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ALPHABETA–המדע הפיננסי בשירות תיק ההשקעות שלך

ALPHABETAהקמת 
,  החברה הוקמה על ידי קובי שמר

שנה בשוק  20בעל ניסיון של מעל 

ההון ובפיתוח שיטות השקעה 

.מתקדמות

רישיון לעריכת מדדים
2009החל משנת Alpha Betaמדדי 

מדדעוקבימוצרים 
SmartBeta  חברת בת לניהול

קרנות המחקות את מדדי  
ALPHABETA בשיתוף עם

שחם  אלטשולר

.

RPS Fund

אלפא ביתא פקטורים



FACTOR INVESTING
Harnessing the power of Factor Investing



FACTOR INVESTING

סטים של תכונות או המסבירים את התנהגות מחירי המניות–פקטורים •

מיטב אנשי המימון באוניברסיטאות המובילות בעולם חוקרים את הגורמים המשפיעים על מחירי המניות, שנה40במשך למעלה מ •

נבחנו במחקרים אקדמאים אלו התנהגויות של מניות לאורך , נתוני החברות ועוד, הודות להתפתחות הטכנולוגית וזמינות המידע על מחירי המניות•
.עשרות רבות של שנים

במחקרים אלו נבחנו ונמצאו פקטורים רבים המבוססים על מאפייני תשואה וסיכון בקבוצת מניות  •

.ועוד רבים אחרים VALUE ,MOMENTUM ,LOW VOLATILTY: פקטורים אלו מבוססים על מאפיינים שונים כגון•

:להלן מספר דוגמאות לפקטורים פופולאריים•

פקטור הסבר

מומנטום

(Momentum)

".החלשות"ו" חזקות"פקטור המדרג את הנכסים על בסיס תשואות היסטוריות על מנת למצוא את המניות ה

.ח שנמצאים במומנטום חיובי"הוא מהווה בסיס ליצירת מדדים עם המניות או האג

תנודתיות נמוכה

(Low Volatility)

ולכן הוא מהווה בסיס למדדים עם נכסים, פקטור המדרג את הנכסים על רמת התנודתיות שלהם

.בעלי תנודתיות נמוכה יחסית לשוק כולו

איכות

(Quality)

.צמיחת דיבידנדים ועוד, תזרים מזומנים עקבי, יציבות ברווחים, פקטור המדרג חברות לפי מאפיינים כגון חוב נמוך

.הוא מהווה בסיס למדדים המורכבים מחברות איכותיות

ערך

(Value)

תזרים מזומנים ומהווה בסיס למדדים עם מניות, מכירות, מכפיל רווח: כגון, פקטור המדרג חברות לפי מאפיינים

.המתומחרות נמוך בהתחשב בפרמטים אלו

מולטי פקטור

(Multi Factor)

,שילוב של מספר פקטורים המאפשר ליצור מדדים בעלי מאפיינים מיוחדים כדון איכות ותנודתיות נמוכה או ערך

.תנודתיות נמוכה ומומנטום



MOMENTUM-פקטור ה

?באיזו קבוצת מניות הייתם בוחרים להשקיע

ממוצע  

תשואות  

הקבוצה

22.4%

ממוצע  

תשואות  

הקבוצה

0.6%-

קבוצה א'

תשואה ב 12 החודשים האחרוניםמניה

A27%

B23%

C22%

D21%

E19%

קבוצה ב'

תשואה ב 12 החודשים האחרוניםמניה

F3%

G1%

H-1%

I-2%

J-4%

,  ב"אפקט המומנטום במניות הוא אחד האפקטים החזקים ביותר שזוהו במחקרים שונים בארה•
.  ומשמש כאסטרטגיית השקעה מובילה בשווקי המניות בעולם מזה כעשרים שנה

בהתייחס לפרמטרים  , המומנטום בוחן את שיעור התשואה של המניות לאורך התקופה קודמת•
.  ומקיש מהן את מגמת התשואה העתידית של אותן מניות, נוספים

ימשיכו להשיג תשואה  , סביר שמניות שהשיגו תשואה גבוהה בחודשים האחרונים, על פי אפקט זה•
.גבוהה מהממוצע גם בחודשים הקרובים



•VALUE vs GROWTH

מכפיל גבוה vsמכפיל נמוך •

DISCOUNTמניות ב •

VALUE-פקטור ה



Behavioral Finance



הטיות התנהגותיות פסיכולוגיות▪

של משקיעים ומנהלי השקעות כאחד" חטאים"▪

הטיות צרובות וקשות לשינוי▪

FACTOR INVESTINGהסבר מרכזי מאחורי ▪

Behavioral Financeאסכולת ה 



Prospect theory



DISPOSITION EFFECT 
בהתייחסות לרווח והפסדאסימטריה

Xגורם לתחושת סיפוק של   1000$רווח של 

2.4Xשל regretגורם ל$ 1000הפסד של 

אצבע קלה על ההדק במכירה של מניות ברווח  

רתיעה ממכירת מניות בהפסד מתוך תקווה לשקם אותו  

DISPOSITION EFFECT כהסבר לפקטור ה-MOMENTUM

Under reaction בתגובה לנתונים חדשים

מחירי המניות מגיעים בהדרגה לשוויין הכלכלי



Skewness Factor
Lottery Demand vs Risk Aversion



מהפיכת המדע הפיננסי

A WORLD OF FACTOR INVESTING



A WORLD OF FACTOR INVESTING

FACTOR INVESTINGלגופים המובילים בעולם ההשקעות יש כיום מחלקות ייעודיות של מחקר וניהול מוצרים המבוססים על 



STRATEGIC BETA - ALLOCATION

May 24, 2017



STRATEGIC BETA - ALLOCATION

October 31, 2018



2018



FACTOR INVESTING



•Limited Attention

איסוף נתונים אישי•

•Long only

בחינה אישית של דוחות כספיים•

בניית התיק באופן אינטואיטיבי-אינטואיציה •

כמויות מידע עצומות  

עשרות אלפי חברות גלובליות–פיזור גאוגרפי 

Long /Short

טכנולוגיות ומחשוב

שיטות סטטיסטיות מתקדמות מבוססות על מחקרים

FACTOR INVESTING
יתרונות השיטה

שיטת ניהול ההשקעות המסורתית
שיטות ניהול השקעות מתקדמות  

FACTOR INVESTINGמבוססות על 



Overconfidence



Confirmation Bias



Herding



Anchoring



א"הפקטורים השונים בת
*125א "ת, 2006-2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
תשואה שנתית 

ממוצעת

Multifactor VAR     Short - Fall Value   Multifactor Momentum Multifactor Value   Short - Fall Short - Fall VAR     Multifactor Multifactor

44.7% 29.0% -40.3% 219.3% 29.8% -8.7% 19.3% 48.5% 0.8% 14.1% 26.8% 33.1% 19.4%

Value   Short - Fall VAR     Multifactor Value   Short - Fall Short - Fall Multifactor Multifactor Value   Short - Fall Value Short - Fall

36.6% 27.7% -40.5% 191.6% 29.7% -11.1% 18.4% 40.5% -1.3% 11.2% 26.4% 31.5% 18.1%

Short - Fall  Low -Vol  Low -Vol Momentum Momentum VAR     VAR     VAR      Low -Vol Multifactor  Low -Vol Short - Fall VAR     

35.7% 21.3% -43.0% 156.0% 24.4% -11.5% 13.5% 38.5% -1.4% 10.2% 24.8% 25.4% 16.5%

VAR     Multifactor Multifactor VAR     VAR     Multifactor  Low -Vol Short - Fall VAR      Low -Vol Value   Low-Vol Momentum

33.8% 22.8% -47.7% 135.5% 21.6% -16.8% 10.9% 34.8% -5.6% 9.8% 21.7% 23.6% 13.1%

Momentum Momentum Momentum Short - Fall Short - Fall  Low -Vol Momentum  Low -Vol Momentum VAR     Momentum VAR  Low -Vol

31.5% 22.6% -48.9% 131.5% 20.3% -25.0% 6.2% 33.1% -11.7% 8.3% 21.4% 19.1% 10.2%

 Low -Vol Value   Value    Low -Vol  Low -Vol Value   Value   Momentum Value   Momentum Multifactor Momentum Value   

14.3% 8.0% -69.8% 83.9% 19.6% -33.0% 5.1% 31.0% -15.5% 5.4% 19.5% 17.1% 9.2%

4.30%

מדד ת"א 125 - תשואה שנתית

12.0% 25.3% -51.1% 88.8% 14.9% -20.1% 7.2% 15.1% 6.7% 2.0% -2.5% 6.4%

 
  

 
 

 
  

 
  

ALPHABETAבלומברג ומערכות המחקר של , מבוסס על נתוני ביזפורטל. תשואה ממוצעת במונחים שנתיים*



אלפא ביתא
מדדים לדוגמא

שנים  שם המדד שניםתשואה 5  שנהתשואה 3  תשואה 

43.9%36.1%9.0%אלפאביתא Low Volatility ת"א 125

44.2%47.6%15.3%אלפאביתא multi factor ת"א 125

17.0%19.5%9.7%ת"א-125

125א "ת

2.5.19נכון ל 



RESEARCH & INVESTMENTS



מחקר והשקעות באלפא ביתא-מתאוריה למציאות  

מחקר אקדמי

ניתוח המחקר

QUALITY

מערכות מידע

MOMENTUM VAR MULTIFACTOR

VOLATILITY VALUE

בחינת פקטורים

"STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS”

RULE BASED STRATEGY




