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פרוטוקול מפגש פורום  CFOבנושא ניהול סיכונים
ניהול השקעות וסיכונים פיננסיים בתקופות ארוכות של אי ודאות -
קובי פלר ,מנהל השקעות ראשיUBS Wealth Management ,
 1121היא שנה מלאה פינות פוליטיות .אנחנו מושפעים בכלכלה הריאלית מהפוליטיקה – בחירות
ביוון ,בסין ,פגישה באיחוד האירופי ,ההחלטות של הפד בארה"ב ,הבחירות בארה"ב (לא חשוב מי
ייבחר – חשוב שיהיה לו רוב ,כי לאובמה מאד קשה לפעול) וכו'.
הכלכלה העולמית נמצאת בהאטה ,גם סין ( 8%צמיחה) .מתחילת שנה שעברה לא היה רבעון אחד
עם צמיחה מעל .3%
מדד ההפתעה ,המודד כמה מהנתונים המאקרו כלכליים מפתיעים לטובה וכמה לרעה .בשלוש
השנים האחרונות המדדים התחילו עם ציפיות חיוביות לשינוי ,והנתונים מפתיעים לרעה – התסריט
חוזר גם השנה .אנחנו בהחלט מנסים לחזות את השלב הבא בהפתעות של הכלכלה העולמית.
 011 S&Pבאותו מצב – התחלה אופטימית והתרסקות שהגיעה אח"כ .השאלה היא האם גם השנה
שהתחילה בעליות ,ומימוש בחודשים האחרונים ,תראה בסוף השנה שיפור.
ניהול השקעות צריך להעריך לאן להפנות את הכסף .כמה ממכשירי ההשקעה שמצליחים כן להתגבר
על חוסר הוודאות הנוכחי הם:
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פניה להשקעות בשוק האמריקאי ,בנכסים דולריים ,על חשבון נכסים אירופאיים ,בגלל
המשבר המתמשך באירופה.
שני מטבעות שצריך לפנות אליהם כשהשווקים רועדים – הדולר האמריקאי והיין היפני ,הם
מתחזקים במצבי חוסר ודאות .כשהדולר בעולם מתחזק הוא מתחזק גם בישראל ,בבחינת
קורלציה על פני  0שנים .קורלציה הפוכה יש בין המניות לדולר – מניות יורדות ודולר עולה.
תחומים פחות תנודתיים במניות :פרמצבטיקה ,תשואה משמעותית עודפת על ה,S&P-
חברות מזון וצריכה לא מחזוריות ,מניותיהן גם בעליה .להיצמד לשני התחומים האלה .גם
חלק מתחומי הטכנולוגיה נחשבים פחות תנודתיים.
המלצה חזקה מאד – לנטרל תנודתיות ע"י מכשירים שמחלקים ריבית – על אג"ח ,או
דיבידנד על מניות .ה REIT-מחלקים דיבידנד קבוע בארה"ב על פני שנים .שוק הנדל"ן שם
מתחיל להתאושש ,בעיקר תחום רבי הקומות למגורים.
השקעה ב – MLP-תחומי הגז בארה"ב בו פועלות כמה חברות ממוזגות ומחלקות דיבידנדים
יחד כל שנה .העצמאות האנרגתית שארה"ב פועלת אליו ,מחזק את תחום הגז בארה"ב
והחברות מחלקות דיבידנדים יפים מאד.
שוק התשואות הגבוהות .גם בניכוי חדלות פירעון התחום ממשיך לייצר תשואות עודפות על
שוק המניות ,כל חודש ,גם בשנים של נפילות והתרסקויות – הוא יורד פחות בירידות ועולה
יותר בעליות .שוק מושמץ מאד בארץ ,פחות בחו"ל ,אפשר להרוויח פה יפה ,כחלק מהסיכון
בתיק ההשקעות.
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פרמטרים להערכת כיוון השווקים:
.2

.1

.3
.4
.0

שוק המניות מגיב בסופו של דבר לרווחיות החברות ,הגם שיש חוסר ודאות פוליטית
ומדינית .מצבי חוסר הוודאות מייצרים את הבסיס לעליות ולירידות של המניות בהמשך.
כשחוסר הודאות הפוליטית יורדת ,המניות כן מגיבות ישירות לחברות ולרווחיות שלהן.
מדד מנהלי הרכש גם בשירותים וגם בתעשייה .שוק המניות עושה מהלכים חזקים
כשהמדדים מתחילים לעלות .כשהוא מתאושש לסביבות ה 01-נקודות ,שוק המניות עושה
את המהלך הכי משמעותי שלו.
שוק התעסוקה כמנבא כיווני עליה במניות.
מדד ההפתעה הכלכלי בחישוב משותף עם מדד מנהלי הרכש בשירותים ,נמצאים בקשר
ישיר הדוק עם ה.011 S&P-
אנחנו אופטימיים על שוק המניות בארה"ב עד סוף השנה .הבחירות ייצרו אופטימיות שם.
הכלכלה צומחת שם לאט ,אבל צומחת ,והמדינאים באירופה יצטרכו לפעול ,ויחד עם
הבחירות בארה"ב השוק האמריקאי יעלה ויגרור את העולם איתו.

כללי השקעה מרכזיים בשוק
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קביעת מדד יחס מקומי וגלובלי
מטבע התייחסות
תשואת יעד וזמן ההשקעה והפרדה לתיקי השקעות שונים
מכשירים סחירים וברורים
איזון תיק ההשקעות
הפרדת אג"ח מניות והשקעות אלטרנטיביות
שיטת קנה והחזק כבר אינה רלוונטית – תיק דינמי נותן תשואה עודפת
למקד השקעה במדינות צומחות

השוק הישראלי – איזון תיק ההשקעות בין אג"ח מדינה לקונצרני ,לפחות פעם בשנה ,יכול לייצר
תשואות עודפות לתיק ההשקעות .הזהירות מחייבת כמובן בשמירה על כספי חברות ציבוריות ,אבל
אי אפשר לוותר על השאת תשואה.
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