
 

 

 

עם זאת,  על פני הצמודים. כל מה שנכתב לעיל מוביל אותנו לכך שכאמירה כללית, אנו מעדיפים את האפיקים השקליים

נראה שלפחות בטווחים האלו ולאור  .0.6%  -הטווחים שבין שנה לארבע שנים מגלמים כעת ציפיות אינפלציה בין אפס  ל 

העובדה שהאפיקים השקליים נסחרים בתשואות אפסיות, יש מקום לחלוקה שווה בין האפיקים הצמודים לשקליים, מה 

ד האינפלציה בעלות נמוכה מאוד. בטווחים הארוכים היותר אנו מעדיפים את השקליים בשל שלמעשה מבטא רכישת הגנה כנג

 תלילותו של העקום.

 

 

 

 

   

 

        

         

     

  

  

     

   

      

                                

 

 , הבנקים המרכזיים ברחבי העולם החלו ליישם מדיניות מוניטרית מרחיבה חסרת תקדים. 2008 -ב  עם פרוץ המשבר הפיננסי 

המדיניות הזו כללה הפחתת ריבית, רכישת נכסים פיננסיים והזרמת נזילות בהיקפים עצומים. כל אלו העלו את החשש מפני התפרצות 

, זה גם מה 2008אינפלציונית. ספרי התיאוריה הכלכלית ידעו לספר שככל שכמות הכסף גדלה, כך תעלה האינפלציה. יש לציין שעד 

בר הפיננסי סירבה ל"שתף פעולה" עם ספרי התיאוריה. למעשה מאז נרשמת ירידה הדרגתית ברמת שקרה. אלא שהמציאות לאחר המש

האינפלציה ברוב מדינות העולם, מה שמעלה את השאלה באם יש לכתוב מחדש את ספרי הלימוד. לירידה באינפלציה יש הסברים 

 רבים )בדיעבד ניתן להסביר הכל(.

היתה הגורם המשמעותי ביותר אשר סייע לכך. משבר הקורונה אילץ את הבנקים ,  זון וכו'( אולם נראה שההתפתחות הטכנולוגית )אמ

עוצמה רבה אף יותר. מאזני הבנקים טיפסו לגבהים שלא נראו מעולם, מה ששוב בוהפעם  2008 - המרכזיים לשחזר את תגובתם מ

שבהינתן הרחבה מוניטרית כל כך גדולה, האינפלציה העלה את נושא האינפלציה לסדר היום הכלכלי בעולם. ההערכה הרווחת היא 

 .תרים הפעם את ראשה. אולם לפני שאנו רצים להגן על תיק הנכסים שלנו מפני האינפלציה, יש לבחון מספר גורמים

אשר תפחו בשל הצורך לתמוך באוכלוסיה , ראשית, הזרמת הכספים נעשתה בחלקה העיקרי לצורך מימון הגרעונות הממשלתיים  

בעסקים שמצאו את עצמם בסגר. ז"א, הכסף הממשלתי "החליף" את הכסף הפרטי אשר משמש לצריכה שוטפת. את העובדה שהזרמת ו

באנגלית. מהירות  ""Velocity Of Moneyהכספים אינה משמשת ל"בזבוזים" עודפים ניתן לראות באמצעות הנתון של מהירות הכסף או 

הכסף בוחנת באיזו תדירות הכסף עובר ידיים, או במילים אחרות עד כמה הכסף שנמצא במשק משמש לביצוע תשלומים. מהירות כסף 

נמוכה נגרמת מכך שכסף אשר נמצא בפקדון למשל, נשאר שם ולא משמש לצריכה. ובאין צריכה, האינפלציה לא תרים את ראשה מאחר 

יים נותרו נמוכים. המצב הנוכחי שבו שיעורי האבטלה עדיין גבוהים וסיום המשבר אינו נראה קרוב מעלים את והביקושים האמית

ההסתברות לכך שהאינפלציה, גם אם תעלה, לא תהיה זו עלייה משמעותית. הגרף המצורף למטה מתאר את התפתחות האינפלציה 
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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

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

לל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות ובכהסקירה 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 

, ככל ן וסוג שהואאליהם מכל מי 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
במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או  שמוזכרים,

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

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
נסיבתי, הנובע מהסתמכות על  מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר אובסקירה 

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

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

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

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

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


