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20212020201920182017שוק
s&p 20%-8.6%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX11.4%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE1005.5%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-8.2%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
4.8%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-0.3%19.5%22.3%14.5%סין
2.65%-15%3.9%-358.9%14%ת"א
21.19%-907.3%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
ארה"ב וסין שם נרשמה מגמה מעורבת.חודש מרס הסתיים בעליות שערים במרבית שווקי העולם,למעט

יהיה יותר טוב אחרי הקורונה.בשווקים מורגשת תחושת יציאה מהמשבר ואף אמונה שהעולם

לדאגה, מחירי האנרגיה ועלויות ההובלה עולים,כשמתבוננים למציאות בעיניים רואים שיש לא מעט סיבות

תקלות בתעלת סואץ ועוד… כל אלו לא משפיעים עלהמתיחות בין סין, רוסיה וארה"ב עולה, מתיחות במזה"ת

המשקיעים שממשיכים להרים את מחירי המניות.

:גלובלי

תופס תאוצה ובמרבית אירופה ושאר העולם, התהליךמבצע החיסונים העולמי נמשך. בארה"ב ובבריטניה, התהליך

עלייה בציפיות האינפלציה בעולם ועלייה בתשואותמקרטע מסיבות שונות ומכניס את אירופה שוב לסגר.  נרשמת

בנתוני ענף השירותים ושיפור נוסף בנתוני ענףהאג"ח הממשלתיות בעיקר בארה"ב. באירופה נרשמה חולשה

שיגבירו את קצב רכישות האג"ח הממשלתי, כדי למנועהתעשייה. הבנקים המרכזיים באירופה, אוסטרליה ויפן, הודיעו

צעדזהומשמעותית.ממשלתיתתמיכהידרוששלא,6%שלצמיחהיעדהציגהממשלבסיןאג"ח.בתשואותעלייה

של סין ואירן מהווה יתד חשובה נוספתנחשוני ביחס לעולם, המסמל שפיות בהתנהלות החוב של הממשל.ההסכם

ובעיקר לארה"ב.בהתפתחות הכלכלית של סין ובאתגרים שהיא מציבה לעולם

:ישראל

והחזרת המשק לשגרה, הובילו לעלייה מהירה בפעילותאנחנו מובילים בעולם בחיסונים ובירידה בתחלואה. ההקלות

הכנסות ממסים. חוסר היציבות הפוליטי, מעיבהכלכלית החל בנתוני התעסוקה,דרך הרכישות בכרטיסי אשראי,ועד

לפגוע בינתיים בדירוג האשראי של ישראל.על השיפור, אולם לא עוצר בינתיים את התהליך ולא צפוי

:ארה"ב

והתאוששות הכלכלית שמתחילה להירשם, נמהלתאווירה מעורבת של אופטימיות בשל התקדמות תהליך החיסון

לפגוע ביכולת הממשלות לעמוד בחוב הענק שתלויבחשש מעליית התשואות באג"ח,שמנבאת עליית ריבית שעלולה

והנסד"קאחוזבארבעהעלהSP500מדדכאשרמרסבחודשכברראינומזהחלקהמניות.ובשעריכמשקולתעליה

העלאת מיסים לעשירים, הלחיצה לזמן קצר את השוק,ירד. התוכנית הנוספת של ביידן לתמיכה בכלכלה על חשבון

אבל לא יותר מזה.
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פרמיית הסיכון* שמציעים השווקים
השקעה. האחת חסרת סיכון והשנייה מסוכנת.פרמיית סיכון, היא ההפרש בין התשואה שמציעות שתי חלופות*

זולה יותר.ככלל ככל שפרמיית הסיכון גבוהה יותר, כך ההשקעה נחשבת
במכפיל הרווח של מניה/סקטור/ שוק, כך מתקבלת תשואת רווחבשוק המניות פרמיית הסיכון מחושבת ע"י חלוקה של מאה

שנים).10לממשלתיאג"חשלבד"כ(הסיכוןחסרתהריביתאתמחסיריםממנה,באחוזיםמשתמעת
על הסיכון שבהשקעה.של השוק, אלא רק נותן קנה מידה לפיצוי הצפויצפויהאינם מתחשבים בצמיחההנוכחייםהמכפיל ופרמיית הסיכון

מכפילי הרווח ופרמיית הסיכון של שווקים שונים בעולם

שורה תחתונה

הגבוה ביותר על הסיכון של השקעה במניות.מציעות את הפיצויבת"א ובגרמניההנוכחיותפרמיות הסיכון●

את הפיצוי הגבוה ביותר בהתבסס על תחזית רווחים.מציעותבגרמניה בריטניה ויפןהעתידיותפרמיות הסיכון●

יכולה לגרום לתיקון משמעותי בשווקים..אכזבה מהצמיחהביחס לעתידפרמיות הסיכון נמוכות  גםבארה"ב●
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כספנו בחזרה, הנמדד באותיותעיקריים :דירוג האג"ח המשקף את רמת הביטחון שנראה את*את אטרקטיביות שוק האג"ח מודדים באמצעות שלושה פרמטרים
לשינוייםורגישותוהאג"חחייאורךאתהמשקףוהמח"מהצפויההשנתיתהתשואהאתהמשקפתלפדיוןפנימיתתשואהביותר).הנמוךDביותרהגבוהA(לועזיות

בריבית במשק.

תשואות אג"ח בישראל

תשואות אג"ח בחו"ל

שורה תחתונה

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

בסיכון גבוה בארה"ב.

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

להן עלויות גבוהות, המנפחות עוד את בועתאם יצאו לפועל הרפורמות החדשות של ביידן בארה"ב,תהיינה●
הריבית כתוצאה מכך.החוב ומעלות את הסיכון להתפרצות אינפלציונית והעלאת

על שוק המניות.תהיה השפעה שליליתלתהליך כזה

.התעופה ובכללטובה לענפי התיירות,תהליך החיסון בעולם מתקדם וזו בשורה●

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

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

האסטרטגיה שלנו למצב :

התבוננות קדימה לעוד חמש שנים בבחינת ההשקעות שלנו.●

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

במניות שעשו מהלכים משמעותיים.מימוש רווחים●

.SP500כדוגמתרוחבלמדדיחשיפהפניעללמניותבחשיפהסלקטיביותהעדפת●

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

ובארה"ב.צמצום רכישות וסלקטיביות בהחזקות אג"ח קונצרני בישראל●

הגדלת המרכיב האלטרנטיבי בדגש על התחומים הבאים:●

ADDING(והשבחהתזרים#עסקאות VALUE.(

TRACKבעלותקרנותאוראשון,חובעל(דגשבטחונותמגובותבהלוואותשמתמחות#קרנות RECORD.(מוכח

הערכת שמאי בגובה משמעותי מעל גובה#עסקאות הלוואה ספציפיות שהבטוחה שלהם היא נדל"ן בעל
ההלוואה.

EPOCH-בהחודשיהמאמר TIMES

EPOCHמאתרמענייןמאמרמצרפיםאנוסקירהכבכל TIMES.והפעם
נקודה למחשבה: מדוע לפעמים מקום שני עדיף על ראשון""

המאמר של אפוקטיימס.למעבר למאמר לחצו כאו :
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https://www.epochtimes.co.il/et/227679?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=article-


360אינווסטורשלההשקעהפילוסופייתעפ"ינכסיםהקצאת

בטבלת מסלולי ההשקעה הבסיסיים המומלצת על ידנו :, ולפעול על פיה , ניתן להיעזרהקצאת נכסיםיש לקבוע

סוג משקיע/
סה"כאלטרנטיב/ נדל"ןמניותאג"חרמת סיכון

60%20%20%100%שמרן

50%30%30%110%מאוזן -

40%40%40%120%מאוזן

30%50%50%130%מאוזן +

20%60%60%140%אגרסיבי

!מינוףבאמצעותשהושגולכספיםמתייחסת100%מעלהשקעה

דגשים חשובים:

סולידיים מידי.לא להיותא.

להשקעה.גמלקופתלתקרה,מעברהשתלמותקרנות190תיקון,חיסכוןפוליסת:כדוגמתמסדחייתעםמכשיריםשילובב.

הלוואה בריבית נוחה.- כנגד חלק מהמכשירים הפיננסיים ניתן לקבלמינוף חכםג.
טובים.לקבלתה מקשיחים. אולם עדיין ניתן לקבל מינוף בתנאיםזכות זו כבר התבטלה בחלק מהמכשירים,והתנאים

מוצלחת וירוקהבברכת שנה

עומר רבינוביץ
עמי ארביב

360אינווסטורוצוות
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