
 

 

 

  ריפלציה בכל הכוח

 

ההתאוששות היא ברת קיימא ועל כן רק לאחר שיתברר שזו אכן כך, יש סיכוי ששיעורי  האםהסיבה נעוצה בכך שהמגזר העסקי ממתין לראות 

התעסוקה יגדלו. לאחר שהמדיניות המוניטרית מיצתה את עצמה, הדרך היחידה להשיב את הכלכלה לתוואי צמיחה הוא על ידי הצגה ומימוש של 

אנמית, כי אם בעיות ומתחים חברתיים שעלולים לערער את יציבותן של מדיניות פיסקלית בהיקף גדול מאוד. היעדרה יגרור לא רק צמיחה 

ליהנות  ךימשי -המדינות. נראה שהמשך אחזקה בסחורות )גם באמצעות חברות בתחום(, חברות תשתיות, תעשייה וחברות בסקטור הפיננסי 

 מיישום של מדיניות פיסקלית מרחיבה.

ת המדדים המובילים מתחילת השנה, לאחר ביצועים פנומנליים בשנה שעברה. ענפים שנהנים האנרגיה החליפית הציגו ביצועי חסר לעומחברות 

משיעורי צמיחה גבוהים נוטים גם להיסחר בתנודתיות גבוהה ועל כן נראה שאין ללמוד מביצועי החודש וחצי האחרונים מאומה. מספר אירועים 

ין בראשיתו. תוכנית התמרוץ של הממשל בארה"ב מקצה נתח נכבד לטובת הרחבת והתבטאויות בשבוע שעבר יכולים ללמד שהתחום הזה נמצא עדי

וצמיחת האנרגיה החליפית. באירופה ממשיכים לקבוע יעדים שאפתניים למעבר לאנרגיה נקיה ודי היה בהצהרתה של יצרנית הרכב, פורד לפיה 

בריינרד הצהירה ת על מנת ללמוד על המגמה הזו. בכירת הפד, , באירופה ינועו על הכבישים רק מכוניות חשמליו2030היא נערכת לכך שעד 

 הוסיפו לזה את הקטסטרופהבשבוע שעבר ש" שינויי אקלים מהווים סיכון משמעותי לכלכלה וצפויים להשפיע על באופן ניכר על העולם". 

מנוע הצמיחה החזק ביותר בשנים הקרובות יהיה  שעוברים כעת איזורים רבים בארה"ב שאותם ניתן לייחס לשינויי האקלים על מנת להבין שאולי

. המודעות הגוברת לתחום מחזקת את דעתנו להקצות לתחומים הללו ESGככל הנראה כל מה שקשור לאנרגיה ירוקה, או בהסתכלות רחבה יותר, 

 נתח משמעותי בתיק האחזקות שלנו.

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

        

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

מושג אשר מתאר מדיניות של עידוד הכלכלה על ידי מדיניות מוניטרית ו/או פיסקלית מרחיבה על , " " REFLATION שם המשחק הוא ריפלציה

 מנת להחזיר אותה לתוואי של צמיחה ארוכת טווח.

שדוחפת לתוכנית כלכלית בהיקף חסר שרת האוצר, ילן  .אשר עומדת להיות הכוח המרכזי בכלכלה העולמית ,זו התמה המרכזית של השווקים כעת 

 1.9מאשר לטעות בכיוון ההפוך". מבחינת ילן, התוכנית הנוכחית בהיקף של  ,ולנקוט בתוכנית בהיקף גדול מידיתקדים הצהירה ש"עדיף לטעות 

 חילת השבוע שעבר שהמומנטום נחלש מעט. טריליון דולר יכולה להיות אף גדולה ממנה. האמירה הזו הניעה את השווקים לאחר שנראה היה בת

השפעת הריפלציה ניכרה בכל אחד מהנכסים והאפיקים שקשורים אליה. חברות מחזוריות הובילו את השוק זו המגמה ולא יהיה חכם להילחם בה. 

דוחות הכספיים שלה לאחר פרסום ה 10%ני כבד לתעשיית החקלאות והכרייה אשר זינקה ב אכ( שמספקת ציוד מDE) " ג'ון דיר" כמו למשל 

בלבד מזו שהיתה לפני פרוץ  0.2%. תשואות אגרות החוב עלו אף הן ותשואת הטווחים הארוכים נמצאת ברמה של שהציגו צמיחה חזקה מאוד

ים המגיפה. מעל כל אלו, בולטת עלייתן של הסחורות ובעיקר התעשייתיות. בשבועות האחרונים דנו מספר פעמים באפיק הזה אשר מראה בחודש

במחיר הנחושת בשבוע שעבר בדומה לעליות במחיריהן של סחורות  8%האחרונים סימני חזרה לחיים לאחר למעלה מעשור של דשדוש. עלייה של 

בעיקר בשל העובדה . לית אולטרא מרחיבה, הוא חייב אותהזה לא שהעולם צריך מדיניות פיסקרבות אחרות ממחישה שהמגמה בעיצומה. 

 ף בעיות מבניות שנגרמו בשל המגיפה. חשולשהיעדרה יתחיל 

עצירה במידת הבעיה החמורה ביותר היא אבטלה מבנית. באופן כמעט מסונכרן לגמרי, נתוני האבטלה ברחבי העולם מתחילים להציג תמונה של 

י נו בחודש שעבר. ש. ניתן ללמוד על התהוותה של בעיה בשוק התעסוקה העולמי מנתוני המשרות הפתוחות החדשות אשר התפרסמההתאוששות

הגרפים המוצגים למטה מראים את היקפם בישראל )ימין( וארה"ב )שמאל(. כפי שניתן לראות, לאחר שהעולם התאושש מההלם שאחז בו בתחילת 

 השנה שעברה ושוק התעסוקה השיב חלק גדול מהמשרות, נראה שהמגמה הזו נעצרה.

 :נכתב על ידי              

 ,השקעות ראשימנהל  עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

 

 זרקור שבועי     
   21.02.2021 

 

 לקוח מאתר הלמ"ס*



 

 

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

 

 

 

 

 


