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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!



)31/12/21ל(נכוןהשווקיםביצועי

20212020201920182017שוק
s&p 20%-26.9%14.5%28.7%6.2%ארה"ב 500

DAX15.8%0.4%25.2%18%-12.4%גרמניה-
FTSE10014.3%13.2%-12%12%-7.85%בריטניה-

NIKKEI225-4.9%13.1%18.2%12%-19.1%יפן
23.8%9%12.9%3.6%28.6%הודו
6.6%-19.5%22.3%14.5%-4.2%סין
2.65%-15%3.9%-3532%14%ת"א
21.19%-9033.1%8.9%38.5%3%ת"א

אירועים וכותרות :

:כללי
חודש דצמבר הסתיים בעליות שערים במרבית השווקים וסיכם שנה נפלאה מבחינת רוב מדדי המניות העולמיים.

למרות תיקון במהלך החודש, המשקיעים לא נתנו לאומיקרון ולשאר הגורמים המעיבים לקלקל את ראלי סוף השנה.

האומיקרון מתברר כפי שהערכנו כבעל השפעה מתונה על הכלכלה, עקב שיעורי תמותה ואשפוז נמוכים יחסית.

דברי יו"ר הפד על אינפלציה לא זמנית, ועל הפחתה מהירה יותר של ההרחבה הכמותית והעלאות ריבית,

מלחיצים הרבה יותר את המשקיעים.

הסיכונים הגיאו פוליטיים (סין/טיוואן,רוסיה/אוקראינה,אירן) אינם באים לידי ביטוי בתמחור השוק, מתוך הנחה

שהשפעתם מוגבלת, כל עוד הצדדים המעורבים מעוניינים שלא יצאו משליטה.

:גלובלי

ע"י הפחתת רכישות האג"ח והעלאות ריבית. בריטניה,המגמה הכללית בעולם היא צמצום המדיניות המרחיבה,כללי

נורווגיה ומס' מדינות מתפתחות העלו כבר ריבית ובמהלך החודש. צוואר הבקבוק בשרשרת האספקה עדיין מאט

מאוד את הכלכלה ויחד עםמחירי האנרגיה שמטפסים בכל מקרה בחורף, מוסיפים לעליית האינפלציה.

דבק עדיין במדיניות הריבית הנמוכה ובהרחבההאינפלציה ממשיכה לזנק ביבשת, אולם הבנק המרכזיאירופה

כמותית. למרות מגבלות האומיקרון, לא ניכרת עדיין פגיעה משמעותית בכלכלה.

ומדיניות "אפס סובלנות לקורונה" פוגעים בצמיחהמשבר הנדל"ן בהובלת חברת אוורגרנד, החוסר באנרגיהסין

וממשיכים להקשות על הכלכלה ולהעלות את האינפלציה.מאידך הבנק המרכזי משחרר קצת את הרסן לבנקים

והייצוא זוכה לביקושים מוגברים. הכלכלה הריכוזית של סין תתגבר כפי הנראה על המכשולים.

:ישראל

הכלכלה בישראל ממשיכה להתרחב, שיעור האבטלה יורד, הגירעון מצטמצם במהירות, האינפלציה בישראל נמוכה

יחסית לעולם בגלל השקל החזק ואספקת הגז המקומית והעלאת ריבית לא על הפרק.

:ארה"ב

ושוקשנה40שללשיאבגדולגםצומחתהאינפלציההאחרון.ברבעוןחזקהצמיחההמשךעלמצביעיםהנתונים

העבודה ממשיך להשתפר. הממשל עדיין נאבק להעביר תקציב וכדי למנוע השבתה הקונגרס העביר תקציב זמני עד

אמצע פברואר. הפד נמצא בדילמה שכן מחד העלאת ריבית משמעותית לבלימת האינפלציה עלולה לגרום למיתון,

ומאידך אי העלאה עלולה לגרום לאיבוד שליטה על האינפלציה.

להעלאת ריבית השלכה שלילית על אג"ח עם מח"מ ארוך ולמניות צמיחה בעיקר עם מכפילים גבוהים/שליליים.

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!



)03/01/22ל(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

ודרום קוריאה, עדיין סבירים ומשקפים ציפיותבת"א,גרמניה,בריטניה,(נוכחיים ועתידיים)מכפילי הרווח●

לצמיחה בשנה הקרובה.

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!



)03/01/22ל(נכוןהאג"ח*שוק

*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 נמוכות מאוד,  ובחו"ל למרות החששות מהאינפלציה ועליית●

ריבית,התשואות עדיין נמוכות מאוד.

ריביתלמעשהזוהיהאינפלציה,עלייתעקבלשנה,אולם5%שלתשואהמשקףבארה"ב,גבוהבסיכוןהאג"ח●

שלילית ריאלית.

צופה העלאת ריבית !אם השוקירידות שעריםאג"ח עם מח"מ ארוך, צפוי לספוג●

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.●

.2022בשנתגבוההלתנודתיותוצפויברובויקרעדייןהאמריקאיהשוק●

.20222שלהראשוןבחציוןלפחותהשווקיםעליעיבוריבית,העלאתלאחרחדשממיתוןהחששות●

למשקיעיםמשמעותיכל עוד אין העלאת ריבית משמעותית, חוסר האלטרנטיבה להשקעות, מהווה שיקול●
ודוחף אותם למניות.

הסיכונים העיקריים לשווקים : מוטציות עמידות לחיסון / אינפלציה שתצא משליטה והעלאת ריבית.●

בארה"ב המגמה השתנתה, התמיכה בכלכלה ובשווקים מצטמצמת, והעלאות ריבית מתוכננות בקרוב,●
מתוך תקווה שהצמיחה תמשיך גם ללא הגישה המרחיבה.

הכלכלה הישראלית בפריחה ועדיין במחירים נוחים יחסית לעולם.●

אירופה מעניינת ומספקת אפשרויות השקעה מעניינות. הבנק המרכזי באירופה עדיין נוקט בגישה מרחיבה●
התומכת בשווקים.

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●

הגדלת חשיפה לסקטורים בריאות,אנרגיה ופיננסים, על חשבון מניות צמיחה מוקדמת (חברות ללא רווח).●

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


