
 

 

 

שורשי הרתיעה של המשקיעים משוקי ההון בסין טמונים בשלל סיבות שמרביתן קשורות באיכות הדיווח של החברות הציבוריות 

אשר מתפרסמים על ידי מוסדות הממשלה זוכים ל"תיקונים". יתכן ויחלוף עוד זמן רב עד שאלו יתוקנו וישתוו ברמתם ובתחושה שהנתונים 

להתעלם מעוצמתה והשפעתה הגוברת של סין בעולם לצד העובדה שהכלכלה הסינית  לא ניתן ,  לסטנדרטים המקובלים במערב. עם זאת

 קרבים באיכותם לזו שקיימת במערב.מייצרת יותר ויותר שירותים ומוצרים אשר מת

המדיניות הנוקשה של השלטון אשר מכתיבה לאזרחים  והואלצד השינויים שעוברים על הכלכלה הסינית, יש דבר אחד שאינו משתנה 

 ולמערכות השלטון והכלכלה את האופן שבו יש לנהוג. היתרון המרכזי )ואולי היחיד( של שיטת המשטר הזו היא הקפדה על תוכנית

ברציפות. תאמינו או לא,  14כזו למשל היא תוכנית החומש שהוצגה לאחרונה בפעם ה  מוסדרת אשר מאפשרת לעקוב אחר התפתחותה.

 יש מקומות בעולם בהם פועלים לפי תוכנית עבודה לטווח ארוך. וזה אפילו עובד!!!

 ,כאשר היעד הוא להכפיל את התוצר הסיני עד התוכנית הכלכלית של סין מניחה התמתנות בשיעורי הצמיחה בשנים הקרובות

. נשמע מעט ? לא בטוח. יש לזכור שככל שחולף הזמן קצב הצמיחה אמנם 4.4%, מה שמגלם שיעורי צמיחה שנתיים של 2035

אולם מספר רב יותר של אנשים נהנים מהשיפור במצב הכלכלי. הסינים הבינו שבעקבות משבר הקורונה מדינות וחברות  ,יורד

ישאפו להקטין בה את תלותן ויעתיקו ממנה מרכזי ייצור לצד הקטנת היקפי היבוא של חומרי גלם. בשל כך, תוכנית החומש  רבות

 הצמיחה הפנימית.של סין מתרכזת בעיקר בעידוד 

 כמועד שבו היא תהיה עצמאית  בענפי השבבים ווכל התחומים שקשורים בטכנולוגיה מלאכותית 2035סין קבעה את היעד של .

לעמוד ביעד הזה, סין מתעתדת להגדיל באופן משמעותי את ההשקעה בפיתוח ומחקר ובחינוך טכנולוגי. במקביל סין  על מנת

כמועד שבו היא תחדל מלהשתמש באנרגיה מזהמת. היעד הזה הוא בשורה חשובה לתחום של אנרגיה ירוקה על  2060קבעה את 

את המקור העיקרי בעולם של זיהום אוויר מכירה בחשיבות של נושאי איכות שלל ענפיו. סין, שעד לפני זמן לא רב היוותה 

 הסביבה ומקצה משאבים לפיתוח ענפי האנרגיה הירוקה.

 

סין נמצאת בנקודה אטרקטיבית למשקיעים. אופי המשטר בסין לצד ההסתייגות המוסרית ממנו מאפשר לשלטון לקדם )ולכפות( את 

בא לידי ביטוי ביציאה המהירה של סין ממשבר הקורונה. ההתמקדות בצמיחה הפנימית מקטינה את  המדיניות שלו באופן מהיר כפי שזה

לוגיה ונושאי איכות הסביבה והתלות של סין במחזוריות של הכלכלה הגלובלית והקצאת המשאבים המסיבית לשם פיתוח ענפי הטכנ

 מבטיחים את המשך התפתחותה וצמיחתה של סין.

תפה להסכם שיתוף פעולה איזורי עם שכנותיה ואוסטרליה. ההסכם אמור לתמוך בפיתוח אזורי ועשוי לספק בסיס לאחרונה סין היתה שו

 .איתן לצמיחה של סין כמו גם של חברותיה להסכם

. כפי שניתן לראות בגרף 2008אי שם ב  ומתחת לרמת השיא שלו  40%השוק הסיני, על אף עלייתו בחודשים האחרונים נמצא קרוב ל 

 המצורף מטה, השוק הסיני נסחר במחירים יחסיים נמוכים משמעותית לעומת השוק האמריקאי.

לאור כל אלו, אנו סבורים שיש מקום להגדיל כעת את המשקל של השוק בסין בתיק ההשקעות לצד הגדלה של משקלם של השווקים 

 הבאות.  עורי צמיחה גבוהים מאלו של מדינות העולם המערבי בשניםהמתעוררים אשר עשויים ליהנות משי
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עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
 בעלתבין השאר, , ( 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

אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי זו 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 ללו בה ו/או לשלמותה הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכ
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 ים הנוגעיםם ו/או בדיווחיהנכסים 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 זכרים בו, , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוכשלמים 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

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


