
 2018 מרץעלון חודש   

 שותף נכבד,

 .2.34ומחיר הקרן הוא  5.9%סיימנו בעלייה של  2018את הרבעון הראשון של שנת 

 .2017בסוף שנת  2.4%לעומת  2.74%שנים סיימו את הרבעון בתשואה של  10 -אג"ח ממשלת ארה"ב ל

 2.74%לעומת  2.97%( סיימו את הרבעון בתשואה של עליהן אנו בשורטשנה ) 30 -אג"ח ממשלת ארה"ב ל

 .2017בסוף שנת 

לדו קרב עם סין צריך לייחס אולם את יריית הפתיחה  את ההצגה ברבעון זה גנב ללא ספק נשיא ארה"ב.

בחודש ינואר הורידה "דגונג גלובל קרדיט" אחת מחברות דירוג האשראי החשובות ביותר  דווקא לסינים.

 , עם תחזית אשראי שלילית.פלוס BBBמינוס לדרגת  A, את דירוג האשראי של ארה"ב מדרגת בסין

כושר הפירעון של הממשל הפדראלי  "התבססות מוגברת על פיתוח כלכלי מבוסס חוב תמשיך לשחוק את

, אישר נשיא ארה"ב את רפורמת המס שתגדיל את החוב הלאומי של בחודש דצמבר בארה"ב" ציינה דונג.

 טריליון בתוך עשור. 1.4טריליון דולר בעוד  20ארה"ב שכבר עולה על 

פדראלי כדי "הורדות המיסים העצומות מצמצמות באופן ישיר את המשאבים העומדים לרשות הממשל ה

 , ולפיכך מחלישים עוד יותר את כושר הפירעון של הממשל."לפרוע חובות

"כושר הפירעון המדומה של הממשל הפדראלי כנראה יהפוך לנפץ שיצית את המשבר הפיננסי הבא" 

 הוסיפה חברת דירוג האשראי הסינית.

דולה , סין הינה המחזיקה הגםבסין פרסום כזה איננו אפשרי ללא אישור מגבוה. ולהזכירכ –שותף נכבד 

 .(טריליון דולר 1.2) ביותר באג"ח של ממשלת ארה"ב

למרץ דיווחה רשת בלומברג כי קרן ההשקעות הממשלתית של סין  22, ביום ואם כבר מדברים על סין

למנוע  ל מנת, וזאת ערכשה בימים האחרונים כמויות גדולות של מניות בסמוך לסגירת המסחר בבורסה

, למישהו יש עדיין אשליה כי המסחר בבורסה בסין משקף היצע וביקוש שערי המניות בסיןמפולת ב

 ?מישהו אמר שוק חופשי ?טהורים

מדד מנהלי הרכש שפורסם לאחרונה עלה לרמה של  .בהרבהבאירופה התערבות הבנקים איננה טובה 

. שיעור האבטלה 2011יותר מאז , זהו הנתון הגבוה בבסוף החודש הקודם 57.5 -נקודות בהשוואה ל 58.1

בלבד. בגרמניה עמדה  8.8%עומד כעט על  2013במחצית הראשונה של  12.1%בגוש היורו שעמד על 

עם נתונים כאלו היה צפוי כי תשואות האג"ח  בלבד. 3.6%, ואחוז האבטלה על 2.8%על  2017 -הצמיחה ב

שנים נמצאות בטריטוריה  5לטווח של עד , אולם בפועל התשואות של המדינות הממשלתיות היו עולות

, הנחשבות לבעייתיות שלילית. הפעולות של הבנק המרכזי האירופאי הביאו לכך שאג"ח ממשלת יוון

ביטל  –! בפעולותיו ה הנמוכה יותר מאג"ח ממשלת ארה"בבמיוחד בעשור האחרון נסחרות היום בתשוא

ומדוע הבנק האירופאי איננו פועל כמו  בשווקים.למעשה הבנק המרכזי האירופאי את תמחור הסיכונים 

" מכלכלת היבשת מוגדרת "כלכלת זומבי 10% -כ, מאחר ו? התשובה היאעמיתו האמריקאי ומעלה ריבית

ל מהחברות הגדולות אינן יכולות להתקיים בלא חובות עצומים אותן הן חייבות למחזר ע 10% -כלומר כ

 איננו יכול לצאת מהשווקים.לשרוד. במצב כזה הבנק המרכזי  מנת
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 הינה שוק האשראי באירופה. האמתית, לטעמינו הבועה בועה םהווירטואליירבים רואים בשוק המטבעות 

שתלויה בסין הינה החלטת נשיא סין לנטוש את ראשון סיבה נוספת לרעידות בשווקים הפיננסיים ברבעון ה

מדיניות התמריצים של סין כמקור עיקרי לנזילות שהניע את השווקים הפיננסיים בעשור שחלף. הלוואות 

טריליון דולר בין השנים  20 -, הגיעו לסך של יותר מהבנקים הרשמיות בסין ביחד עם הלוואות הצללים

ביחד עם בנק המרכזי של יפן והבנק האירופאי ) הבנק הפדראלי ביחד עם הבנק, לעומת זאת 2009-2017

טריליון דולר. המשמעות האופרטיבית של צעד זה הורגשה כבר  13( הוסיפו לשווקים "רק" אוף אינגלנד

מיליארד  60 -ל 2016מיליארד דולר בשנת  640 -בשלהי השנה שעברה. זרימת ההון החוצה מסין צנחה מ

 .2017בלבד בשנת דולר 

ל בא אל קיצו. ע המרכזיים בשווקים , נראה כי כמעט עשור של התערבות מסיבית של הבנקיםשותף נכבד

 חלם. -להמחיש את גודל השינוי בפניו אנו עומדים ניקח לדוגמא עיירה המפורסמת בשמה  מנת

ה הועדה והחליטה בחלם החליטו לקבוע את מחירי הנעליים בשוק באמצעות ועדה. אחת לרבעון התכנס

מה יהיו מחירי הנעליים בשוק. משראו כי טוב הרחיבה הממשלה של חלם את סמכויות הועדה ונתנה בידה 

? כך שולטת הממשלה על מחירי גם את ההחלטה לקבוע באיזה מחיר תימכרנה הדירות בחלם. גאוני לא

 , ובא לציון גואל.המוצרים השונים

עד שהתמוטטה ברעש גדול. אולם  שנה. 80ות הגוש הקומוניסטי במשך מדיניות שכזו הייתה נהוגה במדינ

 –, ולא במזרח אלה כאן במערב במעוז הקפיטליזם החדשות המרעישות הן כי מדיניות זו עדיין חיה ובועטת

וועדת השוק הפתוח" ותריסר מומחים בוושינגטון קובעים שם את ! אחת לרבעון מתכנסת שם "בארה"ב

, בשנה האחרונה לאחר שנוכחו באבסורדים אליהם ? ובכןמדהים שווקים הפיננסיים.מחיר הכסף לכל ה

לצאת מהשווקים.  ל מנתנקים המרכזיים ככל העולה בידם עהובלו השווקים הפיננסיים עושים כמעט כל הב

 , אנו עדים למחיר העצום שמשלמים המשקיעים., ובמקומות שאכן מתבצע הליך כזהאולם לא כולם יכולים

, השווקים למלחמות הסחר בין ארה"ב לסין השפעה שולית למדי על כלכלות שתי המדינות –תטעו בל 

, אותו ניפחו במרץ רב הבנקים המרכזיים בעשור פשוט חיפשו ומצאו את הטריגר להוצאת האוויר מהבלון

 שחלף.

 הניפוח.הוצאת האוויר מהבלון הינה הליך מהיר לאין שיעור מתהליך  –וכדאי לכולנו לזכור 

:" שוק האג"ח ( ריי דליומיליארד דולר נכסים 200מעל או כפי שאמר זאת מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם )

 ."שנה 40מד לפני המפולת הקשה זה בארה"ב עו

פתחה הקרן בניהולו שורט על השווקים באירופה בסך של יותר  2018במהלך הרבעון הראשון של  –אגב 

 .מיליארד דולר 40 –מ 

 כך שאנו איננו המשוגעים היחידים בשוק.

 

 בברכה,

 רועי מאיר



 
  

 

שיעור  % בתיק נייר ערך

 חשיפה

פרופיל 

 חשיפה

אפיק 

 השקעה

 תעודת סל אג"ח 291 291 בחסר –שנה(  30 -אג"ח ממשלת ארה"ב )ל  

 - - 291 -  שורט -סה"כ חשיפה ב

 - - 102 -  לונג -סה"כ חשיפה ב

 - - 5 5 סה"כ נזילות

 - - - -  סה"כ חשיפה למניות / סחורות

 - - 291 -  סה"כ חשיפה לאג"ח

 - - 5 -  סה"כ חשיפה למט"ח

 - - 296 -  סה"כ כללי

 2018 מרץחודש  אחזקות סוף


