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20212020201920182017שוק
s&p 20%-11.9%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX14.2%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE10010.0%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-5.0%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
11.4%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-4.4%19.5%22.3%14.5%סין
2.65%-15%3.9%-3513.2%14%ת"א
21.19%-9014.1%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
השאר.מולשליליתבתשואהבלט100הנאסד"קהעולם.שווקיבמרביתשעריםבעליותהסתייםמאיחודש

בריטניה ואף אירופה, מחזקים את התחושה שהעולם יוצאנתונים על עלייה בקצב החיסונים וירידה בתחלואה בארה"ב

והבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה, ממשיכיםמהמשבר. כסף שחיכה לסיום המשבר נדחף בעל כורחו למניות

לתמוך בעליות השערים.

:גלובלי

וירידה בתחלואה, באים לידי ביטוי באינדיקטוריםאירופה עדיין מתכווצת בתוצר, אך השיפור במבצע החיסונים

בסין המצב משתפר  וסנטימנט חברות התעשייה השתפרהמקדימים שמרמזים על שינוי חיובי ברבעון הנוכחי. גם

באפריל .

:ישראל

למעט חובת מסיכות במקומות סגורים. הנתוניםישראל יצאה מהקורונה רשמית ! כל ההגבלות למעשה הוסרו

שאין תיירות נכנסת כמעט, הישראלים ממלאים את בתיהכלכליים עדיין טובים ומשתפרים,כמעט בכל הענפים. למרות

ויועבר תקציב, הוודאות לגבי העתיד תתגבר וסבירהמלון וגם ענף זה מתאושש בקצב מהיר. אם אכן תקום ממשלה

גידול בגירעון.להניח שכסף רב יושקע בתשתיות,על מנת לבסס צמיחה על חשבון

.נמוכה מאודהקרובהבניגוד לנאמר רבות בתקשורת, הסבירות להעלאת מיסים בשנה

:ארה"ב

כמו בידור ותיירות, שהיו סגורים חלקית אומהלך חיסון האוכלוסייה מתקדם יפה למרות הקשיים הלא פשוטים.ענפים

לתהליך זה יש השלכה מיידית על אינפלציית הליבהבאופן מלא, נפתחים בהדרגה ומניעים את גלגלי הכלכלה.

עלבתגובההודיעלאואףריביתהעלאתעלמדברולאממצמץלאעדייןהפד!3.1%שללרמהבחדותשעלתה

המדדים הכלכליים האחרים מצביעים על התרחבות.בספטמברצמצום רכישות האג"ח,אבל סביר להניח שידון בכך

ותומכת ,גם על חשבון הגדלת הגירעון הענק שלוצמיחה,אולם המדיניות של הפד והממשלה היא עדיין מרחיבה

בסנאט. כעת הכוונה היא להעבירה במסגרתהממשלה. הנשיא נכשל בינתיים בהעברת תכנית ההשקעות החדשה

.2022תקציב
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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.השקעהשלהסיכוןעלביותרהגבוההפיצויאתמציעותוביפן90בת"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 :

שתגרור צמצום מדיניות ההרחבהלאפשרות של עלייה חדה באינפלציה,בארה"ב נדרשת ערנות●
ועליית ריבית ריאלית שתתורגם מייד לתיקון בשווקים.

למניות צמיחה, יכול למתן את תנודתיות התיק.בשווקים יקרים ובעיקר ארה"ב, שילוב מניות ערך במקביל●

מהקורונה, מתאוששים.ענפי התיירות ,אירוח תעופה וריטים של מרכזי מסחר, שנפגעו●

ניתן למצוא מניות במחירים נוחים.הבורסה בישראל צמצמה בחדות פערים ביחס לעולם, אולם עדיין●

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
"הסוד המפתיע של אלוף הלגו"

המאמר של אפוקטיימס.למעבר למאמר לחצו כאו :
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http://www.epochtimes.co.il/et/211916?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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