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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 ל09/03/21)

 

 אירועים וכותרות :

    כללי :

 חודש פברואר הסתיים בעליות שערים במרבית שווקי העולם,למעט ישראל, ארה"ב וסין שם נרשמה מגמה מעורבת.

 בשווקים שוררת אווירה מעורבת של אופטימיות בשל ההתאוששות הכלכלית שמתחילה להירשם, ומצד שני חשש

 מעליית התשואות באג"ח בעיקר בארה"ב, שמצית חשש מעליית ריבית שתפגע במניות וביכולת הממשלות לגייס חוב

  חדש ולשלם את הקיים.

  גלובלי:

 הפעילות התעשייתית בעולם, ובעיקר ביפן ואירופה,ממשיכה להתחזק ומושכת מעלה את מחירי הסחורות. לעלייה זו יש

 גם השפעה עלינו במס' אפיקים ובעיקר בעליית תשומות בבניה למגורים, את ההשפעה המשנית על עליית

 מחירים,נרגיש בעיקר בחודשים הבאים.לעומת זאת הפעילות במגזר השירותים עדיין נשרכת מאחור(למעט ארה"ב)

 בתקווה שהתאוששות הכלכלה תסחוף אותה גם קדימה.

  ישראל:

 המתח התפוגג והנתון של ירידה של 2.4% בתמ"ג בשנת 2020, התפרסם והתברר שהוא הרבה פחות גרוע מהציפיות.

  עם התקדמות תהליך החיסון ופתיחת המשק בהדרגה, ניכרת גם התאוששות בנתונים הכלכליים.

 עם פתיחת המסעדות המלונאות ואתרי הבילוי, הרכישות בכרטיסי אשראי צפויים לעלייה נוספת מזו שנרשמה קודם.

  עליית מחירי הסחורות בעולם צפויה להתבטא כאן בהמשך והערכות כרגע עומדות על אינפלציה שנתית של כ 1%.

  ארה"ב:

 הנתונים הכלכליים שהתפרסמו הכו ברובם את התחזיות,המכירות הקמעונאיות עלו בחדות,הייצור התעשייתי השתפר,

 אולם תביעות דמי אבטלה היו גבוהות מהתחזית. תחזיות הצמיחה הופכות אופטימיות יותר על סמך הנתונים

 השוטפים,וחלקן חוזות שהתמ"ג צפוי לגדול ברבעון הראשון, בקצב גבוה של כ-8.5%.  הממשל ממשיך לפמפם כסף

 לכלכלה ולמרות סימני האינפלציה המתחזקים ועליית תשואות האג"ח, הפד עומד על דעתו ומצהיר שאיננו מתכנן

 העלאת ריבית בזמן הקרוב.

 בצחילת חודש מרס קיבלנו תיקון בשוק ,שבינתיים מתנהג כ "דה לוקס". תיקון סלקטיבי בו רק מניות יקרות מדי

 שהתנתקו משווים הכלכלי,יורדות בחדות ומניות שנסחרות במחירים שפויים וצפויות לצמוח, יורדות מעט או שאף עולות.
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 2017 2018 2019 2020 2021 שוק
s&p 500 20% 6.2%- 28.7% 14.5% 1.7% ארה"ב 

DAX -12.4% 18%- 25.2% 0.4% 5.2% גרמניה 
FTSE100  -7.85% 12%- 12% 13.2%- 4.3%  בריטניה 

-NIKKEI225 19.1% 12%- 18.2% 13.1% 5.8% יפן 
 28.6% 3.6% 12.9% 9% 8.1% הודו
 6.6% 14.5%- 22.3% 19.5% 3.3%- סין

 2.65% 3.9%- 15% 14%- 4.3% ת"א 35
  21.19% 3%- 38.5% 8.9% 3.1% ת"א 90



 

 אטרקטיביות השווקים / תמחור (נכון ל09/03/21)

 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).
 המכפיל ופרמיית הסיכון הנוכחיים  אינם מתחשבים 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 הנוכחיות  בת"א ובגרמניה  מציעות את הפיצוי הגבוה ביותר על הסיכון של השקעה במניות.●

 פרמיות הסיכון העתידיות  בגרמניה בריטניה ויפן   מציעות את הפיצוי הגבוה ביותר בהתבסס על תחזית רווחים.●

 בארה"ב פרמיות הסיכון קטנות  גם ביחס לעתיד.אכזבה מהצמיחה יכולה לגרום לתיקון משמעותי בשווקים.●
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 שוק האג"ח*(נכון ל09/03/21)

 *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 גבוה.

 תשואת האג"ח בארה"ב בעלייה המסמנת עלייה בציפיות האינפלציה.●
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  שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

 לרפורמות של ביידן בארה"ב,עלויות גבוהות, המנפחות את בועת החוב ומעלות את הסיכון להתפרצות●
 אינפלציונית והעלאת הריבית כתוצאה מכך. לתהליך זה יכולה להיות השפעה שלילית על שוק המניות.

 תהליך החיסון בעולם מתקדם לאט מהרצוי, אבל עדיין מתקדם וזו בשורה טובה.●

  ישראל במצב טוב יחסית, מבחינת התקדמות החיסונים והתאוששות הכלכלה.●
 גם לאחר העליות האחרונות במחירי המניות בבורסה, עדיין ניתן למצוא לא מעט במחירים נוחים.

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

 

  האסטרטגיה שלנו למצב :

 התבוננות קדימה לעוד חמש שנים בבחינת ההשקעות שלנו.●

 פיזור החשיפה לשווקים, כולל שווקים מתפתחים, אירופה וישראל.●

  מימוש רווחים במניות שעשו מהלכים משמעותיים.●

●.SP500 העדפת סלקטיביות בחשיפה למניות על פני חשיפה למדדי רוחב כדוגמת  

  חשיפה למניות ולסקטורים הצפויים לצמוח, או שנפגעו במהלך המשבר ומתומחרים עדיין במחירים נוחים.●

 צמצום וסלקטיביות בהחזקות אג"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: מתברר שעולם הסטארט-אפים שייך... למבוגרים"

 
 למעבר למאמר לחצו כאו : המאמר של אפוקטיימס.
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http://www.epochtimes.co.il/et/219567?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 

 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!

 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


