוששות במאי-יוני, אולם ביולי הפעילות
                הכלכלית התמתנה שוב, כתוצאה מההתפרצות המחודשת.

  
 ישראל:

 משרד האוצר מפרסם תחזיות פסימיות יותר מבנק ישראל לגבי התאוששות הכלכלה המקומית.
 ההתאוששות אכן איטית והמגזר היחיד שצומח מהר הוא ההייטק. הממשלה ממשיכה לחלק כסף לאזרחים

 במטרה לתמוך בכלכלה ולגייס בארץ ובעולם כסף שיממן זאת.
 בבורסה הישראלית ניתן למצוא מניות במחירים נוחים יחסית לשאר הבורסות (ראה טבלת פרמיות הסיכון).

 

  ארה"ב:  הפד ממשיך לעמוד יחד עם הממשל כחומה בצורה בתמיכה בכלכלה ובעיקר בשווקים, הממשל מעביר
   תכנית אחרי תכנית של הרחבת התמיכה בכלכלה והפד ממשיך לתמוך בשווקים בריבית אפסית וברכישת

  אג"ח ממשלתי וקונצרני .
   הבחירות הקרבות מעלות את רף המתח ואת הסיכון לפעולות פופוליסטיות של הממשל, שיגרמו לנזק

  בטווח הארוך כמו היחלשות הדולר ועליית הסיכון לאינפלציה שאנו רואים לאחרונה.
  עונת הדוחות לרבעון השני שהציפיות לגביה היו נמוכות מאוד,הפתיעה עד כה לטובה את השווקים,

   בעיקר בזכות הכאת התחזיות ופחות בגלל הפגיעה הכוללת ברווחי החברות.

 

 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 ל3/8/20)

 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

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

 מכפילי הרווח הגבוהים בעולם נובעים מקיטון ברווחי החברות מצד אחד ומעליית שערי המניות●

 בציפייה לשיפור בהמשך מצד שני. הריבית האפסית מתדלקת את מהלכי העליות.
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 שוק האג"ח*(נכון ל3/8/20)

 *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.●

 אג"ח קונצרני עם תשואות אטרקטיביות, ניתן למצוא רק באג"ח בסיכון בינונית / גבוהה.

  התחייבות הפד לתמוך בשוק האג"ח בארה"ב  משפר מעט את האטרקטיביות שלו, אולם עדיין●

 מדובר בתשואות נמוכות .
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  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 ההתמודדות עם הגל השני של הנגיף, מתאפיינת בהסתגלות לחיים עם הנגיף..●

 הממשלות והבנקים המרכזיים, מסייעים להתאוששות מהמשבר, במחיר הגדלת הגירעונות הממשלתיים●
 וסכנת התפרצות אינפלציונית.

 ההתאוששות כרגע היא הססנית ואיטית בגדר "ניסוי ותעייה", אולם צפויה להשתפר ככל שחולף הזמן●
 והמחקרים בנושא מתקדמים.

 

 

  האסטרטגיה שלנו למצב :

 התבוננות קדימה לעוד חמש שנים בבחינת ההשקעות שלנו.●

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

 סלקטיביות בהחזקות באג"ח קונצרני  בישראל ובארה"ב.●

 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 . והפעם "נק' למחשבה: במי משקיעים יותר, בבנים או בבנות?"
 למעבר למאמר לחצו כאו : המאמר של אפוקטיימס.
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http://www.epochtimes.co.il/et/216665?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 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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