
 

 

 בנק ישראל מכיר במציאות

  

 

   

 

        

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

שעבר כאשר הכריז על כך שניתן יהיה להגדיל באופן משמעותי את הרכיב הנומינלי מתוך  בשבועבנק ישראל גרם לסערה בשווקים 

 המשכנתאות. 

רוכשי  ביחד עםהודעתו של הבנק המרכזי הזניקה את מניותיהן של חברות הבנייה שאמורות להיות הנהנות העיקריות מהצעד הזה 

הדירות שתשלומי המשכנתא שלהם צפויים לרדת. אולם הודעתו של בנק ישראל נשאה עימה אמירה משמעותית נוספת מעבר לרצון להקל 

המרכזי אינו רואה בעליית ריבית )אשר אמורה להשפיע ישירות על נוטלי המשכנתאות הנומינלית( סיכון מהותי. על רוכשי הדירות. הבנק 

היקפו של הרכיב השקלי מתוך המשכנתא נבעה מכך שבנק ישראל חשש מכך שהריבית תעלה, מה שהיה מעלה גם את ההגבלה עד כה על 

תשלומי המשכנתא החודשיים. אולם אם הריבית אינה צפויה לעלות, אין מניעה שהרכיב הנומינלי מתוך המשכנתא לא יגדל. זו אמירה 

 נים של המשק, הסיר את העלאת הריבית מלוח הסיכונים.מהותית. הבנק המרכזי אשר משמש למעשה כמנהל הסיכו

בנק ישראל לא לבד. הוא קצת מאחר בהכרה שלו במצב החדש שנוצר בכלכלה הגלובלית, אולם עשו זאת כבר לפניו. הבנק המרכזי של 

באירופה חוזים עליית  כאשר שוקי החוב ( הצהיר כבר מזמן שהוא צופה שהריבית תיוותר ברמתה האפסית עוד שנים רבותECBאירופה )

 . 2024, וגם הפד מעריך שהריבית בארה"ב תועלה רק ב 2027ריבית אי שם ב 

חריגים ביחס לרוב מדינות העולם, מאחר שהנתונים בארה"ב  למרותההנחה הרווחת היא שהריבית לא תועלה מאחר ואין אינפלציה, 

 , אם לא למעלה מזה.2.5%לפחות , מה שבימים רגילים היה מצדיק ריבית של 1.7%עומדת על רמה של כ  שםהאינפלציה ו

 לה לעלות, מאחר וגם העלאה קטנה שלה עלולה לגרום לזעזועים בכלכלה העולמי.והיא לא יכ -עולה ולא תעלה מסיבה אחרת לגמרי הריבית לא 

בחמישים השנים האחרונות  תאר את התפתחות התוצר העולמי )במונחי טריליון $(הגרף המצורף למטה מספר היטב את הסיפור. הגרף מ

 לעומת היקף החוב העולמי.

 שבועי  זרקור    
   20.12.2020  

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

קום, מה שהצריך את הפד לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה שהתעצמה עת היכה משבר הדוט  2000הנקודה הקריטית היא באיזור שנת 

, 2000נראית כמו פרומו למה שאירע השנה. למעשה, מאז שנת  2008, שנה שבה פרץ המשבר הפיננסי. בדיעבד, 2008מאוד בשנת 

פיים( הוא הגדלה של החוב. חוב הפיתרון של הבנקים המרכזיים לשלושת המשברים הגדולים שהעולם חווה מאז )שהיו שונים מאוד באו

הבעיה בפיתרון הזה נעוצה בכך שהגדלת  מכל הסוגים. הריבית האפסית סייעה להגדלת החוב הממשלתי, הקונצרני וכמובן גם הפרטי.

מגדיל כל דולר נוסף של חוב החוב לא רק שלא הצליחה לסייע לעולם לצמוח, הרי שהתמורה השולית של הגדלת החוב היא שלילית. היינו, 

 . משימה שאינה פשוטה בכלל.1.4%על מנת להקטין את החוב ב  1%את התוצר בפחות מדולר אחד או, נדרשת צמיחה של 

העובדה שהחוב בעולם טיפס למימדים כל כך גבוהים גורמת בסופו של דבר לכך שאנו קונים היום מניות במכפילים גבוהים היסטורית, 

  .מאומה מזה לא עומד להשתנות בשנים הקרובות לתי בתשואה שלילית.ח ממש"אג"ח קונצרני במרווחי שפל ואג

 



 

 

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 
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

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 


