
 

 

 

אלו בוחרים את ההשקעות שלהם על סמך פרמטרים כמותיים , כנראה שהאנשים המתוסכלים ביותר בשוק ההון בשנים האחרונות הם משקיעי הערך

 הכלכלי.  הבחון כיצד חברה נסחרת ביחס לשווייאשר אמורים ל

מדוע אלא שבשנים האחרונות, תשואתן של השקעות הערך פיגרה באופן ניכר אחרי אלו של מניות הצמיחה והחלום. משקיעי הערך מתקשים להבין 

 חדלה מלספק תוצאות.  ,תיאוריית ההשקעה שלהם, שהוכיחה את עצמה עד כה

 

היתה אכן מרשימה והמשקיעים היו מוכנים ,  ית של השנים האחרונות הראשון, ההתקדמות הטכנולוג: ההסבר לכך טמון בשני גורמים עיקריים

אשר  ,  מרחיבה אקשורה בכסף הזול שהציף את המשקים במסגרת המדיניות המוניטרית האולטר , לשלם פרמיה נדיבה על צמיחה. הסיבה השנייה

 התפרצות משבר הקורונה השנה.ובמידה רבה אף יותר עם  ,2008הונהגה על ידי הבנקים המרכזיים בעקבות המשבר הפיננסי של 

 . TINA" – There Is No Alternative"המדיניות הזו הולידה את האימרה המוכרת שראשי התיבות שלה הם  

  - למעשה, מאז באין אלטרנטיבה ראויה, הכסף מוצא עצמו מושקע במקומות ובהיקפים שככל הנראה לא היה מגיע אליהם אלמלא המדיניות הזו.

את פיצוצה הקרב של הבועה. אולם, בכל פעם שנרשם בשווקים תיקון משמעותי, הוא לווה בעלייה נביאי זעם אשר חזו  קמו להם אין ספור 2008

את התסכול שלהם צריכים משקיעי הערך לתלות לא רק בריבית האפסית אשר שיבשה את חדה אף יותר שהביאה את מדדי המניות לשיאים חדשים. 

 גם בהיקפי הנזילות העצומים אשר הוזרמו בשנים האחרונות על ידי הבנקים המרכזיים.  המודלים המוכרים של התמחור, כי אם

לעומת סך הנזילות הגלובלית. כיום היחס הזה הוכפל ובעוד שהיקף התוצר  1עמד היחס של התוצר הגולמי העולמי על יחס של  1995בשנת 

 טריליון דולר. 180 - רוב ליכמת בקהנזילות הגלובלית מסתטריליון דולר,  90 - הגלובלי עומד על קרוב ל

 

   

 

        

         

     

  

  

     

   

      

                                

 של תמחור הנכסים המודל החדש

 2008 -ב הפיננסי  

 

 

 - מתאם כמעט מושלם לשינוי בנכסים הפיננסיים בעולם קיים , כפי שניתן לראות מהגרף המצורף למטה, לשינוי השנתי בהיקפי הנזילות הגלובלית

 בכל פעם שהנזילות העולמית צמחה, כך עלה גם היקף הנכסים הפיננסיים. טריוויאלי. 

 נכסים הפיננסיים עלה "רק"ה , אולם סך20%מנם קפצה השנה ב הדבר המפתיע בגרף המצורף הוא שנכון לעכשיו הנזילות הגלובלית א

בקרב כלל המשקיעים. הנזילות כבועה בעיני משקיעי ערך, עשוי להיראות כ"הזדמנות"  דמה. בהסתמך על הגרף הזה, נראה שמה שנ8% –בכ  

 ל מדורת השוק.העצומה שהוזרמה לשוק בחודשים האחרונים מתוך מטרה לייצב את הכלכלה הגלובלית, הפכה לדלק ע

 

 

 

 

 

 

 

  

  יתכן שיום אחד נביט לאחור ונתקשה להבין כיצד רכשנו נכסים )לא רק מניות, כי אם גם קונצרני, נדל"ן וכו'( במחירים האלו.

 אולם בינתיים, נראה שכמויות הכסף האדירות שמציפות הכלכלה הגלובלית ימשיכו לתדלק את נכסי הסיכון.
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 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              
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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 מנוהליםה 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
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 
ת כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאו

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 הש 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 או בסקירה 

המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה 
חר, עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן או/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  ין במישרין ובין בעקיפין.או חברות הקשורות אליהן, ב
ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

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

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


