
 

 

 

 אם המוטציות לא יפריעו(יותר אופטימי )

  

 

   

 

        

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 שהמגזר העסקי התייעל בזמן המשבר ויכול לייצר יותר עם פחות עלויות. משמעותה של אבטלה מבנית היא 

 1.9ץ בהיקף של יהקנייה הפוטנציאלי. תוכנית התמר מקטינה את כוח במקביל גםלצד זאת, כמובן שאבטלה מבנית נושאת עימה סיכון חברתי ו

 טחונם הקיומי של המובטלים.יטריליון דולר אשר אושרה בבתי המחוקקים בארה"ב ביום שישי אמורה בין השאר להבטיח את ב

היה מאחורינו, מה שלא יצריך בחינה מחדש בישראל לעומת זאת, מסגרת החל"ת אמורה לפוג ביוני וכל תקוותינו היא שעד אז, הסיוט של המגיפה י 

 של תוכנית החל"ת.

בעוד שבכל הנוגע לשוק התעסוקה, סימני השאלה עדיין רבים, הרי ששוקי האג"ח כבר הביעו את "דעתם" על הצפוי בכלכלה. עליית התשואות 

, מרמז שהשוק צופה צמיחה (2016ו הגבוהה מאז שחווה שוק האג"ח לצד עלייה חדה בשיפועם של העקומים השונים )בארה"ב השיפוע הגיע לרמת

ץ השונות לצד נתוני ייצור משופרים וכמובן מדיניות מוניטריות מרחיבה תומכים בתחזית הזו. יחזקה ברבעונים הקרובים. תוכניות התמר

ת הצמיחה בהשוואה למניות התשואה שאמורה להשפיע לשלילה על קבוצת חברולהתממשות התרחיש האופטימי יש כמה השלכות. ראשית, עליית 

 - סטיות תקן ממניות הצמיחה 1.2של  הערך המחזוריות, מוצאת את שני האפיקים האלו בתמחור יחסי קיצוני. מניות הערך נסחרות בתמחור חסר

תומכת  . עליית השיפוע כמו גם ההתאוששות בפעילות העסקית שאמורה להגביר את היקף שוק האשראי2000הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 

שבו הסקטור הפיננסי החל בתהליך החלמה ארוך, הרי שכעת הוא יציב בהרבה עם  2008בניגוד לתקופה של אחרי המשבר של  בסקטור הפיננסי.

 מאזנים נקיים.

ררים ליהנות ככל מהיציאה מהמשבר הם השווקים המתעוררים והסחורות. הסיבות שהובילו את הצמיחה בשווקים המתעושני שווקים שאמורים 

תומכות בהשקעה בשווקים המתפתחים על חשבון השווקים המפותחים.  ניים לצד שיפור ביציבות הפיננסיתוביניהן העלייה בשיעורו של מעמד הבי

 .0.91לעומת השווקים המפותחים כאשר ההפרש הממוצע ביניהם הוא  0.79מכפיל הרווח העתידי של השווקים המתעוררים עומד כעת על יחס של 

ים האחרונים סין היתה למעשה הגורם העיקרי להתאוששות הגלובלית. מדיניות קשוחה )כמו שרק הסינים יודעים לעשות( בכל מה שקשור בחודש

לניסיון למגר את המגיפה סייעו לסין לחזור לשגרה מהר יותר מחברותיה במערב. סין החלה להצטייד בחומרי גלם כהכנה לשלב ההתאוששות, מה 

מרמת השיא שלהן  35%וקות כ חירי הסחורות התעשייתיות. למרות העלייה החדה יחסית בחודשים האחרונים, הסחורות רחשהביא לעלייה במ

 שנקבעה לפני כעשור.

 ...נקווה שהמוטציות לא יפריעויש בסיס לאופטימיות. 

 

. הדבר נובע בשל העובדה שבעת משבר נותר נמוךלפני מספר שבועות כתבנו על התופעה שבה גם לאחר שהכלכלה יוצאת ממשבר, היקף התעסוקה 

עסקים לומדים להתנהל עם מספר מועסקים מצומצם ועם החזרה לשגרה, מספרם אינו עולה באותו שיעור שבו הכלכלה מתאוששת, מה שיוצר אבטלה 

כל בישראל )היינו, מבנית. עדות לתופעה הזו התקבלה בשבוע שעבר עם פרסום נתוני התעסוקה בישראל ובארה"ב. שיעור האבטלה המורחב 

בחודש דצמבר. דוח התעסוקה של ארה"ב  14.2%לעומת  16.7%המובטלים הקבועים והזמניים( טיפס במהלך המחצית הראשונה של ינואר לרמה של 

 3.5ל והגיע לרמה של מעל  ביע על תופעה דומה שבה מספר המשרות אשר אבדו באופן קבוע נותר גבוה מאודצאשר פורסם ביום שישי האחרון ה

מיליון. במקביל, מספר המועסקים כמעט ולא עלה ואלמלא עלייה במספר המועסקים הזמניים, כוח העבודה היה מצביע על ירידה חודשית שנייה 

נקוט במדיניות זהירה המגזר העסקי לשמחייבת את . נכון לעכשיו, ניתן לייחס את התופעה הזו לסגרים האחרונים ולעליה בהיקף ההדבקה ברציפות

 שהתאוששות הכלכלה אינה מובטחת. בשל החשש ) כפי שמופיע בגרף( את כוח העבודה הזמני בינתיים הגדיל ול

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              
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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 

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

 

 

 

 

 


