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עם הפרסום אודות החיסון הראשון לקורונה לפני כחודש, נרשם בשוק המניות בארה"ב מהלך דרמטי. מניות הערך אשר סבלו קשות מאז 

פרוץ המשבר רשמו עליות חדות, בעוד שמניות הצמיחה )בעיקר טכנולוגיה( ירדו בחדות. כך יצא שתשואת היתר של מניות הערך על פני 

רה לכעשרה אחוזים מיום הפרסום. מאז נרשמה רגיעה ומניות הצמיחה חזרו להוביל ב"מירוץ" שבין שתי מניות הצמיחה האמירה לאמי

הקטיגוריות )אמנם במידה קטנה(. יתכן והחזרה להובלה של מניות הצמיחה נובעת בשל התגברות התחלואה בארה"ב. אולם, באותה מידה 

 הריווחיות. מניות הטכנולוגיה ימשיכו להוביל מבחינת שיעורי ורמת סביר להניח שהמשקיעים מניחים ש"מה שהיה הוא שיהיה" ו

 ?ומניות הצמיחה יובילו את השווקים 2021המגמה שאיפיינה את השנים האחרונות תימשך גם ב האם 

 אישרה בפעם המי יודע כמה שהמציאות לא כל כך מקשיבה לתחזיות, החלטנו להימנע מתחזיות. ,  2020  לאחר ששנת 

 .נסה לבחון את המספריםבמקום זאת, נ 

מגזר הטכנולוגיה מוביל את השוק בארה"ב בכל פרמטר אפשרי. מעבר להיותו הסקטור שרשם את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר 

אחרי סקטור הבריאות(  בגודלה השנייההצמיחה ) 5%השנה על כמעט  שלו עמד ווחטורים בשנים האחרונות, שיעור צמיחת הרהסק

, מה שהופך אותו לענף הגדול ביותר במדד. עלייתן המטאורית של מניות 24%של המדד עומדת על כ  ותרומתו לריווחיות הכוללת

שיעור צמיחת . אפילו ולעומת הממוצע הרב השנתי 36%ה של שמהווה פרמי 27הטכנולוגיה מעמידה את המכפיל העתידי של הסקטור על 

המניות עדיין יהיו יקרות בכל קנה מידה. מאחר והמכפיל העתידי  בשנה הבאה, 15%תכה את התחזיות ותעמוד על של הסקטור הרווח 

 . לא מה שהתרגלנו, אבל עדיין מכובד.10%, מה שגוזר תוחלת תשואה של כ 25 - כעת  הוא יקר מאוד, נניח ירידה צנועה בשנה הבאה ל

לשם כך, נבחן  עיקר המחזוריות שבהן.על מניות הערך וב 2021 - ראוי לבדוק מה עשויה להיות ההשפעה של חזרה לשגרה ב ,בנקודה הזו

 לשגרהחזרה נפגע קשות מאז המשבר ולכן סביר להניח שזהו המגזר שמטבע הדברים,  (.Discretionaryמוצרי הבר קיימא )את סקטור 

ו נותרלערך, לאחר שמכירותיהן שליש ב 2020נחתכה במהלך  בסקטורבצמיחת הפעילות של הסקטור. ריווחיותן של החברות  תתמוך

מדד, תרומתו הכוללת מה 12%גרמה לכך שלמרות שמשקלו מהווה כ מגזר ה. הירידה הדרמטית בהיקפי הפעילות של כמעט ללא שינוי

 השנה. 6.3%ל  2019 -ב  7.7%משיעור של  ירדהלרווח 

)בהנחה שלא  2022 -וב 50%לזנק בלמעלה מ  יםר צפויסקטוהשל  ווחיו. רנושאת עימה בשורה רבה ליצרני המוצרים ברי הקיימא 2021 

, הרי 27החודשים הקרובים על כ  12בעוד שהתחזיות הללו מעמידות את מכפיל הרווח ל  .30%של כ  בשיעור אז וירוס חדש..(עד יצוץ 

 .20תתממש, המכפיל יורד לכיוון  2020ככל שתחזית הצמיחה ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לרשום את ההתאוששות החדה ביותר מבין כל הסקטורים  אשר צפוי ,  הניתוח הנ"ל נעשה תוך התמקדות בסקטור מוצרי בר קיימא 

 .)לצד חברות התעשייה( בשנתיים הקרובות

 .למרות הסנטימנט החיובי מאוד שהשוק חש כלפי חברות הטכנולוגיה, ישנה סבירות גבוהה שכעומק הנפילה, כך תהיה עוצמת השיפור 

, אולם דומה 2022 - וב 2021 - כמובן שעוד רבות יכול להתרחש במהלךולכן אנו מעדיפים למקד את התיק שלנו בחו"ל בסקטורים הללו. 

הינתן השינוי החד הצפוי ברווחי הסקטורים שנפגעו מהקורונה, נראה שהן עשויים להשיא תשואה שלפחות בנקודת הזמן הנוכחית וב

 עודפת על פני הסקטורים שעסקיהם פרחו בעת המשבר.



 

 

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, 

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

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 


