
השקעה בשווקים הגלובאליים



שיטות השקעה  

בתיק הגלובאלי



גישות השקעה  
TOP DOWN = >מהמאקרו למיקרו

BOTTOM-UPֹ=>כ התאמה לתיק מודל"ניתוח חברות ספציפי ואח



Asset Allocation 
איך בעצם נקצה את הנכסים?

 (  אינפלציה ושערי חליפין, ריבית, צמיחה, מגמות מאקרו)ניתוח גיאוגרפי

 (מכפילי רווח והון, תמחור שווקים)ניתוח סקטוריאלי



–הניתוח הגיאוגרפי 
מאפשר חשיפה לכל מקום בעולם



גושיםמרק הגלובלי לפי 'חלוקת תיק הבנצ

גיאוגרפיים



דוגמא לתיק גלובלאי 



...לא פחות חשוב, ניתוח סקטוריאלי 



המחזורייםהסקטורים



הסקטורים הדפנסיביים



S&P המופלאים של10



שוק הסחורות



...  סחורות מושפעות מ

מזג אויר, ביקוש לבשר, דמוגרפיה–דגנים וסחורות חקלאיות

ן  "שוקי הנדל, צריכה פרטית, שפל כלכלי/גאות–מתכות תעשייתיות 

ספקולנטים, ריבית, אינפלציה, גיאופוליטיקה–מתכות יקרות

גיאופוליטיקה, מצב מאקרו כלכלי, דמוגרפיה–אנרגיה



כלכלות וסחורות והקשר בינהן  

סחורות חקלאיות–ברזיל 

אנרגיה וסחורות חקלאיות–רוסיה 

מתכות תעשייתיות–ילה 'צ

סחורות חקלאיות ואנרגיה–אוסטרליה

סחורות חקלאיות-ניו זילנד

זהב ומתכות יקרות–דרום אפריקה 

סחורות חקלאיות ואנרגיה–קנדה

אנרגיה-נורבגיה



אז איך להשקיע בסחורות  

חוזים עתידיים ואופציות

מוצרים מנוהלים רכישות 

ETF סל נאמנות ותעודות קרנות 

(אנרגיה וחומרי גלם)מניות של חברות הפועלות בתחום רכישת 

רכישת יחידות פיזיות



מונת מצבת–שוק הסחורות 

–נרשמו עליות מחירים בסחורות המרכזיות בשוק הסחורות 2017-ב•

ורוב הסחורות התעשייתיות, זהב, פטנ

הסיבה המרכזית היא המשך הביקוש העולמי שנתמך בצמיחה  •

הגלובלית ושיקפה את הגידול בקצב הצמיחה ברוב המשקים בעולם

ארגון  )ק "אם נתייחס לשוק הנפט נציין גם את היכולת של אופ, בנוסף•

לשמור על הצע נמוך של חביות מיוצרות ליום( יצואניות הנפט



זר לעלות השנהח–מחיר הנפט 



ם המתכות התעשייתיות עלו ג–לא רק הנפט 

השנה



וול סטריט והמדדים 
המרכזיים



ב  "מדדי מניות מובילים ארה

Dow Jones
הגדולותהתעשייתיותהחברות30שלמניותלביצועימדד

מנייהמחירלפיממוצע-והחשובות

S&P 500
-ב"בארההגדולותהחברות500שלהמניותלביצועימדד

שוקשווילפימשוקללממוצע

NASDAQק"נאסדבבורסתהנסחרותהמניותלביצועימדד

Russell 2000ב"בארהב"הארההקטנותהמניות2000לביצועימדד



שוק ההון האמריקאי 



מדדי מניות מובילים בעולם



2018נכון לתחילת תמונת מצב -ב "ארה

וצפויה  3.2%על 2017ב עמדה בשנת "הצמיחה בארה•

2018-להמשיך בקצב דומה ב

מדדי הייצור התעשייתי ברמה מאוד גבוהה ושיעור  •

האבטלה נותר נמוך

בגלל  " פד"נתוני האינפלציה ממשיכים לאכזב את ציפיות ה•

שכר שכמעט ולא גדל

אמנם הסתיימה עם רפורמת  טראמפשנתו הראשונה של •

המס אולם הרבה הבטחות אחרות שלו לא מומשו

אם כי בקצב מאוד , העלאות הריבית של הפד ימשכו השנה•

הדרגתי בהעדר לחצים אינפלציוניים אמיתיים



מתחילה לחזור  ב"ארה–הריביות בעולם 

(גם בריטניה)לנורמליזציה ולהעלות ריבית 



–העליות החדות בשוק המניות האמריקאי 
נתמכות בעליות מקבילות של הרווח למניה



.  תכנון מול ביצוע–ב "צמיחת השכר בארה



מדינות אירופה 



אירופה תעודות סל

נימוקתעודת סל/ETFמדינה

יורוסטוקס

600

SXXPIEX GY
600יורוסטוקספסגות סל 

.סקטורים19מדינות שמתפרס על 18מדד רוחבי על פני

גרמניה  

EWG, XDAX,DAXEX
פסגות סל דיבידנד גרמניה  

DAXפסגות סל גרמניה  1-סד 30

העוצמה שלה גם  . של אירופה" עוגן"גרמניה היא למעשה  ה

עזרה  . בזכות היותה מעצמה גם כלפי מדינות מחוץ לאירופה

.ותעזור לה בעתידלבעבר

בריטניה
EWU, ISF LN

FTSE 100פסגות סל 

בריטניה הפתיעה לטובה בנתוני הצמיחה האחרונים

והעובדה שיש לה מטבע עצמאי עוזרת לה לשלוט  

המוניטריתבמדיניות 

EWLשוויץ
מטבע עצמאי

מגזרים דפנסיביים

EWDשבדיה
מדינות שמתבססות על משאבי טבע

אדם איכותיכח
AAAדירוג  סקנדינביה

GXF
פסגות סל דיבידנד סקנדינביה



600יורוסטוקס50יורוסטוקספרמטרים

50600מספר מניות

718מספר מדינות

1019סקטוריםמספר

10%-פחות מ20%-קרוב לן של איטליה וספרדמשקל

600היורוסטוקסמול 50היורוסטוקסמדד 



באירופה הסיכונים ממשיכים להתמתן והנתונים הכלכליים•

ממשיכים   להיות  טובים

שנים  10מדדי אמון הצרכנים והעסקים בגוש האירו בשיא של •

והאבטלה במגמת ירידה

העלאת ריבית אינה נראית באופק אך הבנק המרכזי צפוי להפסיק  •

.2019ח לקראת סוף "את רכישות האג

2018לתחילת נכון תמונת מצב –אירופה 



ל העולם אנחנו רואים  בכ–שיעורי האבטלה 

כולל באירופה  , שיפור בכלכלה הריאלית



הצמיחה באירופה נמשכת בהובלת גרמניה



א נחשב ליקר  ל–שוק המניות בגוש האירו 

(לפי מכפיל הרווח)הסטוריתבראייה 



שווקים מתעוררים



שווקים מתעוררים

הגדרה
אין הגדרה מסודרת אבל בגדול מדובר בשווקים עם צמיחת תוצר מהירה מהממוצע העולמי–

כלכלות שעוברות תהליך של תיעוש ועיור–

ושתוצר לנפש שלהן נמוך מהממוצע העולמי–

גיאוגרפית-החלוקה הקלאסית 
אסיה ללא יפן–

הלאטיניתאמריקה –

אירופה המתעוררת–

אפריקה והמזרח התיכון–

קבוצות בולטות
–BRIC 

–MIST



?מה מייחד כל כך את השווקים המתעוררים

רמת הפיתוח הכלכלי.1

רמה טכנולוגית ומדעית. 2

השכלה. 3

שירותים ציבוריים. 4

רמת חיים .5

מאזן הגירה ודמוגרפיה. 6

עיור. 7

תיעוש מול חקלאות. 8



Hong Kong 

Jaipur, India Oil refinery, Brazil

Sao Paolo 

ח הייצוא"תלות עולה בצמיחה פנימית ע

 מדיניות מוניטארית מרחיבה

רפורמות תומכות צמיחה מקומית

 מגמת עלייה בכוח העבודה והייצור המקומי-

מפתח  

לצמיחה עתידית

 צפי לגידול בביקוש לסחורות חקלאיות נפט

ואנרגיה  

(ASAEN, ברזיל) תומך במדינות ייצוא 

 מטבעות,שחיתות פוליטית ,אינפלציה : סיכונים

מאפיינים בולטים–שווקים מתעוררים 



מפותחים מול מתפתחים 
...(חזקים ושוקי ספר)



NEXT 11 -כלכלות ה



"ישנים"השוואה לשווקים המתעוררים ה



הפרטה ומתן הקלות במיסים, י עידוד צריכה מקומית"שיפור המאזן ע

 הפיננסיתליברליזציה של המערכת

הורדת ריבית ורפורמה בשער חליפין, הסרת חסמים, עידוד קרנות פנסיה

 הממשל הסיני ממשיך להצהיר  על תוכניות  להאצת הצמיחה:

.  לעסקים קטניםהקלות מס , סבסוד דיור, בניית רכבות

שינוי מודל הצמיחה–כלכלת סין 



"מערבי"בר לקצב צמיחה עו–הקטר הסיני 



המתעוררות הולכת  הכלכלותהדומיננטיות של 
וגדלה בתרומה שלה לצמיחה העולמית



השווקים המתעוררים הבולטים בשיפור הרווח למניה הם בגוש  

מפגרים  "האסייתי לעומת גושי מזרח אירופה ודרום אמריקה ש
"אחריו



משברים בכלכלה 



מחזוריות בכלכלה 



מחזור עסקים  



קום . בועת הדוט



משברים פיננסיים

ודרכי התמודדות
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היווצרות המשבר

תוצאותתגובת הממשלהסיבות למשברמדינהשנה

הערכת יתר של המניותב"ארה1929

 החרפה של ההאטה כתוצאה ממדיניות

מוניטרית מרסנת

שינוי ציפיות המשקיעים

 שמירה על

, ריביות גבוהות

העלאת שיעור  

קביעת , המס

מכסים על יבוא

 המשבר נהפך

למיתון עמוק שנגמר  

1945-רק ב 

שערי ריבית גבוהיםב"ארה1987

הערכת יתר של המניות

גרעונות גדולים בתקציב ובמאזן

ערך דולר נמוך

  פעילות רחבה של מיזוגים ורכישות

ח זבל"שמומנה דרך אג

 פועלה נמרצת

, להורדת הריבית

מתן נזילות ותיקון  

הבעיות ברגולציה

  התאוששות מהירה

של השווקים  

.הכלכליים

  הכלכלה הריאלית

כמעט לא ניזוקה

הערכת יתר של המניותיפן1990

 70–הניקיי במכפיל רווח לשיא

  הכחשה ולאחר

מכן תגובה איטית  

וחלקית

 10מיתון שנמשך

שנים
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היווצרות המשבר
תוצאותתגובת הממשלהסיבות למשברמדינהשנה

המהפכה האיראניתאיראן1979

עירק-מלחמת איראן

  לאחר כמה שנים

חזר מחיר הנפט  

לרמתו הקודמת

  התאוששות מהירה

של השווקים

משבר הרובלב"ארה1998

רוסיה פושטת רגל

  משבר פיננסי בדרום מזרח

אסיה

  הידוק הפיקוח המוניטרי

והזרמת  , והפיסקאלי

הלוואות למדינות במשבר 

ל"י קרן המטבע הבינ"ע

  התאוששות מהירה

של השווקים  

הכלכליים

  הכלכלה הריאלית

כמעט לא ניזוקה

טק-ההייבועת ב"ארה2001

הערכת יתר של המניות

מכפילי רווח גבוהים מאוד

  פועלה נמרצת להורדת

מתן נזילות, הריבית

 הכלכלה הריאלית

ניזוקה לטווח של  

שנתיים



2008ב "משבר  הסאבפריים בארה

הבנק  
מממש 
נכסים

מחירי 
הבתים  
יורדים

לווים  
מתקשים  
לפרוע את 

החוב



ן  "התפוצצות בועת הנדל

קריסת המכשירים הפיננסיים

משבר נזילות

צונאמי

... כדור שלג-תהליך המשבר
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השווקים באירופה
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נדל"ן

תל-טק

המניות בישראלשוק 



תהליך התפשטות המשבר
משבר פיננסי

משבר כלכלי

משבר חברתי

משבר פוליטי
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ב"המשבר בארההתמודדות עם 

הורדת ריביות בעולם•

הגדלת קווי אשראי למערכות הפיננסיות•

$מיליארד 750בסך MBS-ב"קניית החוב הרע בארה•

מגבלות על מסחר ספקולטיווי•

הלאמת בנקים  •

התערבות קרן המטבע העולמית•



לא להציל את האירו והאיחוד להציל את האירו והאיחוד

החרפת המשבר

 המונטריהתפרקות האיחוד

כאוס פיננסי וכלכלי

או אולי –שפל ארוך / מיתון
?תרחיש איסלנד

שמירת תרבות מקומית

גושים-תת/ גושים קטנים  /
מימדי-איחוד רב

רפורמות מבניות כואבות

משטרי צנע

 פיסקליאיחוד /

אובדן ריבונות

קבלת מרות גרמנית

  התאמה לסטנדרטים
גרמניים

תהליך בלתי הפיך?

הדילמה האירופאית



מנגנון התמסורת  

:משבר כלכלי למשבר חברתימתרגם 

שוק העבודה  



אובדן אמון: המשבר הפוליטי

פיזרו הבטחות  , ברמת המדינות והאיחוד, המנהיגים•

(רווחה, בריאות, פנסיה)

האזרחים האמינו בהבטחות ולכן תמכו באיחוד•

גירעונות שוטפים ופשיטת רגל : אין כסף לשלם•

טווח-אקטוארית ארוכת

האזרחים מחפשים את מי ואת מה להאשים •



ממשלתיחוב 



2

4

6

8

10

12

14

16

1/10 3/10 6/10 9/10 12/10 2/11

ספרד פורטוגל אירלנד יוון

משבר חובות גורר עליית תשואות  

;פורטוגל בדרך; יוון ואירלנד מקבלות סיוע

?מתי יוכרז על הסדר חובות

שנים 10-אגח ל



CDSמרווחי ביטוח אשראי מדינות אירופה

Source :   Blommberg 09-2011

2011עד נובמבר 2008ינואר -התפתחות  



...לסיכום-משברים

בא לידי ביטוי בתחום שלב בהתפתחות המשבר

שווקים פיננסיים

מערכת הבנקאות

סחר, ייצור

שוק העבודה

תסיסה

הפגנות

אלימות נרחבת

פליטים/מלחמות/ מהפכות

משבר פיננסי

משבר כלכלי

משבר חברתי

משבר פוליטי
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חשיבות-ל"השקעות בחו
(גלובליזציה)עולם שלם של אפשרויות •

כלי השקעה משוכללים יותר•

ומסחר באופציות מפותח יותר( מכירות בחסר)שוק השאלות •

.פיזור וגיוון בתיק ההשקעות•

.שוק ההון האמריקאי הוא המוביל והחשוב בבורסות העולם•

(פוליטי,ביטחוני)שוק בארץ חשוף לסיכונים רבים •

קיימים עיוותים ויש בעיית נזילות  , שוק בארץ לא מפותח דיו•
.וסחירות

ניתן לקבל חשיפה משמעותית יותר  לשינויי המטבע באמצעות  •
?חיסרון ? יתרון. ל"השקעה בחו


