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  2018 פברואר אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

כתוצאה , אני מוצא שיש בכך ערך מוסף לשותפות ,תחודשי לעדכן ברמה 1022במהלך שנת אנחנו נמשיך  

סקירה , יכיל בנספח את טבלת הרעיונות המרכזיים בהם אנו מושקעיםוהעדכון הרבעוני יהיה קצר יותר מכך 

 .תופיע בנספח של המכתב החצי שנתי אשר נכנסו לתיק השותפותמעמיקה של הרעיונות החדשים 

הטבלה הבאה מציגה את תשואת השותפות מההקמה לצד תשואת , תשואה 4%החודש השיאה אנפה קפיטל 

 .אמות מידהכהמדדים המשמשים לנו 

 :שקליתטבלת תוצאות 

אנפה קפיטל  
 שותף כללי

אנפה קפיטל 
 שותף מוגבל

S&P 500 
NTR 

 MSCI ACWI  521א "ת

10221 4.2% 3.3% 8.2% 1.2% 3.2% 

1022 4.1% 3.4% 2.1% 2.4% 22.2% 

 3.8% 3.2% 3.2% 2.8% 11.9% 1022ינואר 

 (1.9) (3.3%) (1.5%) 3.1% 4% 1022פברואר 

1022 22.4% 23% 1.3% (0.3) 2.8% 

 מצטבר
 מההקמה

26.3% 20.7% 18.2% 8.3% 17% 

 
 .לפני דמי הצלחה, תשואת השותפות בשקלים –אנפה קפיטל שותף כללי 

אנפה קפיטל שותף מוגבל
2

 .אחרי דמי הצלחה, תשואת משקיע בשותפות בשקלים –  

S&P 500 Net Total Return –  חברות ציבוריות גדולות אשר נסחרות בארצות הברית 800המייצג את תשואת המניות של  מדד .

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו בשקלים מחושבת  התשואה

MSCI ACWI All Cap Index (USD) – מדד המייצג את תשואת כלל המניות 

 (Large, Mid and small cap)  התשואה (. מדינות מתפתחות 13 -מדינות מפותחות ו  13)בורסות ברחבי העולם  42 -הנסחרות ב

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו  בשקליםמחושבת 

 

התשואה המחושבת כוללת דיבידנדים . החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל 218מדד המייצג את תשואת  – 521א "מדד ת

 (.ברוטו)שחולקו 
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 .02.20.1022החלה לפעול ב  השותפות  

2
עבור שותף אשר זמן כניסתו . התקופהנתון התשואה לשותף מוגבל רלוונטי לשותף אשר היה מושקע בקרן לכל אורך   

 סכום התשואה הנו לפני תשלום מס. שונה התשואה תהיה שונה
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 "כן את התיבהלבנות , לספק תחזית שירד המבול לא נחשב"

 וורן באפט

 

 "התנודתיות"שובה של 

מהתחתית  20%כ במהשיא שנקבע בינואר ולעלות  21%כ במאז תחילת השנה השווקים הספיקו לרדת 

חודשים בהם המדדים לא הפגינו  חמישה עשר של היסטוריהירידות בפברואר קטעו רצף  ,שנקבעה בפברואר

, "התנודתיות"שובה של משקיעים ואנשים העוקבים אחרי השווקים הפיננסיים התבשרו על . חודש שלילי בודד

המונח עצמו שואב את שמו מתורת ההשקעות כפי שהיא נלמדת  .שזה שם מכובס לירידות בשווקים

רבה יותר במחירו  תככל שהנכס מפגין תנודתיו ,באקדמיה תנודתיות של נכס מהווה אמדן לסיכון, באקדמיה

כי ניתן לקחת כל נכס פיננסי ולהצמיד לו מספר כשבונים מודלים זה נוח ופרקטי . כך הוא נתפס כמסוכן יותר

 אקדמית זודחות תפיסה לבעולם ההגות של משקיעי הערך הנטייה היא . הגלום בו" הסיכון"ייצג את המ

 .למדידה פשוטהוכפועל יוצא מכך לא  ותרתופעה מורכבת יבסיכון ראות ול

כי נשאלתי כמה פעמים במהלך פברואר איך השותפות מתמודדת עם הירידות ? כותב על כךלמה אני 

 ".קרן גידור"בסופו של יום אנחנו , להתייחס מעט למרכיב הגידור בשמנובשווקים ואני חושב שזו הזדמנות 

, בנוסף אנו מחזיקים. ןשל חברות בעלות שווי שוק קטזולות ניות השקעה במ ,ותמיד יהיה, היההמיקוד שלנו 

אבל ) למשך פרק זמן מסוים את הזכותחוזים המקנים לנו האופציות הינן , מכרבאופציות , קטן מההון באחוז

 אני סבור כימספר תעודות סל העוקבות אחר מדדים אשר  ,במחיר אשר נקבע מראש ,למכור (לא החובה

מקביל הללו אופציות המכר השימוש שאנו עושים ב. תיקוןל השווקים ייכנסושמעותיות כאשר יפגינו ירידות מ

 .קרה של ירידות משמעותיות בשווקיםהון המושקע בשותפות במלהגן על הסייע וכל לתאשר ביטוח ת פוליסל

במחיר את אופציות המכר הוביל לכך שהיה ניתן לרכוש  1022היעדרה של תנודתיות במהלך שנת בנוסף 

 .אטרקטיבי

 

ונס סיים יום זה בירידה של 'מדד הדאו ג, 08.01.1022 בתאריך 'על שובה של התנודתיות התבשרנו ביום ב

זו הירידה , במדד 4.2%ירידה זו מהווה ירידה של (. נקודות 2,800בנמוך היומי הוא ירד כ )  נקודות 1,175

 .שיוון בדרכה לצאת מגוש היורו נראה היהלרגע כאשר  1022שנת היומית החדה ביותר מאז 

עכשיו האם למכור : עבורי הדילמה הייתה כזו, 100%ביום זה חלק מאופציות המכר אשר אנו מחזיקים עלו בכ 

יגיע למסקנה שהשמיים לא נופלים " השוק"אם כעבור כמה ימים ? בגין אופציות המכרמשמעותי ולקבע רווח 

לחילופין אם השוק השוורי מסתיים (. זה מה שקרה בסופו של דבר)אזי מחירי האופציות ירדו בעשרות אחוזים 

יצור אפקט ארוכה ביכולת להגן על הוננו ולמאוד לאופציות המכר יש עוד דרך  3שוק דובי ואנו צועדים לקראת

 .ביטוחי

בטווח הארוך ולא בטווח הקצר ועל כן  נבחר תמידבאנפה קפיטל כתפיסת עולם וכהנחת יסוד בסיסית אנחנו 

יהיו מאוד הן אני סבור כי , עתידיתהללו כהגנה מפני מפולת בחרתי לא למכור ולהמשיך ולהחזיק באופציות 

 .בשנים הקרובות שימושיות

 

 

 

                                                           
. יםומעלה מהשיא האחרון בשווק 10%ההגדרה המקובלת לשוק דובי היא כאשר יש ירידה של  
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 על התמונה הגדולה

בעיתונות " רועשות"מכותרות יומיומיות להתעלם כלומר , ולראות את היער מהעצים מצליחים להתעלםאם 

, שיעור האבטלה נמוך :כ חיובי"המאקרו סה ,לטעמי, הגדולה את התמונה ולבחון בצורה שקולה הכלכלית

ב "שכר העובדים בארה, שנים 84ביותר מזה ב היה הנמוך "שיעור התביעות לדמי אבטלה בארהבפברואר 

שנים במכירות בתים  20בנובמבר נקבע שיא של , מה שיחזק את כוח הקניה של הצרכן עולה בשיעור מתון

עם ) Fedלשנה וזה היעד של ה  1%ב עומדת על כ "האינפלציה כפי שהיא נמדדת בארה, ב"חדשים בארה

הכלכלה הגדולה בעולם צומחת בקצב איטי כ נראה כי "סהב (.חששות שנראה קצב אינפלציה גבוה יותר

אירוע , כן .1002ב ורי הנוכחי שוק השוהוהחל  1002סתיים המשבר הכלכלי של המגמה מאז ה ולמעשה זו

  .אבל תובנה זו תקפה בכל נקודת זמןולטרוף את הקלפים  יכול לקרות מחר בבוקר "ברבור שחור"

 השני באורכו בהיסטוריהלמעשה הוא , בוגר הנוכחי כבר דיהשוק השוורי במקביל צריך לתת את הדעת לכך ש

 להיהפך לשוקעל מנת שמצד שני צריך לזכור , משמעותי לתיקון" הגיע הזמן"ולעיתים התחושה היא ש

 ...22254 קיץלהימשך עד הנוכחי על הגל השוורי בהיסטוריה השוורי הארוך 

 

מכיוון שאני מבין מכיוון שאני סבור שהשווקים יקרים ו, דע מה יעשו השווקים בשנה הקרובהמכיוון שאני לא יו 

בתיק להגנות מסוג המתואר  אנחנו נמשיך להקצות את החלק הדרוש בסייקלמאוד שאנחנו בשלב בשל 

 .במכתב זה

  

אם יש בקרב חוג , הקרן ממשיכה לצמוח ואנחנו שמחים לקבל החודש שותפים חדשים -בנושאים אחרים

מכריכם אנשים אשר אתם סבורים כי צורת ההשקעה של השותפות נכונה עבורם אשמח אם תעשו בינינו את 

 .החיבור

 

 

 

 

 

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 ,בברכה

 

 
 

 אייל ויצנר
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כלומר לא התחוללו בתקופה זו ) 1000 למרץ  2222תקופה שבין אוקטובר הארוך בהיסטוריה הוא ההשוק השוורי   

 .821%עלו ב  השווקיםבתקופה זו , (מהשיא 10%ירידות של מעל ל 
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 מיועד ואינו להשקעה הצעה מהווה אינו זה במכתב המסופק המידע, ספק הסר למען: נאות וגילוי הבהרה 

 .ערך ניירות בחוק כמשמעה להשקעה כהצעה לשמש

 .זה מכתב מתאריך יום 48 התוך ההצעה של תוקפה יפוג, בהצעה מדובר כי ויוחלט היה - זהירות לצרכי

 הערך ניירות בכלל אישי עניין לכותב. סוג מכל השקעה החלטות ביצוע לשם זה מסמך תוכן על להסתמך אין

 .השקעות ייעוץ חוק פי על ברישיון מחזיק אינו הכותב כן כמו המוזכרים


