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20212020201920182017שוק
s&p 20%-11.6%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX10.5%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE1007.8%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-5.9%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
6.5%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-0.0%19.5%22.3%14.5%סין
2.65%-15%3.9%-359.5%14%ת"א
21.19%-9011.2%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
החיובי והאמונה שאנו יוצאים מהמשבר, עדייןחודש אפריל הסתיים בעליות שערים במרבית שווקי העולם.המומנטום

למניות והאופטימיות שוברת שיאים.דוחפים את השווקים קדימה. הרבה כסף שנמצא בחוץ נדחף

כי יש יותר כסף שכבר הושקע מכסףיותר לשוק לעלות,הניסיון בשוק ההון מלמד שכאשר האופטימיות קיצונית קשה

שמחפש להיות מושקע.

:גלובלי

זה יכול להיראות. בינתיים מבצע החיסונים נמשך,התמונות הקשות המגיעות מהודו, מזכירות למי שזלזל בקורונה,כיצד

הדברים זזים לאט יותר לעיתים באופן בלתי מובן.בהובלת ישראל,האמירויות,ארה"ב ובריטניה. אולם בשאר העולם

התחסן.בלבדמהאוכלוסיה4.9%ואצלההעולםלכלאותוומוכרתחיסוןיצרניתרוסיהלדוגמה

הבנקים המרכזיים והממשלות בעולם,חייבת להסתייםלכל בר דעת ברור כי ההרחבה הכלכלית בה נוהגים מרבית

המפותחות שמצהיר על תחילת צמצום המדיניותמתישהו. הבנק הקנדי הוא כנראה הסנונית הראשונה, במדינות

בהחלט סימן חשוב.המרחיבה.כרגע אין עדיין הד לכך במקומות אחרים, אבל זה

ממשלתיתלתמיכהלהידרשלאכדימספיק,,נמוך6%שלצמיחהיעדהציגהממשלכאשרסין,רקהקדימהקנדהאת

משמעותית.

לא הולכים להתפשר, אלא להחמיר את העימות.המתיחות של סין מול ארה"ב מתגברת וכפי הנראה האמריקאים

הסנקציות האמריקאיות מכוונות לשם.כמובן שיהיו לעניין השלכות על הכלכלה, מכיוון שמרבית

:ישראל

להתאוששותהובילהלשגרה,המשקחזרתבבירור.מורגשתבתחלואהוהירידהמחוסניםכברישראלמאזרחי60%כ

של החברות ברבעונים הבאים. תחזית הצמיחה לשניםבדוחות הכספייםשתבוא לידי ביטוימהירה בפעילות הכלכלית,

לומר)יש(צפויהעליהלראותהמהירה,ניתןההתאוששותבעקבותבמצטבר.11.5%כעלעומדת2021-2022

).0.1%(שינויללאנשארתהריביתולכןממנהמתרגשלאעדייןישראלבנקאבלבאינפלציה,

:ארה"ב

לגבי העתיד, מתבטאת בשערי המניות,השוקהתקדמות תהליך החיסון והתאוששות הכלכלית ובעיקר אופטימיות

המתוכננת של ביידן, על הסקטורים שצפוייםמתמחר מאחרי הקלעים את ההשפעה האפשרית של,תוכנית המיסוי

להיפגע יותר.
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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

במניות.השקעהשלהסיכוןעלביותרהגבוההפיצויאתמציעותובגרמניה90בת"אהנוכחיותהסיכוןפרמיות●

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

הערך יתרון על פני מניות צמיחה, מבחינת גובה פרמיית.למניותביחס לעתידפרמיות הסיכון נמוכות  גםבארה"ב●

הסיכון.

לגרור תיקון משמעותי בשווקים.עלולותריבית,אכזבה מהצמיחה,התפרצות מהירה של האינפלציה, או עליית●
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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.
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שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

לא בטוח שכך הוא המצב,הפד בארה"ב משתדל מאוד להקרין רוגע ו"העניינים בשליטה",●
עליית ריבית,הפסקת מדיניות ההרחבה.ונדרשת עירנות לשינוי משמעותי בסממני השינוי :אינפלציה,

צמיחה, יכול למתן את תנודתיות התיק.השוק האמריקאי יקר ברובו, שילוב מניות ערך במקביל למניות●

מתאוששים.הענפים שנפגעו מהקורונה וצפויים להרוויח מהחזרה לשגרה,●

ביחס לעולם,ולמרות שהבורסה בישראל צמצמה פעריםכלכלת ישראל מתאוששת●
עדיין ניתן למצוא לא מעט מניות במחירים נוחים.

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

האסטרטגיה שלנו למצב :

שוק.ביצוע השקעות בהתבוננות קדימה לעוד חמש שנים ולא לתזמוני●

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
"או אישה אטרקטיבית?מתי גברים קונים יותר: כשבסביבה גבר שרירי ואתלטי"

המאמר של אפוקטיימס.למעבר למאמר לחצו כאו :
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http://www.epochtimes.co.il/et/222179?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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