
 

 

 

 בסחורות תחילתו של השוק השורי

  

 

   

 

        

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

תכונותיו של הכסף ניתן למנות את בין , הרי שלכסף יש שימוש תעשייתי נרחב. לתעשייהמהייצור השנתי של זהב משמש  15% -כ בעוד שרק 

המגמה המתעצמת של . והמוליכים למחצה חשוב בתעשיית הפאנלים הסולארייםרכיב ל מה שהופך אותויכולת ההולכה שלו וכושר שימור החום, 

רב מעלות במקביל  "כושר מיחשובי"שימוש באנרגיה חליפית לצד המשך הפריחה הצפויה בענף השבבים בזכות טכנולוגיות חדשות אשר דורשות 

 גם את הביקוש הצפוי לכסף.

סייקל" חדש בשוק הסחורות. המשבר הקשה שפקד את הכלכלה הגלובלית בשנה שעברה,  כל הגורמים לעיל מעלים את הסבירות לכך שהחל "סופר

את  ם'( יגבירו אף ה, בטריות, מכוניות חשמליות וכוG5גורם לממשלות בעולם להאיץ את ההשקעה בתשתיות. לצד זה, ההתפתחות הטכנולוגית )

 הביקוש לחומרי גלם תעשייתיים.

 

הוטה באופן  2008תיק ההשקעות הממוצע בשני העשורים האחרונים ובעיקר מאז המשבר הפיננסי של  ההשקעה בסחורות אינה טריוויאלית.

מובהק לסקטורים אשר מאופיינים בצמיחה גבוהה. אולם נראה כי קפיצת המדרגה של ההתפתחות הטכנולוגית כמו גם המצב הייחודי שנוצר בשל 

 גידור כנגד עלייה באינפלציה. ורות. בנוסף, השקעה בסחורות נראית כאמצעי הגנה/משבר הקורונה תומכים בהמשך המגמה החיובית בענף הסח

, אנו סבורים שיש מקום להגדיל את החשיפה של תיק ההשקעות לענף הסחורות, בין אם על ידי חשיפה ישירה לסחורות או בין אם על ידי לאור זאת

 אחזקה ביצרניות ומפיקות הסחורות המובילות בעולם.

 

 

 

 

 

לעומת שיעורה הממוצע בשנים האחרונות כפי שזו  ,לפרק זמן קצר, הרי שהשווקים כבר מתמחרים עלייה ברמתהינפלציה חזרה לחיינו. גם אם הא

  משתקפת בתשואות אגרות החוב.

אחת הסיבות העיקריות לעלייה הצפויה במחירים טמונה בשינוי המגמה החד שהתרחש בשוק הסחורות בחודשים האחרונים. הן הסחורות 

התעשייתיות והן החקלאיות רשמו עליות בשיעורים של עשרות אחוזים מנקודת השפל שנקבעה עם פרוץ המגיפה בשנה שעברה. מאז קרו כמה 

הכרה של הממשלות בנחיצותה של קביעת מדיניות פיסקלית מרחיבה על מנת להניע את הכלכלה. כך, לאחר למעלה העיקרי שבהם הוא ה ,דברים

 היא כאן על מנת להישאר. מעשור שבו היו הסחורות במגמת ירידה מתמשכת, המגמה השתנתה ולפחות לפי נתוני הבסיס נראה שהפעם 

צה ונע ,הראשונה : במחירי הסחורות אינה זמנית ועשויה להתברר כ"מגה טרנד"שתי סיבות עיקריות מעלות את הסבירות לכך שהעלייה 

שימוש רב בהרבה בתהליך הייצור שלהם פאנלים סולאריים דורשים ההמצאות החדשות, החל ממכונות חשמליות ועד  - בהתפתחות הטכנולוגית

בעקבות  2025ללות רכב חשמלי צפוי לגדול פי עשרה עד שנת למשל, הביקוש העולמי לשימוש בניקל ואלומיניום בסו. בהשוואה לעברבחומרי גלם 

 הצפי לצמיחה מהירה בתעשיית הרכב החשמלי.

אלא שהעלייה בביקושים עלולה להיתקל בהיצע די מוגבל, לפחות לטווח הקצר. הגרף המצורף מטה מתאר את מחיר האלומיניום )כחול( בהשוואה 

כאשר  בעולם כתוצאה ממלחמת הסחר. אלא שכעת,רכב כלי ירד בעיקר בשל הירידה בהיקף ייצור  2018-19הביקוש בשנים . )לבן( למלאי העולמי

הביקוש צפוי לעלות, הוא עלול להיתקל בבעיה של היצע מאחר ומספר יצרני האלומיניום ירד בשנים האחרונות. העניין הוא שהקמה של מכרה 

 המצב דומה גם בשוק הנחושת וסחורות תעשייתיות אחרות. אלומיניום חדש אורכת כעשר שנים.

 

 מחיר לעומת מלאי -אלומיניום   
 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

 

 זרקור שבועי     
   14.02.2021 

 



 

 

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

 

 

 

 

 


