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  , קצב ההתחסנות בארה"ב עלה לאחרונה מאוד ועומד כעת על כמיליון ביום תוך כדי עלייה הדרגתית בשיעור המתחסנים. למרבה השמחה

מהאוכלוסייה תתחסן. המשמעות של הנתון הזה היא שעד סוף  70% - שחזית היא כי עד לקיץ תושג חסינות עדר לאחר , התבהינתן הנתונים הנ"ל

השנה המגיפה תמוגר לחלוטין. ההשלכות הכלכליות הן ברורות לגמרי וככל שהתחזיות אכן תתממשנה, הרי שיתכן ובעתיד בקרוב יתברר 

 תתברר כפסימיות שווא. IMF - השהפסימיות אשר התלוותה להצהרות הפד ו

 סוער אבל חיובי. –סוער. טווח קצת יותר ארוך  –שורה תחתונה: טווח קצר 

 

 

 

 

"משחק" חדש שהומצא על ידי כמה גיקים, הפך להיות בימים האחרונים הכוח העיקרי אשר מטלטל את השוק בארה"ב. מה שנראה בהתחלה כמו 

  –מניות של חברות כושלות הפכו להיות הלהיט של השוק ומשקיעים שעד עתה בחנו את הדוחות של אפל ופייסבוק, מתעניינים כעת במניה של 

"AMC"20$ - עם פרוץ המשבר ל 2$ - לא הפריע למניה לעלות ממחיר של כל זה ., חברת בתי הקולנוע שעסקיה קרסו בעקבות משבר הקורונה. 

השבוע התברר שהמגמה של השנים האחרונות בה מורחבת הנגישות למשקיעים קטנים לשווקים, טומנת סכנות למשקיעים הגדולים ואולי גם לשוק 

  האחרון מעלים את הסיכוי לכך שלפחות בזמן הקרוב, התנודתיות בשווקים תגבר.אירועי השבוע כולו. 

רשימות של  וכו' מחפשים את הפירצה הבאה שתאפשר להם להרוויח על חשבון וול סטריט. AIבזמן ששורות אלו נכתבות, סוחרי אלגו/מפתחי 

 ולמעשה הפכו להיות רשימת המניות המומלצות לפחות לטווח הקצר.מופצות במדיה הדיגיטלית כבר המניות עם היקף השורטים הגבוה ביותר 

, רק דמיינו מה עובר כעת במוחו של מנהל קרן גידור שנמצא בפוזיציית שורט על מניה לאחר שאנליזה שערך העלתה שהחברה נמצאת במשבר 

 . " "שרק לא יגלו את השורט שלי..

שני לידי המחשה במידה רבה במשבר הקורונה. בעוד ש אשר באוו בעשורים האחרונים רבות דובר בשנים האחרונות על הפערים החברתיים שנפער

משוק המניות מתעשרים באופן חסר תקדים, שאר העשירונים נאנקים תחת משבר כלכלי  80% - העשירונים העליונים בארה"ב אשר מחזיקים ב

 אדיר מימדים.

לסיכום החלק הזה, עולה . 9% - ל 19% - העושר בארה"ב צלל מ ך( בס30עד גיל הצעירים )לשם המחשה, בשלושים השנים האחרונות, חלקם של  

הסבירות לכך שצפויים לנו כמה ימים תנודתיים בזמן הקרוב. משקיעים מיומנים יחששו לקחת סיכונים בשל החשש מכך שיהפכו למטרה מצד 

 המהומה הבאה. "משקיעי רובין הוד" ואלו האחרונים יחפשו כל פירצה כדי להיכנס בה ולעורר את

היתה של אופטימיות זהירה. זהירה באופן כללי, הנימה השלטת מצידם  : את תחזיותיהם לרבעונים הקרובים IMFבשבוע שעבר פרסמו הפד וארגון 

. לצד העלאת התחזיות השמיע הארגון את חששו מכך שקצב 5.5% - ל 0.3% -מ  2021 שלהעלה את תחזית הצמיחה גלובלית  IMFמאוד. 

נמוך וגם מכך שהמוטציות השונות עלולות להאט את קצב ההתאוששות הכלכלית בעולם. במסיבת בעולם )חוץ מאיתנו כמובן( ההתחסנות 

בנוגע לקצב החזרה לשגרה, מה שגרם לשווקים לרדת )גם נתונים כלכליים מזיזים ודעת הריבית, הוא נשמע זהיר מאוד עיתונאים שערך הפד לאחר ה

 .את השוק, לא רק טיקטוק(

. האתר הינו עצמאי ונחשב לאחד  https://covid19-projections.comהגרף שמוצג למטה לקוח מהאתר אופטימי. משהו אבל הנה בכל זאת  

בהתבסס על קצב ההתחסנות הנוכחי הגרף מתאר את התחזית למועד ההגעה לחסינות עדר המהימנים בכל מה שקשור לעיבוד נתוני הקורונה. 

 בארה"ב.

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

 

 זרקור שבועי     
   31.01.2021 

 

https://covid19-projections.com/


 

 

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

דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי זו אלא הבעת 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 או לשלמותה הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/
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 םם ו/או בדיווחים הנוגעייהנכסים 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

 

 

 

 

 


