
 

 

 

 התיאוריה נפגשת עם המציאות

 

 

 שוק המניות ירד. ע קרה משהו שאנחנו לא מורגלים בו ,השבו

הדינמיקה בין שני הנכסים טבעית הירידות אינן מפתיעות נוכח העלייה החדה בתשואות האג"ח אשר משפיעה באופן מיידי על שווי החברות.  

 שו זאתבמקרה הנ"ל, לא רק ששיעורי ההיוון עלו אלא שעשווי נכס יורד ברגע ששיעורי ההיוון עולים.  ,ספרי המימוןב וכפי שכתוב ומוכרת

 אלא. המניות לא הגיבו עם תחילת עליית התשואות מאחר וההערכה הייתה שזו תהיה עלייה קצרה ומתונה כפי שהייתה עד כה, רבה במהירות

פרק זמן כה קצר חייבת הייתה להשפיע על שווי המניות. הגרף המצורף למטה ממחיש את הפעם זה היה חד ומהיר. עליית תשואות כה חדה בש

)ההופכי של מכפיל רווח(  S&P500""השינוי ביחסי הסיכון סיכוי שבין המניות לאג"ח. הגרף מתאר את היחסים שבין תשואת הרווח של מדד 

. 1.65%לטובת המניות, הרי הפער הזה הצטמצם ל  6%ניהם עמד על כ לעומת התשואה על האג"ח לעשר שנים. בעוד שעם פרוץ המגיפה הפער בי

במילים אחרות, הפיצוי שהמשקיעים מקבלים היום על החזקת מניות צומצם באופן משמעותי לעומת השנה שעברה. כאשר הפער הזה מצטמצם, 

שואות נגרמה בשל ההערכה שהעולם יהנה משיעורי אלא שעליית התת. יורדוקורה אחד מבין השניים: או שהמניות יורדות או שתשואות האג"ח 

 צמיחה גבוהים מאוד ולכן טבעי לצפות לכך שהמניות יהיו אלו שיבצעו את ההתאמה במחיריהן.

 

   

 

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              
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או  "GAMESTOP"מפני ירידות משמעותיות. תופעות כמו חירי המניות, ישנן סיבות נוספת אשר מעלות את החשש לצד ההתאמה המתבקשת במ

"SPAC"  .מתרחשות בדרך כלל בשלבים האחרונים של שוק עולה, לאחר שרוב השיטות "הקונבנציונליות" להשקעה מוצו 

טריליון דולר  1.9של ממשל ביידן בהיקף של ההערכה היא שתוכנית התמרוץ  אלא שהסיטואציה הנוכחית היא שונה לעומת דומותיה בעבר.

אמורה להביא לשיעורי צמיחה אותם העולם המערבי לא חווה מאז שנות השמונים.  , שמהווה את ראש החץ של התוכניות הפיסקליות בעולם

ית שבה לאחר כל משבר )מגיפה, מלחמה וכו'( נרשמים שיעורי צמיחה חדים מאוד. זה המצב גם כעת כאשר הצפי הוא למעשה מדובר בתופעה טבע

 .6%בשיעור של קרוב ל  2021-בשהכלכלה הגלובלית תצמח 

יש לזכור שהחברות  ברווחיהן. 20%בהנחה שאלו אכן יהיו שיעורי הצמיחה, הרי הצפי הוא שלפחות בארה"ב, החברות ירשמו עלייה של למעלה מ 

יהנו לא רק מכך שההכנסות יצמחו בשיעור חד, אלא שגם הוצאותיהן פחתו לאחר שהן נאלצו לבצע תהליכי התייעלות )מילה יפה לפיטורים( מאז 

( נמצא מחיר חלקי שיעור הצמיחה PEGתחילת המשבר. זאת אומרת שבעוד שמכפיל הרווח נראה עדיין גבוה באופן יחסי, הרי מכפיל הצמיחה )

 שנים האחרונות. 15-ברמה הכי נמוכה ב

שהשווקים מצבעים תמחור מחדש לאור שיעורי הצמיחה הצפויים אשר גרמו לתשואות האג"ח לעלות, יש שני גורמים נוספים לצד ההנחה 

את השווקים למשקיעים שעלולים/עשויים להשפיע על שיקול הדעת שלנו בבואנו להשקיע. הראשון הוא שההתפתחות הטכנולוגית אשר מנגישה 

גורמת גם לעלייה בתנודתיות. כאשר האפשרות לסחור כמעט בכל שוק בעולם נמצאת בכף היד של כל משקיע בעולם וכולם מגיבים ביחד לכל נתון, 

 התנודתיות עולה.

נראה שמניות הערך  2021-ות בבעוד שלפח תנודתיות היא מה שהמשקיעים נדרשים לשלם היום אם ברצונם להשיג תשואות גבוהות.כנגזרת מכך, 

 נוטלות את ההובלה, הרי שלטווח ארוך, תשואות גבוהות ניתן יהיה להשיג באמצעות השקעה בחברות שרושמות שיעורי צמיחה גבוהים.

 ות לסבלניים""שוק המניות הוא כלי להעברת עושר מחסרי הסבלנוכמו תמיד, אין כמו ציטוט של וורן באפט כדי לסכם היטב את כל השורות לעיל: 

 
 

 

 

 

 



 

 

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 ומשכך הינה בשוק ההון

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. 
ס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייח ו/או מקורות מידע

ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 
ובכל מקרה אינה  ממועד עריכת הסקירה ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמןאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
קירה ו/או בסהמידע 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

 

 

 


