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משמעותו של שינוי התנהגותי הוא למשל עלייה בהוצאה על פנאי, שימוש גות הזו בזמן הקרוב. ההודעתה של "פייזר" עשויה לשנות את דפוסי ההתנ

מוצרים מחזוריים כמו רכב או מוצרי חשמל. השינוי הצפוי הזה פוגש את מניות הערך בתמחור חסר  ברוהפניית צריכה לערב יותר באנרגיה 

משמעותי אל מול מניות הצמיחה. למעשה מבחינת תמחור יחסי, הפער )טרום הודעתה של פייזר( בין מניות הערך והצמיחה היה הגבוה ביותר אי 

להגדיל את החשיפה לתחום שלא רק שמתומחר בזול )יחסית( אלא גם נמצא על סף מעבר פעם. מבחינת המשקיעים נוצרה הזדמנות ייחודית 

לשיעורי צמיחה גבוהים. הספקות בדבר החיסון הם טבעיים. אולם ככל שהשימוש בחיסון יעמיק, כך גם יעלה בטחונו של הציבור להשתמש בכסף 

 שנחסך ליום סגריר למטרות צריכה.

עלה גם החשש שהאינפלציה תרים את ראשה. החשש הזה בא לידי ביטוי בעליית תשואות חדה מעלייה בדפוסי והיקפי הצריכה  ההשלכה של

  באגרות החוב לעשר שנים. 1%ברמה של ונגעה שבשיאה כמעט 

היצרנים ת של זה היא שאלא שבעקבות המשבר אמצעי ייצור רבים הושבתו, מה שגרם לירידה חדה בשיעור ניצולת גורמי הייצור. המשמעו

מסוגלים לספק את העלייה בדרישה למוצרים ושירותים מבלי שיצטרכו להעלות מחירים. זאת בנוסף לשינויים מבניים שנגרמו בזכות התפתחות 

 .טכנולוגית אשר הובילו לירידה די קבועה באינפלציה עוד בטרם פרץ המשבר

מצד אחד, החיסון אמור להשיב את  . היינו נקודה אופטימלית להשקעה."potSweet S"ית למעשה נראה כי המשקיעים נמצאים במה שמכונה באנגל

הביטחון הצרכני ולהעלות את הצריכה של מוצרים מחזוריים. מצד שני, אמצעי הייצור הקיימים אמורים לענות על הביקושים הללו מבלי שיהיה 

 וי יחסי נמוך מאוד.ם המחזוריים נמצאות בשוצורך להעלות מחירים. ולצד כל זה, מחיריהן של המניות בסקטורי

)פיננסים, פנאי,  הגיע הזמן לתת בתיק ההשקעות משקל רב יותר למניות הערךאנו סבורים שלאחר שנים שבהן ניתן משקל יתר למניות הצמיחה, 

אין בכוחו לגרום לעלייה משמעותית )אם אנרגיה וכו'( על חשבונן של מניות הצמיחה )בעיקר טכנולוגיה(. בנוסף, אנו סבורים שגם השינוי הזה 

 .בכלל( באינפלציה ולכן אנו לא צופים עלייה בתשואות אגרות החוב
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לסיים את השבוע ברמת שיא מתוך תקווה שהנה  S&P500הציתה גל עליות חד אשר הביא את מדד  הבשורה בדבר מציאת החיסון על ידי חברת "פייזר"

הנתונים  העולם חוזר לחיים נורמליים. יתכן ויחלוף עוד זמן מה עד שהציבור הרחב יחוש ביטחון מלא לשוב ולהתנהל באופן שבו נהג טרום המשבר, אולם

ת של נחזור לחיים נורמליים על כל המשמעויו 2021הראשוניים שפורסמו )כמו גם הציפייה להודעה דומה מצידה של מודרנה( מעלים את הסבירות שבמהלך 

עליהן נמנים . הפרסום של "פייזר" הניע שני מהלכים מרכזיים בשוק. הראשון הוא תשואת יתר משמעותית ולמעשה חסרת תקדים של מניות הערך )שכך

גיפה. סקטורים כמו : פיננסים, צריכה מחזורית ואנרגיה( על פני מניות הצמיחה בשל ההנחה שהחיסון יאפשר חזרה לאותם דפוסי צריכה שהיו טרום המ

אחת . הביקושים לאור התגברות שחזרה לנורמלי משמעותה גם עלייה באינפלציה לאור הציפיההמהלך השני היה עליית תשואות חדה בשוק אגרות החוב 

כלכלי. התופעות הכלכליות/פסיכולוגיות שנגרמו בשל הקורונה היא עלייה חדה בשיעור החיסכון הפרטי שנבעה מערעור בטחונו של הציבור בדבר עתידו ה

ון על חשבון הצריכה. החשש מפני אבדן מקום העבודה לצד אי הוודאות בדבר היקף התפשטות המגיפה גרמה לציבור לאגור מזומנים ולהגדיל את החיסכ

 טריליון דולר. 2של חסרת תקדים מאז תחילת המשבר, היקף הפקדונות בבנקים עלה לרמה 
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עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאהשקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: " סיגמא בית
 בין השאר, בעלת, ( ומתוקף כך"קשורים גופים: "יחד )להלן למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד בשוק ההון ומשכך הינה

נתונים, ידיעות, ה , המידע,סקירההמסמך זה, לרבות ידם.  על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה
( מסופקים כשירות " לפי הענייןהסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותניתוחים, הערכות

כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע בסקירה אין לקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ו/או מקורות מידע

התחייב שבמידע לא ייכללו טעויות ובכלל זה לא ניתן להסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 
ובכל מקרה אינה  ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהאו שגיאות 

ל , ככאליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
ו/או בסקירה המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע מבלי לגרוע מכלליות האמור,  שמוזכרים.

ככל , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, כשלמים וכממצים
עקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בשמוזכרים, 

הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע 
ראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין ל

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
יאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי סקירה אינה מבשה דגשומו המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה

ו/או קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע  .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה 
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, עם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מט

פיננסיים לרבות הנכסים הלהחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים 
תקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע סיגמא להקבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
ו ביצועים אחרים של נכסים פיננסים ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/א .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

 ו/או מדדים וכיוצ"ב בסקירה, אין בכך בכדי להבטיח תשואות/ דירוגים/ ביצועים דומים בעתיד. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


