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לו אשר לההתהליך הזה החל כבר בנובמבר עת הוכרז על השלמת הפיתוח לנגיף הקורונה. מאז החלה סגירה של הפער בין שתי קבוצות ההשקעה 

הספקנים טוענים כאשר המניות המחזוריות הניבו תשואה עודפת של קרוב לשלושה אחוזים על פני מניות הצמיחה.   התעצמה מתחילת השנה

יכון להמשך הדבקה עדיין גבוה, מה שעלול לפגוע בסיכוי לחזרה מהירה לשגרה. זה נכון במידה מסויימת, אולם אנו מתקשים שהמשבר לא חלף והס

עוד כמה בדרך( ברמת אפקטיביות כה גבוהה. ולזכור באם היתה אי פעם מחלה שתוך פרק זמן כל כך קצר פותחו כנגדה לפחות שלושה חיסונים )

שהאפיזודה הקשה הזו נמצאת ברובה י התחלואה במקומות ששיעורי ההתחסנות בהם גבוהים מאששת את ההנחה בנוסף, הירידה החדה באחוז

 מאחורינו.

המנכ"ל  CNBC. ביום חמישי התראיין ב 2021לפני כמה שבועות הבענו את תחזיתנו האופטימית לגבי שוק הסחורות לאור הציפיה להתאוששות ב 

ת הכרייה הגדולות בעולם. בראיון הוא ציין שהוא צופה שקצב הצמיחה הגלובלית יהיה גבוה מזה שנחזה האוסטרלית שהיא אחת מחברו BHPשל 

זו היתה רק אינדיקציה אחת מיני רבות לכך שאנו על סף שיעורי צמיחה גבוהים למדי  עד עתה והוא רואה ביקוש גבוה לסחורות כתוצאה מכך.

ות באופיין ובהיקפן את התוכניות שהושקו לאחר מלחמות למשל ובהן ניתן משקל גבוה לטובת במהלך השנה. תוכניות התמרוץ הממשלתיות מזכיר

 שקעות ברות קיימא כמו תשתיות.ה

. עליית התשואות לצד עליית ציפיות 2021השווקים נחרצים מאוד בדעתם לגבי האפשרות שהכלכלה הגלובלית תצמח באופן ניכר במהלך 

אנחנו סבורים שאין  האינפלציה, ביצועי היתר של המניות המחזוריות לעומת מניות הצמיחה ו"תחייתן" של הסחורות ממחישות את התחזית הזו.

ות הטכנולוגיה, אולם סביר להניח שלאחר מהלך אדיר של עשרות ומאות אחוזים, הסקטור "ינוח" מעט בסיוען של עליית מקום לנטוש את מני

 התשואות.

 המניות המחזוריות צפויות להמשיך ולהפגין ביצועי יתר לעומת השוק ובכך יממשו את אחד מחוקי הטבע הנוקשים ביותר, החזרה לממוצע.

 

 
 

 

באופן משמעותי  שסטטה. המשמעות היא שלאחר שתנועה מסויימת (Mean Reversion) אחד הכוחות החזקים בטבע הוא ה"חזרה לממוצע"

לאחר זמן מה לאותו קו של הממוצע. שוק ההון מספק לנו אין ספור דוגמאות אשר ממחישות כיצד התופעה הזו מתרחשת מהממוצע, היא תשוב 

שהטכנולוגיות  ניות הטכנולוגיה לעלות בחדות לאחרקיבלנו המחשה של התופעה. עם פרוץ משבר הקורונה, החלו מבמציאות. בשנה האחרונה 

לדחיפה בעסקיהן בזכות המשבר. במקביל לעלייה החדה במניות הטכנולוגיה )"צמיחה"(, מניותיהן של החברות פורצות הדרך )"משבשות"( זכו 

יצועים משמעותי בין שתי קבוצות המניות הללו. הגרף המצורף למטה ממחיש את פערי הביצועים. הגרף המחזוריות נותרו מאחור, מה שיצר פער ב

 שווי שוקלעומת אותו מדד בהבדל מהותי אחד, משקל המניות שמרכיבות אותו הוא שווה. במילים אחרות, מדד  S&P500מתאר את ביצועי מדד 

, "אפל"ממנו בראשותן של החברות הגדולות כמו  28%הוא טכנולוגיה אשר מהווה כ  S&P500. הרכיב הגבוה ביותר במדד משקל שווהלעומת מדד 

ישנם הפרשים במשקלם של ( כמחצית ממשקלו במדד ה"רגיל". EWוכו'. משקלו של אותו סקטור מהווה במדד המשקל השווה ) "מיקרוסופט"

 אר הפער המשמעותי ביותר נמצא במשקלן של חברות הטכנולוגיה. אלסקטורים נוספים כמו פיננסים, אנרגיה ומוצרי צריכה מחזוריים, אולם כאמו

הזה, המניות   ה כתבנו לפני שבועיים משחקת כעת תפקיד משמעותי בתהליך של החזרה לממוצע ובמקרהי( אודותReflationשהריפלציה )

 המחזוריות שמשקלן במדד המשקל השווה יובילו את החזרה לממוצע מול המדד הרגיל.
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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 העניין" הסקירהאו " "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 הסקירה 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 אליהם 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, 

באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע  הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין
השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או 

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס מךהשקעות מוסיועצים 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 ו/או עדכונים במידע  קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה 
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, ו/

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 ועקיפה. כן עשויה  הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה

והיא מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים ככל  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

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

 

 

 


