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סוג שהוא!ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל,המידע המופיע  כאן הינו למטרת לימוד בלבדיודגש כי

שלהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדיםמהווה תחליף לייעוץ,והאמור להלן אינוהכותב אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות
!הינה באחריות הקורא בלבדקבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן,כל אדם!



)03/08/21ל(נכוןהשווקיםביצועי

20212020201920182017שוק
s&p 20%-16.8%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX13.5%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE1009.9%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-0.7%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
14.7%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-19.5%22.3%14.5%-0.7%סין
2.65%-15%3.9%-3513.5%14%ת"א
21.19%-9013.0%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
השווקים דשדשו בין תשואה שלילית לאחוז תשואה. מאחרחום חודש יולי הגיע גם לשווקים שהיו די מעולפים… מרבית

מהממוצע, הרבה אוויר לא נשאר בשוק והדברוהשוק האמריקאי כבר השיג מתחילת השנה תשואה שנתית גבוהה

מניות אמריקאי, ראו שהתיק יורד למרות שהמדדיםהורגש מאוד בשאר השווקים. משקיעים רבים המחזיקים תיק

כללשלרחבההשתתפותללאלמעלה,המדדיםאתשמשכו,FAANGהבמניותמעליותנובעתהתופעהמדשדשים,

הקשחת הרגולציה במניות הטכנולוגיה ובכלל.המניות. בסין נרשם מימוש משמעותי במדדי המניות, לאור

את גלגלי הכלכלה, וניכר מאמץ עולמי שלא לאפשר זאתההתפרצות מחודשת של הוריאנט ההודי,מאיימת לבלום שוב

שוב.

:גלובלי

את האנליסטים, אמנם ניכר שיפור לטובה בנתונים, אולםהצמיחה ברבעון השני בגוש האירו הפתיעה לטובהאירופה

ובעיקר בתיירות. הבשורה "הטובה" מבחינת השוקההתפרצות של המוטציה החדשה, מאיימת לפגוע שוב בכלכלה

בכלכלה.לתמוךימשיך)ECB(המרכזישהבנקמבטיחשזההיא

שלה, מול חברות סיניות גדולות בעיקר. הצעדיםסין תפסה את הכותרות ביולי לאור ההחמרה בצעדים הרגולטוריים

ריכוזיות, פיתוח הכלכלה ועידוד ילודה באמצעותנעשים ללא הסבר מעמיק, אלא רק תחת כותרת כללית של מניעת

גם בסין וגם בארה"ב .הוזלת החינוך. ירידות שערים חדות נרשמו במניות הסיניות,

בבורסות ארה"ב.בתגובה, ארה"ב עצרה את האפשרות להנפיק חברות סיניות

:ישראל

חיוביות בעיקר בהיבטי יציבות התכנון קדימהבשעה טובה הועבר תקציב המדינה בממשלה!! יש לכך השפעות

של השקל גם היא סבירה מאוד.במשרדי הממשלה וכמובן לדירוג החוב של ישראל בעולם, התחזקות

שינוי מדיניות כלשהיא .הצמיחה במשק ממשיכה ובקצב טוב, בנק ישראל עדיין לא משדר

:ארה"ב

להיות טובים בסה"כ. התוצר הגולמי,חזר לרמתו לפנינתוני הצמיחה בכלכלה,ודוחות החברות לרבעון השני, ממשיכים

אלא גם מהתמיכה הממשלתית ומדיניות הקצבאותהמגפה ואף עבר אותה, אולם הדבר נובע לא רק מצמיחה אורגנית,

החוב שמותר לו לגייס). בקונגרס הגיעו להסכמה עלהמרחיבה,שעתידה להסתיים בקרוב, (הממשל מגיע גם לתקרת

תכנית ההשקעה בתשתיות של הנשיא בסך של כטריליון דולר.

עמדתו לגבי זמניות האינפלציה וממשיך במדיניותלמרות האינפלציה המזנקת, יו"ר הפד לא משנה בינתיים את

המרחיבה שלו (ריבית נמוכה ורכישת אג"ח).
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)03/08/21ל(נכוןתמחור/השווקיםאטרקטיביות

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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)03/08/21ל(נכוןהאג"ח*שוק

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 :

שנתית ויותר ולכן מתקשה להמשיך לעלות.השווקים אינם זולים ובעיקר השוק האמריקאי,שהשיא תשואה●

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

החדשות של הקורונה. אינפלציה שתצא משליטה.הסיכונים העיקריים לשוק : יציאה משליטה של המוטציות●

התומכת בשווקים.הנגידים בבנקים המרכזיים עדיין נוקטים בגישה מרחיבה●

גם הזדמנויות מעניינות להשקעה, במחירים נוחים.חוסר הוודאות סביב סין, הקורונה והאינפלציה,יכולות לייצר●

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●

.SP500כדוגמתרוחבלמדדיחשיפהפניעלנוחיםבמחיריםעדייןהמתומחרותלמניותחשיפההעדפת●

התיק.שילוב מניות ערך במקביל למניות צמיחה, כדי למתן את תנודתיות●

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.
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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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