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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 ל5/01/21)

 

 אירועים וכותרות :

     כללי :
                חודש דצמבר 2020 הסתיים בעליות שערים במרבית הבורסות וחתם שנה תנודתית ומדהימה סטטיסטית.

     הירידות החדות בתחילת שנה נמחקו כלא היו, במרבית הבורסות בעולם, אף על פי שהנגיף עדיין כאן,
                 והנזק הכלכלי שגרם לעולם, הוא עצום. ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בפיתוח חיסון והמעורבות של

                ממשלות ובנקים מרכזיים, יצרו את ההתאוששות המהירה בהיסטוריה, לפחות בשוקי ההון.

 

    גלובלי:
                  האינדיקטורים הכלכליים המצביעים על הפעילות בתעשייה ובמסחר בסין וארה"ב עדיין חיוביים,אולם
                  באירופה עדיין אינם מצביעים על התרחבות. הקורונה פגעה קשה ביבשת שמתקשה להתאושש, עם

                  הסגרים וההגבלות ועם חוסר היעילות שמפגינה בינתיים בביצוע חיסונים לאוכלוסיה.השווקים המתפתחים
                 מייצרים עניין רב ומהווים מקור משיכה להרבה כסף שזורם להשקעות שם בציפייה לצמיחה מהירה.

 
 ישראל:

    ישראל הולכת לשלושה מהלכים משמעותיים, הראשון זה בחירות נוספות שמערערות על היציבות וכופות
    עוד תקציב מרסן לשנת 2021, השני זה סגר נוסף ונקווה שאחרון  והשלישי זה מהלך החיסון התקדימי

   במהירותו, שאמור לאפשר למדינה לצאת מהמשבר מוקדם יחסית.
    חברות הדירוג שעדיין לא מורידות את  דירוג האשראי של ישראל, גם בזכות הסכמי השלום שפותחים פתח

   לפריחה כלכלית והשקל החזק, מאותתות שהמצב עדיין נוטה לצד החיובי.
   אינפלציה בישראל עדיין לא נראית באופק והריבית לא צפויה לעלות במהלך 2021.

   הבורסה הישראלית עדיין מתאפיינת במחירים נוחים יחסית של המניות, יחסית לעולם.

 

 ארה"ב:  כפי שזה נראה בעת כתיבת שורות אלו, לדמוקרטים תהיה גם שליטה בסנאט ובבית הנבחרים.
    המשמעות היא שלג'ו ביידן יהיה הרבה יותר קל, ליישם את תכניותיו לטיפול בכלכלה,שאת חלקה הראשון

    כבר העביר בבתי הנבחרים. הרפורמות המתוכננות ידרשו הגדלת החוב באופן משמעותי והעלאת מיסים
    לחברות, שתפגע בעיקר בענקיות הטכנולוגיה שצברו רווחי ענק בשנים האחרונות. השוק האמריקאי יקר

   ברובו ודורש סלקטיביות כדי למצוא מניות שיש בהן עדיין פוטנציאל עליות.
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 2017 2018 2019 2020 2021 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7% 14.5% 1.5%- ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2% 0.4% 0.4%- גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12% 13.2%- 1.7%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2% 13.1% 1%- יפן 
 28.6% 3.6% 12.9% 9% 1.6% הודו
 6.6% 14.5%- 22.3% 19.5% 1.6% סין

 2.65% 3.9%- 15% 14%- 0.6%- ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5% 8.9% 2%- ת"א 90



 

 אטרקטיביות השווקים / תמחור (נכון ל5/01/21)

 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

 לאור השינויים החדים ברווחי החברות מכפילי הרווח, אינם יציבים ונעים בקיצוניות לעיתים.●

 פרמיות הסיכון בת"א 90 בגרמניה ובבריטניה מציעות כרגע את הפיצוי הגבוה ביותר על הסיכון של השקעה●

 במניות.

 בארה"ב לאחר תקופה ארוכה בה מניות ערך נזנחו לטובת מניות צמיחה,ניכר שינוי מגמה לכיוון השני.●

 ניתן לראות התאוששות מרשימה במניות שנפגעו מהמגפה באופן קשה, תעופה, תיירות ריטים וכדו'.
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 שוק האג"ח*(נכון ל5/01/21)

 *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 הממשלתי והקונצרני בישראל ובחו"ל נמוכות מאוד. תשואות אטרקטיביות, ניתן למצוא רק באג"ח●

 בסיכון בינוני / גבוה.

 תשואת האג"ח בארה"ב בעלייה זוחלת, מה שאולי מרמז על תחילת אינפלציה.●
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  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 הממשל החדש בארה"ב, שייכנס לתפקיד ב20 לינואר, ייאלץ למצוא פתרונות לבעיות מדיניות,פוליטיות●
 וכלכליות. לרפורמות של ביידן עלויות גבוהות הדורשות ניפוח בועת החוב עוד יותר.

 הסיכון להתפרצות אינפלציונית כתוצאה מהדפסות הכספים , בהחלט קיים.

  התחלת תהליך החיסון בעולם, מראה את האור בקצה מנהרת הקורונה. אלו בהחלט בשורות טובות לכלכלה.●

 חברות שצפויות ליהנות מהסכמי השלום, עלולות להיפגע כתוצאה מהתחזקות השקל שפוגע כבר ברווחי●
 היצואנים. באופן כללי הבורסה בישראל מציעה מניות רבות בתמחור נוח יחסית.

 חוסר האלטרנטיבה להשקעות, עדיין מהווה שיקול משמעותי למשקיעים ודוחף אותם למניות.●
 

 

  האסטרטגיה שלנו למצב :

 התבוננות קדימה לעוד חמש שנים בבחינת ההשקעות שלנו.●

 חשיפה לשווקים באופן מדורג ומימוש רווחים במניות שעשו מהלכים משמעותיים.●

 בחשיפה למניות, שילוב  חברות ערך עם חפיר כלכלי, שנפגעו במהלך המשבר ועדיין לא התאוששו.●

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

 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: כיצד להתמודד עם בעיית החומרנות בקרב מתבגרים?"

 
 למעבר למאמר לחצו כאו : המאמר של אפוקטיימס.
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http://www.epochtimes.co.il/et/216669?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=article-


 

 
  הקצאת נכסים עפ"י פילוסופיית ההשקעה של אינווסטור 360

 יש לקבוע הקצאת נכסים , ולפעול על פיה , ניתן להיעזר בטבלת מסלולי ההשקעה הבסיסיים המומלצת על ידנו :

 השקעה מעל 100% מתייחסת לכספים שהושגו באמצעות מינוף !

 דגשים חשובים:

 א. לא להיות סולידיים מידי.

 ב. שילוב מכשירים עם דחיית מס כדוגמת : פוליסת חיסכון , תיקון 190 קרנות השתלמות מעבר לתקרה, קופת גמל להשקעה.

 ג. מינוף חכם - כנגד חלק מהמכשירים הפיננסיים ניתן לקבל הלוואה בריבית נוחה.
           זכות זו כבר התבטלה בחלק מהמכשירים,והתנאים לקבלתה מקשיחים. אולם עדיין ניתן לקבל מינוף בתנאים טובים.

  

 

 

 

 בברכת שנה מוצלחת וירוקה

                                                                      עומר רבינוביץ
                                                                      עמי ארביב

                                                       וצוות אינווסטור 360 
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 סוג משקיע/
 סה"כ אלטרנטיב/ נדל"ן מניות אג"ח   רמת סיכון

 100% 20% 20% 60% שמרן

 110% 30% 30% 50%  מאוזן -

 120% 40% 40% 40% מאוזן

 130% 50% 50% 30% מאוזן +

 140% 60% 60% 20% אגרסיבי


