
 

 

 

 הצבענו על כך שבחשבונות הבנק בארה"ב הצטברו פקדונות בהיקף של כשני טריליון דולר.  ,בשבוע שעבר

נבעה ככל הנראה מכך שהציבור העדיף לחסוך את כספו/כספי ההעברה ולהקטין את היקפי  ,גדול כהבסכום  תפיחתם של הפקדונות

אשר אמורים להגיע לשוק  , המגיפה. עם הפרסום על שני החיסונים נגד הקורונה פרוץהצריכה בשל אי הוודאות הרבה ששוררת מאז 

ביטחונם של הצרכנים יגבר וכתוצאה מכך היקפי  -ם ישובו למסלולם הרגיל החיי 2021בשבועות הקרובים, עולה הסבירות לכך שבמהלך 

הצריכה )בעיקר של המוצרים המחזוריים( יעלה. בהנחה שהתרחיש הזה יתממש, סביר להניח שגם היצרנים בענפים השונים יצטרכו 

 להגביר את הייצור על מנת לענות על הביקושים. 

ירות הקמעונאיות לצד הייצור התעשייתי צללו עם פרוץ המגיפה ומאז ניכרת התאוששות כפי שניתן לראות בגרף המצורף למטה, המכ

לאחרונה לרמת שיא של כל  שסך המכירות הקמעונאיות בארה"ב העפילו אשר התמתנה מעט בשבועות האחרונים. עם זאת, בעוד Vבצורת 

 .6%נמצא הרחק מרמתו טרום המשבר, ליתר דיוק כ הזמנים, הייצור התעשייתי 

 

 

   

 

        

         

        

     

   

      

                                

   חוזרים למסלול הרגיל?

 מי יהיו המרוויחים הגדולים?

  

 

 

, הרי שהמכירות הקמעונאיות ימשיכו 2021ככל שהכלכלה האמריקאית )כחלק מהכלכלה הגלובלית( תשוב להתאושש במהלך אחרות, במילים 

  ביקושים המתגברים.לעלות ואילו היקף הייצור יצטרך לעלות במידה רבה יותר על מנת לענות על ה

  אמריקאי במידה רבה ולסייע לתוצר בארה"ב לעלות באופן חד מזה החזוי כעת.להניע את המשק ה הוא עשויבהנחה שהתרחיש הזה יתממש, 

אשר מלווה בעלייה בהיקף הייצור יש לא רק השלכות על התוצר הכולל של ארה"ב כי אם גם על , לשינוי באופי הצריכה )יותר מוצרים מחזוריים( 

 הסקטורים אשר ייהנו מהמגמה החדשה. 

קרב יהיו מן הסתם אלו שניזוקו באופן החמור ביותר מהתפרצות הקורונה. סקטורים כמו הנופש והפנאי, רכב, המרוויחים הגדולים מהחיסון המת

נפגעת בשל הריבית האפסית, אולם  רווחיותם של הבנקים אמנםאנרגיה וכו' יהיו בין הנהנים הגדולים, כאשר על כל אלו ינצח סקטור הפיננסים. 

 יקף מתן האשראי אמורה לחפות ואף למעלה מכך. תללות העקום לאחרונה לצד עליה בהיה

המעבר של המשקיעים ממניות הצמיחה לעבר המניות ערך המחזוריות נתמך על ידי תמונת המקרו המסתמנת. החזרה לחיים נורמליים מהווה בסיס 

  להגדלת משקלן של מניות הערך בתיק ההשקעות.

בחו"ל( ואת זה של מניות האנרגיה ת הטכנולוגיה, הגדלנו את משקלם של הבנקים )בארץ ולפיכך, בתיק מניות חו"ל שלנו הקטנו את חלקן של מניו

 ותחום הנופש והפנאי.

 .ובתוכן מניות האנרגיה האלטרנטיבית ESGמניות אשר עונות על ההגדרות של של הלצד זה, אנו ממשיכים להחזיק במשקל גדול 
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עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
 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

זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי 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

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

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

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

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

הנכסים , מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק. ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה 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. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


