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  2018 אוקטובר אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

מתחילת השנה השיאה  ,8.42% מינוס בסך שלילית תשואה השיאה אנפה קפיטל 2018 רבאוקטובחודש 

הטבלה הבאה מציגה את תשואת השותפות מההקמה לצד תשואת . 3.49% תשואה חיובית בסך השותפות

 אמות מידה.כהמדדים המשמשים לנו 

 :שקליתטבלת תוצאות 

אנפה קפיטל  
 שותף כללי

אנפה קפיטל 
 שותף מוגבל

S&P 500 
NTR 

 MSCI ACWI  125ת"א 

השקה מה 2016
 1 )שלושה חודשים(

4.1% 3.3% 5.8% 2.1% 3.1% 

2017 4.2% 3.4% 9.2% 6.4% 11.8% 

 3.5% 3.1% 3.8% 9.5%   11.9% 2018ינואר 

 (1.9) (3.3%) (1.5%) 3.2% 4.0% 2018פברואר 

 (1%) (3.8%) (1.8%) (1.2%) (1.5%) 2018מרץ 

 3.1% 1.3% 2.5% 3.6% 4.5% 2018אפריל 

 (0.2%) 2.8% 1.7% 0.4% 0.5% 2018מאי 

 1.7% (0.2%) 2.9% (0.7%) (0.9%) 2018יוני 

 3.1% 3.3% 4.1% (1.4%) (1.8%) 2018יולי 

 (2.6%) 2018 אוגוסט
 

(2.1%) 1.5% 6.0% (0.7%) 

 0.8% (0.5%) 1.2% (1.2%) (1.5%) 2018ספטמבר 

 (5.5%) (3.2%) (4.5%) (6.7%) (8.4%) 2018אוקטובר 

2018  3.5% (0.4%) 10% 5.2% 2.5% 

 18.2% 14.3% 27.2% 6.3% 12.2% מההקמה מצטבר

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

, התשואה החודשית הינה להמחשה בלבד, בפועל תשואת תשואת משקיע בשותפות בשקלים, אחרי דמי הצלחה –  2אנפה קפיטל שותף מוגבל

 .השותף המוגבל מחושבת אחת לחצי שנה

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

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו(בשקלים מחושבת 

                                                           
 .01.10.2016אנפה קפיטל החלה לפעול ב   1 

      . עבור שותף אשר זמן כניסתו שונההתקופהנתון התשואה לשותף מוגבל רלוונטי לשותף אשר היה מושקע בקרן לכל אורך   2
 .התשואה תהיה שונה. סכום התשואה הנו לפני תשלום מס
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MSCI ACWI All Cap Index (USD) – מדד המייצג את תשואת כלל המניות 

 (Large, Mid and small cap)  מדינות מתפתחות(. התשואה מחושבת  23 -מדינות מפותחות ו  23בורסות ברחבי העולם ) 46 -הנסחרות ב

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו( בשקלים

 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל. התשואה המחושבת כוללת דיבידנדים שחולקו )ברוטו( 125מדד המייצג את תשואת  – 125מדד ת"א 
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, לעיתים ממוקדת בתעשייה או לכל רוחב השוקהסיבה העיקרית למחירים נמוכים היא פסימיות, לעיתים “

לעשות עסקים בסביבה כזו, לא בגלל שאנחנו אוהבים פסימיות, אנחנו אוהבים  רוציםחברה ספציפית. אנחנו 

 “את המחירים שסביבה פסימית מייצרת, אופטימיות היא אויבו של המשקיע הנבון 

 1990וורן באפט, מכתב שנתי 

 על הפסימיות

היה חודש דרמטי בשווקי המניות בעולם ולווה בירידות משמעותיות בכלל השווקים )מה  חודש אוקטובר

     השוק בארה"ב ירד  (29.10בתחתית תיקון זה ), שבתקשורת ובשוק ההון המוסדי נהוג לכנות "תיקון"(

בשוק כמו  מהמגזריםגוון רחב של תעשיות וחברות, בחלק זהו כמובן הממוצע המשוקלל של מ .10.3%

 טכנולוגיה או נדל"ן הירידות היו חריפות יותר.

 אנחנו, בדומה לחודשים הקודמים, המשכנו להיות קונים של מניות זולות היכן שהשוק ייצר הזדמנויות טובות.

רכישות השפעה חיובית כתוצאה מלשיטתי, נקודות הפניקה הרוחביות הללו הן הזדמנויות לרכוש נכסים בזול, 

 .בעתידאלה אני מאמין שנראה 

מדדי ההשוואה שלנו בארה"ב וישראל הפגינו עליות מתחילת השנה אבל זוהי  אמנםכדאי לציין גם כי 

למגמה זו הייתה , דות ותשואות שליליות מתחילת השנהמניות בעולם הפגינו יריהשווקי רב  השנה .אנומליה

 נמצאים בגיאוגרפיות אלה.אשר על תמחור חלק מהנכסים שלנו  גם השפעה

 שוחחתי עם אחד המשקיעים בקרן אשר שאל אותי האם ירידות אלה הן אירוע שקרה בעבר.במהלך החודש 

הנוכחי במרץ  3השוק השוורי שהחלמאז  ,שהלמע. כן, שווקים עולים ויורדים אין חדש בנושא זההתשובה היא 

 .בשוק הכללי( 5%אירועים של "תיקונים" )כלומר ירידות של מעל  23היו  ,2009

אני נוהג להתחיל את הבוקר על מנת להתנתק מהרעש, , והפסימיות בשיאה , בתקופות בהן השוק יורדלעיתים

בן גראהם, אחד הפרקים החשובים בטקסט  מאתבספר "המשקיע הנבון"  8שלי בקריאה מחודשת של פרק 

 מכונן של אסכולת הערך בהשקעות.

, בפרק גראהם סוקר את נושא התנודתיות במחירים והמשקיע, עבור גראהם למשקיע עם אופק השקעה ארוך

כאשר המחירים יורדים ומצב הרוח הקולקטיבי של המשקיעים עובר ות. שכן מחירים יורדים הם חדשות טוב

 נכסים בהנחה לשווים הכלכלי עולה. לרכישת מספר ההזדמנויות הקיימותלפסימיות 

                                                           
 קודמת.+ מנקודת שיא 20%שוק יורד, לרב מוגדר כירידה של  -שוק עולה. שוק דובי -שוק שוורי 3
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 2009השוק בארה"ב מתחילתו של השוק השוורי במרץ 

 

 רעיונות הגידור במהלך החודש

 בנקודות קיצון. כי ירדו בצורה משמעותית ,אני סבוראופציות מכר כנגד מדדים, אשר ב מחזיקה השותפות

כיצד הן תפקדו  .על ההון המושקע ותפקידן להגן על חלק מההון בנקודות קיצוןאופציות אלה משמשות כביטוח 

אפקט  וסיפקביחס לשותפות קטן ועל כן לא  , גודלן80% כב ןוחלק 150% כהחודש? חלק מהאופציות עלו ב

 נוגד משמעותי לירידות.

 ואם כן מהי האסטרטגיה של השותפות לתרחיש זההאם הירידות יכולות להימשך? 

מפגינה  ,הכלכלה הגדולה בעולם, כלכלת ארה"באני כמובן לא יודע היכן יהיה השוק עוד חודש או חצי שנה, 

ירידות נראו הפעם האחרונה בה במהלך חודש אחד . מה שהיה חריג החודש היה בעוצמת הירידה .חוזק

 ...2008-2009הירידות סימנו את סופו של השוק הדובי של  2009ב , 2009בעוצמה כזו הייתה בפברואר 

ראשית פוזיציות הגידור יעלו במאות  יתרחשו הדברים הבאים:אם רמת המחירים הכללית של המניות תרד 

הזדמנויות  וייווצרשכן  .וש מניות זולות, שנית, מלאכתי תהיה קלה יותראחוזים ויספקו לי מזומן שיאפשר לרכ

פאסימיות ופחד בשווקים הם חבריו הטובים של המשקיע בעל , בסופו של יום, רבות לאתר ולרכוש מניות זולות

 הסבלנות.

דבר לא בהון השותפות היא תופעה שקשורה לשווקים בלבד? לא, אנחנו בסופו של  8.4%ירידה של , אם כך 

גורם כלומר אני מקבל החלטות השקעה עבור השותפות, רוכשים את השוק, אנחנו רוכשים מניות זולות, 

גויה שוייתכן שאף הייתה  שלא צלחהחלטת השקעה כזו על תשואת השותפות החודש הוא השהשפיע 

 .בנספח(הסבה לנו אבדן פרמננטי של חלק מההון אשר הושקע בה )על כך השקעה זו  מיסודה.

 

אחד המשקיעים בשותפות ביקש שאעדכן מתי אני חושב שיש נקודה טובה להגדלת ההשקעה בשותפות, אני 

כאשר מספר רב של נכסים ניתנים לרכישה במחיר זול יותר מאשר לפני כחודש, כעת יש נקודת סבור שכעת 

  .מעניינתכניסה 
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הונה של משפחתי מושקע בנכסי השותפות )וגודל אני מזכיר כי "אני אוכל את התבשיל שאני מכין" שכן עיקר 

 ת(.וההשקעה גבוה בפער ניכר מהמשקיע הגדול בשותפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 בברכה,

 

 
 

 אייל ויצנר

 

_____________________________________________________________________ 

 

 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 45 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


