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אזהרת סיכון
ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא!,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!
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20212020201920182017שוק
s&p 20%-20.6%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX16.4%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE10010.6%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-2.4%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
21.9%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-2.0%19.5%22.3%14.5%סין
2.65%-15%3.9%-3517.9%14%ת"א
21.19%-9015.7%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
בשונה מבד"כ גם חודש אוגוסט הסתיים בעליות שערים במרבית השווקים למעט סין, הונג קונג וברזיל.חודש ספטמבר

נחשב לחודש שלילי סטטיסטית, אבל נראה שכל עוד ההרחבה הכמותית נמשכת, אין נסיגות משמעותיות לשווקים.

דוחות החברות בעולם ובעיקר בשוק האמריקאי לסיכום הרבעון השני נראים מצויין והצמיחה הזו מאיימת באופן

פרדוקסלי על השווקים, מאחר והיא מקרבת את הפסקת ההרחבה הכמותית ואולי גם את העלאת הריבית. השווקים

מכורים להרחבה הכמותית ולריבית האפסית וגמילה היא אף פעם לא תהליך נעים.

:גלובלי

לטובה. כמעט בכל העולם מדדי מנהלי הרכש התייצבוהצמיחה ברבעון השני בגוש האירו ממשיכה להפתיעאירופה

או האטו קלות, למעט באירופה,שם נרשם שיפור. נראה שאירופה עולה על גל חיובי אחרי הרבה שנים לא טובות.

כותרת כללית של מניעת ריכוזיות, פיתוח הכלכלה,עידודממשיכה במהפכה הרגולטורית מול חברות סיניות,תחתסין

ילודה באמצעות הוזלת החינוך ושמירה על הילדים מנזקי משחקי מחשב. ירידות שערים חדות נרשמו במניות הסיניות,

גם בסין וגם בארה"ב, אם כי לאחרונה ניכרת התאוששות מסוימת מאחר והמחירים הפכו לנוחים מאוד והמשקיעים לא

מאמינים שהממשל יביא לקריסה כלכלית מרצונו.

הריבית בכמה מדינות בעולם כבר הועלתה וזהו סימן ראשון לתחילת תהליך צמצום של המדיניות המרחיבה, מחשש

להתפרצות אינפלציונית.

בעיית העיכובים בהספקה ממשיכה להעיק על התעשיות ומשבר הספקת השבבים פוגע במיוחד בתעשיית הרכב.

:ישראל

הכלכלה ממשיכה להשתפר,עונת הדוחות לרבעון השני הייתה ברובה טובה מאוד, אם כי יש ענפים שעדיין לא

התאוששו מהקורונה. בנק ישראל אמנם עדיין לא משדר שינוי מדיניות כלשהי אבל סביר להניח שגם כאן נראה תהליך

הדרגתי של צמצום ממש בקרוב, אולי אפילו עוד השנה.

:ארה"ב

הפד האמריקאי מעוניין להמשיך במדיניות הריבית האפסית והדפסת הכספים, אך התארכות זמני ההספקה גורמים

לעודפי ביקוש ולעליית מחירים שמתרחבת ומעלה את החשש להתפרצות אינפלציונית, נוסיף לכך את הנתונים

הכלכליים המשתפרים,והמסקנה היא שהפד יאלץ  ככל הנראה להתחיל צמצום בקרוב. לתהליך זה יכולה להיות

משמעות שלילית לשווקי המניות והאג"ח, המכורים לכסף זול.

אזהרת סיכון
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!הינה באחריות הקורא בלבדקבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן,כל אדם!



)01/09/21ל(נכוןתמחור/השווקיםאטרקטיביות

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

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

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.עלולותאכזבה מהצמיחה,התפרצות מהירה של האינפלציה, או עליית ריבית,●
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*את אטרקטיביות שוק האג"ח מודדים באמצעות שלושה פרמטרים עיקריים :דירוג האג"ח המשקף את רמת הביטחון שנראה את כספנו בחזרה, הנמדד באותיות
לשינוייםורגישותוהאג"חחייאורךאתהמשקףוהמח"מהצפויההשנתיתהתשואהאתהמשקפתלפדיוןפנימיתתשואהביותר).הנמוךDביותרהגבוהA(לועזיות

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 בארה"ב.

אזהרת סיכון
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שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

השווקים אינם זולים ובעיקר השוק האמריקאי.●

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

הסיכונים העיקריים לשוק : מוטציות חדשות של הקורונה שעמידות לחיסון. אינפלציה שתצא משליטה.●

הבנקים המרכזיים ברובם עדיין נוקטים בגישה מרחיבה התומכת בשווקים,אולם יתקשו להמשיך בכך.●

אירופה מעניינת ומספקת אפשרויות השקעה מעניינות.●

חוסר הוודאות סביב סין, מייצר גם הזדמנויות מעניינות להשקעה, במחירים נוחים.●

האסטרטגיה שלנו למצב :

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

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

במניות שעשו מהלכים משמעותיים.מימוש רווחים●

.SP500כדוגמתרוחבלמדדיחשיפהפניעלנוחיםבמחיריםעדייןהמתומחרותלמניותחשיפההעדפת●

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

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

הגדלת המרכיב האלטרנטיבי בדגש על התחומים הבאים:●

ADDING(והשבחהתזרים#עסקאות VALUE.(

TRACKבעלותקרנותאוראשון,חובעל(דגשבטחונותמגובותבהלוואותשמתמחות#קרנות RECORD.(מוכח

#עסקאות הלוואה ספציפיות שהבטוחה שלהם היא נדל"ן בעל הערכת שמאי בגובה משמעותי מעל גובה
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.
זכות זו כבר התבטלה בחלק מהמכשירים,והתנאים לקבלתה מקשיחים. אולם עדיין ניתן לקבל מינוף בתנאים טובים.

מוצלחת וירוקהבברכת שנה טובה

עומר רבינוביץ
עמי ארביב

360אינווסטורוצוות
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!הינה באחריות הקורא בלבדקבלת החלטות על בסיס הנתונים המופיעים להלן,כל אדם!


