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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%-22%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX12%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE10012%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-3.7%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
22.9%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-19.5%22.3%14.5%-5.6%סין
2.65%-15%3.9%-3525%14%ת"א
21.19%-9029%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
חודש נובמבר הסתיים בירידות שערים במרבית השווקים. הבשורות על הוריאנט החדש, תפסו את השוק בהפתעה

והנימה הניצית של יו"ר הפד בנאומו האחרון, שכבר דיבר על כך שהאינפלציה לא זמנית ושיש צורך להאיץ את הפסקת

דצמבר.חודשבתחילתשעריםירידותוגררוובאהממשמשהתיקוןתחושתאתהעצימו)TAPERING(הכמותיתההרחבה

לאירועים הגיאו פוליטיים (סין/טיוואן,רוסיה/אוקראינה,אירן) השפעה מוגבלת על הכלכלה, כל עוד הם בשליטה.

:גלובלי

כל כך. נתונים מצטברים המצביעים על סימפטומיםככל שעוברים הימים,מתברר ששד האומיקרון אינו נוראכללי

קלים, קטלניות נמוכה, עמידות חיסונים, ותרופות יעילות יחסית, מפוגגים את הבהלה שאחזה בשווקים.לאור

הצעדים הננקטים, ניכרת הקלה מסוימת במשבר שרשרת האספקה,אולם הדרך עוד ארוכה עד לחזרה לשגרה.

חדות יחסית לעולם, מאחר והיבשת נכנסה ממילאהבורסות באירופה עם הכלכלה השברירית, הגיבו בירידותאירופה

מזהנראהשלאמספר4.9%לביבשתזינקהמהוריאנט.האינפלציהבנוסףלהיפגעוצפויהוהגבלותלסגרים

זמן רב, הרבה בהשפעת מחירי האנרגיה ומדינות מסוימות בגוש, בהן התפרצות האינפלציה חדה מאחרות.

להקשות על הכלכלה ולהעלות את האינפלציה, מחירימשבר האנרגיה הפוגע בצמיחה ומייקר מחירים,ממשיךסין

המכשול.עלתתגברסיןשלהריכוזיתהכלכלהכילהניחישמתייקרים.רביםמוצריםומחירי27%בעלוהירקות

:ישראל

הכלכלה בישראל ממשיכה להתרחב, שיעור האבטלה יורד, הגירעון הצטמצם לרמתו לפני הקורונה, משקיעים זרים

ממשיךהשקל.4.9%עלהבאהובשנה6.3%עלהשנהתעמודבישראלשהצמיחהצופהOECDארגון.לישראלנוהרים

להתחזק והעלאת ריבית לא על הפרק.

:ארה"ב

מגמת ההתרחבות בכלכלה האמריקאית ממשיכה, גם אם נתונים מסוימים מפתיעים לרעה מדי פעם. האינפלציה

ממשיכה לדהור ומביאה את יו"ר הפד להצהיר דה פקטו שהוא טעה בהערכתו לגבי זמניותה.עובדה המצדיקה האצת

.2022בריביתהעלאות2-3מעריךהשוקהדוהרת,האינפלציהלאורכיאםריבית.העלאתלאעדייןאבלהטפרינג,

ועוזר לדולר להמשיך להתחזק מול סל המטבעות.

ולתהליך זה,להאיץ את מועד העלאת הריבית,יכוליםהתפרצות האינפלציה והנתונים הכלכליים המשתפרים

השלכה שלילית על אג"ח עם מח"מ ארוך ולשוק המניות המכור לכסף זול.

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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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

מציעות את הפיצוי הגבוה ביותר עלקוריאה,בת"א, גרמניה,בריטניה,יפן ודרוםהנוכחיותפרמיות הסיכון●

הסיכון של השקעה במניות.

מציעות את הפיצוי הגבוה ביותר בהתבסס עלקוריאהבגרמניה בריטניה יפן ודרוםהעתידיותפרמיות הסיכון●

תחזית רווחים.

לגרור תיקון משמעותי בשווקים.עלולותאכזבה מהצמיחה,התפרצות מהירה של האינפלציה, או עליית ריבית,●

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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*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

למרות החששות מהאינפלציה ועליית ריבית, תשואות האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל ובחו"ל עדיין נמוכות●

מאוד. גם תשואות אג"ח בסיכון גבוה בארה"ב, אינם אטרקטיביות עקב עליית האינפלציה.

ריבית !במקרה של העלאתירידות שעריםאג"ח עם מח"מ ארוך, יספוג●

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!



שורה תחתונה מאקרו לסקירה :

וריאנט האומיקרון, כפי הנראה לא ישפיע באופן מהותי על הכלכלה כפי שחששו.●

למרות התיקון הקצר, השוק האמריקאי עדיין יקר ברובו.●

חודש דצמבר מתאפיין בעדכון תיקי השקעות לקבלת מגן מס ע"י מכירת נירות ערך מפסידים,●
מה שמגביר את הירידות בניירות אלו.

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

הסיכונים העיקריים לשוק : מוטציות חדשות,עמידות לחיסון / אינפלציה שתצא משליטה והעלאת ריבית.●

הבנק המרכזי באירופה עדיין נוקט בגישה מרחיבה התומכת בשווקים,אולם בארה"ב המגמה משתנה,מתוך●
תקווה שהצמיחה תמשיך גם ללא הגישה המרחיבה.

אירופה מעניינת ומספקת אפשרויות השקעה מעניינות, וחוסר 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.

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!



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

עומר רבינוביץ
עמי ארביב

360אינווסטורוצוות

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
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