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בנוסף התוכנית מקצה משאבים לטובת תמיכה במשפחות מעוטות יכולת, פיצוי עסקים שנפגעו ולא פחות חשוב תקציבים לפיתוח תשתיות תוך שימת 

ה אשר קרוב לוודאי יגבירו את הצריכה ולצד זה מעניקה נית אשר מצד אחד תומכת בפלחי אוכלוסידגש על פיתוח של אמצעי אנרגיה חליפית. התוכ

אכן יתממשו. כל אלו תומכים בהמשך  7%-6.5%אשר עומדות כעת על  2020תמיכה להשקעות בתשתיות, מעלה את הסבירות שתחזיות הצמיחה ל 

כתבנו בשבועות הקודמים, הסקטורים אשר נפגעו באופן הקשה ביותר בשנה שעברה, מגמה חיובית בשווקים, לפחות במהלך שנה זו. בהמשך למה ש

ימשיכו להוביל גם בהמשך השנה בזכות תוכנית התמרוץ אשר תומכת בעסקיהם. זאת בהמשך למגמה שהחלה בנובמבר בשנה שעברה עם הפרסום 

רות החששות שהחלו לבצבץ קורה כאשר הריבית עדיין אפסית ולמאודות פיתוח החיסון והתעצמה מתחילת שנה זו. כמעט שכחנו להזכיר. כל זה 

לצד הדברים הטובים שהתוכנית טומנת בחובה, יש גם מחיר. המחיר יגיע בדמות  לאחרונה עם עליית התשואות, היא תיוותר ברמתה זו עוד זמן רב.

המניות עתידים לקבל תמיכה מצד העלייה הצפויה בפעילות  העלאת מיסים שתופנה ככל הנראה לחברות ולעשירונים העליונים. כך שמצד אחד, שוקי

 הכלכלית ומנגד השוק יצטרך לתמחר גם את הירידה בשורה התחתונה אשר תיגרם מהעלאת המיסים

ת ובישראל, אף אחד לא מחכה לממשלה. היקף ההתחסנות הגבוה, כמו גם נתוני התחלואה הגבירו את האופטימיות במידה ניכרת. כפי שניתן לראו

 מהגרף המצורף, מדדי האמון עולים בחדות והם על סף הרמה בה שהו טרום הקורונה. הזינוק באמון הצרכנים בא לידי ביטוי בעלייה חדה בהיקפי

הצריכה במשק אשר באופן מעשי חזר לרמת תפקוד כמעט מלאה. עכשיו דמיינו מה יקרה אם לאחר הבחירות תקום בישראל ממשלה יציבה שתעביר 

)למרות שלעת עתה זה נראה יותר כמו חלומות  ככל שזה יקרהסודר אשר יתמוך במגזר העסקי כמו גם באוכלוסיות אשר זקוקות לתמיכה. תקציב מ

 מדדי אמון הצרכנים יתמכו בעתיד בשוק ההון המקומי., באספמיה(

 

 

 
 

 

 
 

 

 

וכו', קורים דברים מהותיים ומעניינים מאוד בכלכלה  "טסלה", "קריפטו", "גיימסטופ" ניתוח של התנודתיות החדה בשווקים,בזמן שכולנו שקועים ב

זו לא עוד תוכנית טריליון.  1.9של  עצוםהאמיתית. האירוע החשוב ביותר בשבוע שעבר היה העברת תוכנית התמרוץ של הממשל בארה"ב בהיקף 

שבה שופכים כסף על האזרחים ללא הבחנה וגם לא כזו שתתמוך בכוחות לא יצרניים. הפעם התוכנית ממוקדת למדי, אבל עם מחיר. ראשית 

בה התמיכה הכספית היא פרוגרסיבית, מה שאומר שהעשירונים העליונים לא יקבלו כלום. לעומתם העשירונים התחתונים יזכו לתמיכה כספית נדי

. לא מעט. סביר להניח שקבוצות אוכלוסיה אלו יפנו את 5500$למדי. למשל, זוג הורים עם שני ילדים בעשירונים התחתונים יזכו לקבל סכום של כ

הכספים שיועברו אליהם לצריכה מאחר והנטייה השולית שלהם לצרוך גבוהה מאוד. לעומת זאת, העשירונים העליונים שקיבלו אף הם תמיכה 

בתוכניות הקודמות, השתמשו בכסף לדברים רבים אחרים חוץ מאשר לצרוך, מה שכמובן לא השפיע כלל על המשק האמריקאי. הגרף  כספית

טריליון דולר מופקדים בבנקים. אלא שמאחר ואלו כאמור חולקו באופן  1.5כספי תמיכה בהיקף של המצורף מתאר את הסיפור היטב. נכון להיום, 

ים העליונים חסכו את הכסף או הפנו אותו לטובת השקעות בשוק ההון או נדל"ן. לא משהו יצרני במיוחד. כפי שניתן לראות שווה, יוצא שהעשירונ

, כך שסביר להניח שמאות הדולרים שהועברו מהגרף המצורף, שני העשירונים העליונים בארה"ב מחזיקים כיום כשני שליש מהנכסים הנזילים

 לא משהו שתומך בכלכלה הריאלית. .ורק שינו כתובת כשהפכו להשקעות בשוק ההון או בנדל"ן שארו שםלחשבונם לפני כמה חודשים, נ

   

 

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       
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 מקור: מודי שפריר, בנק מזרחי     



 

 

עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאקשורות אליה )להלן: " סיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות
 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

פרסום הסקירה הגלוי והציבורי  זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביוםבסקירה אין לקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ו/או מקורות מידע

עויות ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טהסקירה 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 לליות האמור, מבלי לגרוע מכ שמוזכרים.

ככל , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, כשלמים וכממצים
ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או  במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניהשמוזכרים, 

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

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
ההשקעה, המצב הכלכלי סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות שה 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
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 
ם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה המידע, א

עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 
פיננסיים לרבות הנכסים הניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתע

סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע קבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 
והיא מקבוצת סיגמא שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  אין לעשות או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.

ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 
 תיד. ו/או מדדים וכיוצ"ב בסקירה, אין בכך בכדי להבטיח תשואות/ דירוגים/ ביצועים דומים בע

 

 

 


