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 1עמוד 

 
הינה בעלת רישיון ניהול תיקי השקעות ועוסקת בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות. החברה עשויה "החברה"(  –השקעות בע"מ )להלן אלפי בנדק ניהול תיקי 

לרכישת  האמור בסקירה זו אינו מהווה הצעהלהחזיק ו/או לסחור בניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנסקרים לעיל בעבור קרנות נאמנות ו/או תיקי השקעות בניהולו. 

ת בין התחזיות המובאויחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. עלולות להיות סטיות משמעותיות 

י שימוש במידע זה יצור רווחים בידי לא תהיה אחראית לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה זו ואינה מתחייבת כבסקירה זו לבין התוצאות בפועל. החברה 
 המשתמש. סקירה זו מיועדת לשימוש המקבל ואין להעבירה לצד ג' כלשהו.

 

                            אסטרטגיות מעו"ף
 2018סיכום 
  

 

 סיכום שנה

מדי חודש סקירה של שוק המעו"ף ואסטרטגיית  מפרסמיםבמסגרת הסקירה הכלכלית החודשית שלנו, אנו 

 באמצעות 53השקעה מומלצת לחודש הקרוב. מטרת ההמלצות הינה השגת תשואה עודפת על פני מדד ת"א 

תוך שאיפה לשמירה על סטיית תקן , באופציות מעו"ף המשלבות רכישה וכתיבת אופציות אסטרטגיות מסחר

 . )תנודתיות התיק( נמוכה מסטיית המדד

 

, שנת מסחר זו התאפיינה בעליה ניכרת בתנודתיות של שוק ההון העולמי ופועל יוצא מכך גם 7105בשונה משנת 

בשנה הקודמת( כשלשיאה  7.2%)לעומת  07.20%ת עמדה השנה על של מדד המעו"ף. סטיית התקן הממוצע

ביום הפקיעה. מדובר בסטיית תקן חריגה שלא נראתה בנוף המקומי  75%הגיעה בחודש דצמבר, עת עמדה על 

 . 7100משנת 

 

סיכום של  תשואה מצטברת(, -תשואה חודשית, טבלה תחתונה-בשתי הטבלאות )טבלה עליונה מובא להלן

החודשיות כפי שהתפרסמו בזמן אמת, )כל הסקירות  7106ידנו במהלך שנת -האסטרטגיות שהומלצו על

 (.החברה של האינטרנט באתר נמצאות
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 רלוונטיות8 אנקדוטות

 %8008מצטברת של חיובית  כפי שניתן לראות בגרף, האסטרטגיות החודשיות המומלצות הניבו תשואה .0

  -%108 תה יהיכאשר תשואת השוק המצטברת באותה תקופת 

 (.7105ביחס לשנת  57%-גבוהה ב) 07.20%תה השנה יהי מדד המעו"ףהממוצעת של סטיית התקן  .7

וקול השימוש בהגנות תה נמוכה מסטיית השוק, בזכות יהי טיית התקן הממוצעת של האסטרטגיה,ס .5

 .01.3% מכוסה שהיו בשימוש מעת לעת, ועמדה על 

 .7100הגבוהה ביותר משנת , 75%עמדה על בחודש דצמבר סטיית התקן  .2

 נתון המתיישב היטב עם סטיית התקן הגבוהה השנה. , בערך מוחלט 2%מעל  השנה פקיעות היו 4 .3

 0.51%, אסטרטגיית אוכפים בכסף הניבה תשואה שלילית שנתית של גם השנה, בדומה לשנה שעברה .4

בחודש  שהייתה במדד המעו"ףבעקבות הפקיעה החדה ובאופן מדהים למדי, גם השנה ההפסד נבע ברובו 

 .(-7.5%דצמבר )

 

 


