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התכנסות| 18:00-18:10
השיטה  -הצגת המערכת| 18:10-18:30

 Auroraוהמתודולוגיה של 
זיהוי הזדמנויות השקעה במניות  | 18:30-19:10

בשווקים בינלאומיים (ETF(וקרנות סל 
19:10-19:30 |Case Study –  ניתוח מקרי בוחן

Auroraבאמצעות מערכת 
שאלות  , התנסות אישית במערכת | 19:30-20:00

.  ותשובות

הכנסתכנית



ניהול  , שנה בתחום הבנקאות20-ניסיון של למעלה מ : אייל פרי
השנים האחרונות שימש אייל  8במשך . מימון וחשבונאות, סיכונים
במסגרת תפקידו . בבנק הפועליםאגף אינטגרציית סיכונים כראש 

קביעת  , היה אייל אחראי ליישום הוראות רגולטוריות בינלאומיות
,  ניהול סיכונים בחברות בנות ושלוחות חול, תיאבון הסיכון של הבנק

.תיקף מודלים וכן שותף בתהליכי ניהול ההון של הבנק
למשכנתאות בבנק כרמל כחשב קבוצת הפועלים עבד אייל לפני 

.(PWC) ח"רווקסלמןקסלמןח בפירמה "וכרו
,רואה חשבון רישיון, גוריון-תואר ראשון מאוניברסיטת בןאייל בעל 

)  הולנד(ברוטרדם שני במנהל עסקים מבית הספר לניהול תואר 
.FRM ודיפלומת ניהול סיכונים

בישראללתפקיד המפקח על הבנקים לאחרונה היה אייל מועמד 
ונמנה על שני המועמדים הסופיים לתפקיד.



לגבי מניות וקרנות השקעה והן ניתוח , בלתי תלוי, אורורה מספקת מחקר וניתוח איכותי

.המאפשרים לך שליטה בתיק ההשקעות שלך, תיקי השקעה

-מניות ו6,000, ענפי תעשייה100, מדדים50, שווקים40-אורורה מכסה למעלה מ

.קרנות השקעה15,000

ובאופןאורורה מספקת אבחון של תיק ההשקעות הפוטנציאלי בטרם השקעה 

מובילה עולמית  ,משוויץtheScreenerמתבססת על מידע וניתוחים של חברתאורורה

מידע  מספקת theScreener.שנים בתחום מחקר וניתוח עצמאי של ניירות ערך15מזה 

25,000ומפיקה , קרנות השקעה15,000-מניות וכ6,000-וניתוח פעמיים בשבוע לכ

.משתמשי קצה10,000,000-דוחות לחודש המגיעים לכ

מערכת שוויצרית מהמובילות בעולם למידע וניתוח  
קרנות ותיקי השקעה בשוק ההון הגלובלי, מניות

אורורהמהי



מה אורורה אינה עושה
אינה סורק מניות•
אינה מערכת ייעוץ•
נתונים/אינה אגרגטור של אנליסטים•
אינה מערכת מסחר וניהול חשבון ניירות ערך•

אורורה עושהמה 
,קרנות, מידע וניתוח עצמאי בלתי תלוי של מניות•

ETF ואבחון תיקי השקעה
(DIY / IRA(מערכת תומכת החלטה לניהול עצמי של השקעות •
מובילה עולמית  theScreenerמבוססת על ניתוחים עצמאיים של חברת •

שנה-15בתחום למעלה מ
1,500, מנויות6000,ענפי תעשייה100,שווקים40כיסוי עולמי של •

(ETF(קרנות סל 1,000-קרנות השקעה ו
מתעדכנת פעמיים בשבוע•

מערכתאינהאורורה
רגולטוריפיקוחתחת



הענקתשיטת
הכוכבים

"כוכבים"ע באמצעות "הערכת איכות ני
הערכה דומה  . מיועדת לאפשר לכם לזהות מניות איכותיות במהירות ובקלות" כוכבים"הענקת 

הדירוג הנמוך ביותר שמניה  . מניה יכולה להרוויח עד ארבעה כוכבים, לכן.מתבצעת לגבי קרנות
.יכולה לקבל הוא אפס כוכבים



קרן



מגמת עדכון הרווחים

האנליסטים  , כי בהשוואה לעדכוני הרווחים שלהם מלפני שבעה שבועותמרמז הסמל 
כי בהשוואה לעדכוני הרווחים שלהם  הסמל    מציין (העלו כעת את ההערכות שלהם 

-> 7WKשל עד  EW(האנליסטים הורידו את הערכותיהם כעת , מלפני שבעה שבועות
1%).

המגמה נחשבת , 1%-ל 1%+ נופלים בין ) בשבוע Reverse EPS 7(כאשר עדכוני הרווחים 
[].לניטראלית 

.כי התיקונים שקדמו למצב הניטרלי היו חיובייםמציין הסמל 
.כי הגרסאות שקדמו למצב הניטרלי היו שליליותהסמל    מציין 

אנו מתמקדים בו, כרגע במחיר די .APPLE INCOהאם להעריך 
המשווה בין המוקרן'המתודולוגיה המקובלת של פיטר לינץ 

,בהתבסס על זה. מוערך PEגידול ברווחים ודיבידנד עם יחס 
-INCO APPLE. מוערך באופן בסיסי למדי בהשוואה ליריד התיאורטי שלו
.מחיר

.הערכת שוויו דומה למצרף הטכנולוגיה האמריקני-
"הכנסות מחיר משוערות/ תשואת דיבידנד משוער + צמיחה חזויה "

מעיד כי על המשקיעים לשלם פרמיה בגין ההערכה0.9-היחס שמתחת ל 
.0.2%פוטנציאל צמיחה של 

ל     APPLE INCO    

במניותלכוכביםהסבר



מחירניתוח רמת 

משתמשים  אנו , דסקאונטפרמיה או , המניה נסחרת בשווי הוגןעל מנת להעריך האם 
+את הגידול ברווחים הצפוי המשווה 'המקובלת של פיטר לינץ במתודולוגיה 

,בהתבסס על זה. תשואת הדיווידנד עם יחס המכפיל המוערך
מעיד כי על המשקיעים לשלם פרמיה בגין ההערכה0.9-שמתחת ל יחס 

המניה , 0.9במידה ומתקבל יחס של מעל ). המניה מוערכת ביתר(צמיחה פוטנציאל 
מוערכת בחסר

אנו מתמקדים בו, כרגע במחיר די .APPLE INCOהאם להעריך 
המשווה בין המוקרן'המתודולוגיה המקובלת של פיטר לינץ 

,בהתבסס על זה. מוערך PEגידול ברווחים ודיבידנד עם יחס 
-INCO APPLE. מוערך באופן בסיסי למדי בהשוואה ליריד התיאורטי שלו
.מחיר

.הערכת שוויו דומה למצרף הטכנולוגיה האמריקני-
"הכנסות מחיר משוערות/ תשואת דיבידנד משוער + צמיחה חזויה "

מעיד כי על המשקיעים לשלם פרמיה בגין ההערכה0.9-היחס שמתחת ל 
.0.2%פוטנציאל צמיחה של 

ותואם, הוא הגיוני .APPLE INCOפוטנציאל המחיר הבסיסי עבור 
.הערכת שווי של מניות אחרות באותה קבוצת ענפים

במניותלכוכביםהסבר



בינונימגמת ניתוח טכני טווח 

אנו מתמקדים בו, כרגע במחיר די .APPLE INCOהאם להעריך 
המשווה בין המוקרן'המתודולוגיה המקובלת של פיטר לינץ 

,בהתבסס על זה. מוערך PEגידול ברווחים ודיבידנד עם יחס 
-INCO APPLE.  מוערך באופן בסיסי למדי בהשוואה ליריד התיאורטי
שלו
.מחיר

.הערכת שוויו דומה למצרף הטכנולוגיה האמריקני-
"הכנסות מחיר משוערות/ תשואת דיבידנד משוער + צמיחה חזויה "

מעיד כי על המשקיעים לשלם פרמיה בגין  0.9-היחס שמתחת ל 
ההערכה

.0.2%פוטנציאל צמיחה של 
ותואם, הוא הגיוני .APPLE INCOפוטנציאל המחיר הבסיסי עבור 
.הערכת שווי של מניות אחרות באותה קבוצת ענפים

במניותלכוכביםהסבר



שבועות4-ביצוע יחסי 

השבועות האחרונים  4-זה מודד את ביצועיה של מניה ביחס למדד הייחוס שלה בנתון 
ממדד 2%-עבור מניה נתונה פירושו שביצועיה של מניה זו היו טובים ב2ציון , לדוגמה

בחרנו שלא . מתחת למדד3%יצביע על ביצוע של -3ציון של , לחלופין. הייחוס שלה
, עבור מניה נתונה. שכן המדד נשאר מדד ייחוס תקף, להציג את הביצועים המוחלטים

.  אינם מייצגים מידע יוצא דופן2%-בשוק שעלה ב2%נתונים המציגים רווח מוחלט של 
מניה שעוברת את מדד הייחוס שלה בעקביות היא בבירור מניה מבוקשת על  , עם זאת

אנו  , למעשה. יעיד כמובן על בעיות חמורות, ביצוע חסר מתמשך. ידי המשקיעים
מגמת  . שבועות בהשוואה למגמת עדכון תחזית רווחים4משתמשים בביצוע יחסי של 

4-עדכון תחזית רווחים חיובית של מניה שאינה מציגה דירוג ביצוע יחסי חיובי ב
מניה בעלת  , בכיוון ההפוך. שבועות תגרום למשקיע לפקפק ברלבנטיות של עדכון זה

מגמת עדכון תחזית רווחים שלילית שבכל זאת עוברת את המדד שלה בביצוע יחסי של 
מאחר שהמשקיעים עדיין  , פירושו שמשהו מיוחד קורה עם המניה הזאת) 0> שבועות4

.קונים אותה

במניותלכוכביםהסבר



רגישות

כיצד המניה  , השוק יורדכאשר " (דובישוק "נקבעת על ידי מדידת גורם השפעת רגישות
כנגד ) מצב בו השוק עולה והמניה יורדת(" חדשות רעות"גורם השפעת ו ) להגיבנוטה 

מניה תופיע על מפת הרגישות כנקודה יחידה שנוצרה על ידי סימון  . מדד הייחוס העולמי
-על ציר ה" שוק דובי"גורם השפעת  Y  על ציר ה" חדשות רעות"וגורם השפעת- X.

:ישנם שלושה סוגים של רגישויות
רגישות נמוכה היא האזור שבו הנקודות מסומנות על קואורדינטות נמוכות מהנקודה  

.הממוצעת של מדד הייחוס העולמי
רגישות מתונה היא האזור שבו הנקודות מסומנות על קואורדינטות גבוהות מהנקודה 

אך נמוכות מהנקודה שהקואורדינטות שלה מחושבות  , הממוצעת של מדד הייחוס העולמי
.על ידי הוספת סטיית תקן אחת בשני הכיוונים

רגישות גבוהה היא האזור שבו הנקודות מסומנות על קואורדינטות גבוהות מהנקודה שבה 
הכיוונים לנקודה בשני הקואורדינטות שלה מחושבות על ידי הוספת סטיית תקן אחת 

.הממוצעת של מדד הייחוס העולמי

במניותלכוכביםהסבר



גלובליתהערכה 

במניותלכוכביםהסבר



אפלמניית



יחס המידע

הוא מודד את  . את הקשר בין אלפא לבין שגיאת המעקביחס המידע מראה 
יחס  (או טובים פחות ) יחס חיובי(נטייתו של נכס להשיג ביצועים טובים יותר 

בהשוואה למדד הייחוס שלו במסגרת מבנה סיכון מקביל) שלילי
.גבוה מראה כי הסיכון מתוגמל היטביחס 

אלפא/שגיאת המעקב:נוסחה

אלפא
אלפא . על ההשקעה" התשואה הפעילה"אלפא הוא מדד מותאם הסיכון של 

אפשר . של מנהל ההשקעות על פני פרק זמן מסויםאת המוסף מייצג 
לראותו גם כממוצע הביצועים הצפוי של נכס בעת שמדד הייחוס שלו אינו 

אלפא חיובי מציין כי מנהל ההשקעות השיג ביצועים גבוהים  . מראה ביצועים
-בנקודת החיתוך של ציר ה: נוסחה. יותר ביחס לשוק Y  מימין לקו הרגרסיה

-ביצועים חודשיים של המדד ו = Xשבה  Y =  ביצועים חודשיים של הנכס
).נקודות12מינימום (

מעקבשגיאת 
מציגה את ההפרש בין התשואה בפועל של הנכס לעומת  " שגיאת המעקב"

שגיאת המעקב מוצגת כסטיית תקן ממוצעת  . התשואה של מדד הייחוס שלו
היא מחושבת על  , שבועות52-במקרים של פחות מ. שבועות52במשך 

שבועות לכל 13שבועי לפי הערכה שנתית כאשר יש זמינות של -בסיס דו
.הפחות

כך ביצועי הנכס קרובים יותר למדד , ככל שמספר שגיאות המעקב נמוך יותר
.שבועיות-מדידות חודשיות יציבות ומהימנות יותר ממדידות דו. הייחוס שלו

תשואה חודשית של -תשואה חודשית של נכס (סטיית התקן של : נוסחה
)מדד הייחוס

בקרנותלכוכביםהסבר



מדד שארפ לשנה

)  או פרמיית סיכון(מדד שארפ מודד את הביצועים של תשואה עודפת 
" תשואה מהנכס"היא מתבצעת על ידי חישוב ).תנודתיות(ליחידת סיכון 

ולאחר מכן חלוקת התוצאה  " שיעור התשואה ללא סיכון"פחות 
מיידע אותנו לגבי הסיכון  השארפהמספר של מדד . בתנודתיות

לכל יחידת ) תשואה עודפת(ומציין את התמורה , המשוער של הנכס
).נקודת התנודתיות(סיכון 

.כך הנכס טוב יותר, ככל שהיחס גבוה יותר
)שיעור תשואה חופשי ללא סיכון-תשואה לנכס /(תנודתיות : הנוסחה

שארפמדד



המערכתביצועי
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ומספר כוכבים) בצבעים(התפתחות מחיר והערכה גלובלית 
Apple Inco,

ירוק-מחיר

כתום-מחיר

מספר כוכבים



המערכתביצועי



theScreenerשנה של חברת 15-ניסיון מוכח של למעלה מ •
הנתונים השוואתם  פשוטה וברורה המקלה על ניתוח מטריצה •

בסיסםוקבלת החלטה על 
מהירים ובשפה העברית , שיטתיים, אובייקטיבייםוניתוחים נתונים •
מאפשרים להיות עם יד על הדופק. פעמיים בשבועעדכונים •
מובניתלזהות רעיונות השקעה בצורה יכולת •
מסוימתצורך בידע מוקדם לגבי מניה אין •
מובניםאבחון תיק השקעות וקבלת דוחות יכולת •
קבלת מידע וניתוחים שהיו שמורים עד כה למקצוענים במחיר לכל •

נפש
בקרה ושליטה על תיק ההשקעות, מאפשרת ניהול עצמי•

אורורהלמהאז



תודה
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