
 

 

 

 חישוב מסלול מחדש?

 

 

כחית חפה מסיכונים. נראה שלפחות לעת עתה התממשות הסיכונים נדחתה מעט. זאת אומרת, אם כל השורות לעיל אינן מנסות לרמז שהסביבה הנו

הכלכלה הגלובלית )בעיקר ארה"ב, שווקים מתעוררים וכן, גם ישראל( תרשום צמיחה חדה, סביר להניח שלקראת השליש האחרון של השנה יחל 

 ד צריך להמשיך ולרכוש אגרות חוב כאשר יתברר שכלכלת ארה"ב כמו גם רובהדיון בדבר נחיצותה של מדיניות מוניטרית מרחיבה. מדוע הפ

המפורסם יעלה לראש סדר היום הכלכלי. שוקי המניות אשר ניזונים באופן   - "Tapering"ככל הנראה, אז ההכלכלה הגלובלית יצאו מהמשבר? 

ך על...רווחיותן של החברות. בנוסף, ניתן להניח שקצב צמיחת אדיקטיבי מהנזילות שמוזרמת אליהם מצד הבנקים המרכזיים יצטרכו לחזור ולהסתמ

הרווחים יהיה נמוך לעומת השנה הנוכחית ולכל אלו יש להוסיף את העלייה ברמת המיסוי אותה מתכוון הממשל החדש להטיל כחלק מהמקורות 

 הנדרשים למימון תוכנוית התמרוץ הנדיבות שהוצגו ושיוצגו.

ם יתמכו על ידי אותם גורמים שתמכו בהם בשנה האחרונה לצד התאמה מסויימת לרמות הריבית החדשות. אולם לכן, נראה שלעת עתה השווקי

 הנסיבות תשתנינה ונאלץ לחשב מחדש את רמות הסיכון בשוק.עולה הסבירות לכך שלקראת סוף השנה, 

 

 

 
 

ל  4.5%, מ 2021באופן תיאורטי, הודעת הפד בשבוע שעבר היתה אמורה לתמוך בשוקי המניות. הפד העלה באופן חד את תחזיות הצמיחה לשנת 

. העלייה הצפויה באינפלציה היא אמנם 1.6%מ  2.4%( ותחזית האינפלציה עלתה ל 5%מ  4.5%, הפחית את שיעור האבטלה הצפוי )6%

אחוזים, אך באופן אבסולוטי אין מדובר בהתפרצות אינפלציונית. גם לאחר פרסום התחזיות האלו, ציין הפד שמאחר והוא משמעותית מבחינת 

לכאורה, תרחיש אידיאלי. אלא ח. "ריבית לא תועלה ובמקביל לא יחול שינוי גם במדיניות רכישת האגמעריך שהעלייה באינפלציה היא זמנית, ה

, מה שמהווה אינדיקציה בעייתית משהו ל"יחסים" 1.74ם התשואה על אגרות החוב לעשר שנים זינקה לרמה של כ שמיד עם תום מסיבת העיתונאי

 שבין שוקי הכספים למדיניות הפד. הרי אם האינפלציה תעלה באופן זמני, אז באמת אין צורך להעלות ריבית וניתן להמשיך ולשמור על מדיניות

של עליית התשואות לאחר הודעת הפד מעלה את החשש שהמשקיעים חוששים שתגובתו של הפד איטית  מוניטרית מרחיבה. אולם המשך התהליך

. הפד אכן לוקח על עצמו סיכון מבוטל. שכן, אם יתממש התרחיש הפסימי שבו האינפלציה ”Behind The Curve“מידי במה שמכונה בוול סטריט, 

די מהיר ולהגיב בהעלאת ריבית מוקדמת מהצפוי. זה לא רק תרחיש פסימי, זה התרחיש  עולה מעבר לציפיות, הוא ייאלץ לשנות מדיניות באופן

 ,הגרוע ביותר מאחר והוא יסמן אבדן אמון במדיניות הפד מצד המשקיעים, מה שיצריך את הפד לפעול באופן מאוד אגרסיבי על מנת לחזור לשליטה

סיבה להותיר את הריבית ברמתה הנוכחית לאור תחזיות הצמיחה המעודדות. מה  באופן רציונלי, אין לפדבתקווה שזה לא יהיה מאוחר מידי. 

תכן והפד דווקא כן בריבית אפס במשק יוצא ממשבר באופן כל כך מהיר וחד כאשר בדרך הוא מעלה את האינפלציה? אין היגיון. אבל יההיגיון 

ן למדי. ניקח לשם דוגמה שני מוקדים של אינפלציה שנמצאים בראש פועל נכון. נסביר. הסיכוי שהעלייה באינפלציה תהיה פרמננטית הוא קט

בשבוע שעבר דיווחו טויוטה, הונדה וסמסונג על כך שהן משעות את והובלה. )וחומרי גלם נוספים( החדשות הכלכליות בעולם, סמיקונדקטורים 

גלם שונים ובראשם סמיקונדקטורים והשנייה, עומס רב  הייצור במפעליהן בארה"ב בשל שתי סיבות עיקריות. הראשונה כרוכה במחסור בחומרי

את קצב קבלת חומרי הגלם ושליחת המוצרים הסופיים. העומס נגרם כמובן בשל המחסור החמור במכולות, מה שהעלה  בנמלי ארה"ב אשר מאט

עלייה במחירי ההובלה? סביר להניח את מחירי ההובלה באופן ניכר. האם בחודשים הקרובים שרשראות האספקה יסבלו ממחסור בחומרי גלם ו

חדה גרם לצווארי בקבוק בשרשראות האספקה אשר סביר להניח שתוך כמה חודשים היצרנים שלא. המעבר החד מצמיחה שלילית לצמיחה חיובית 

יש להבחין  פני המשבר.וחברות התובלה ישיבו לעבודה את כל גורמי הייצור, הן האנושיים והן המכניים והמחירים ישובו לרמות בהן הם שהו ל

במגמות של האינפלציה. העלייה הנוכחית במחירים היא זמנית ואילו מגמת הירידה ששררה טרום המשבר היא מבנית כפי שניתן לראות בגרף 

 המצורף מטה אשר מתאר את התפתחות האינפלציה בעולם בארבעים השנים האחרונות.

 

   

 

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

 

 זרקור שבועי     
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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 הענייןהסקירהאו " "המידע)להלן: "המתפרסמים בו 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. 
מת בדרך עצמאית על ידי עורכי אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא או 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 
אינה ובכל מקרה  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 , בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, , ובין השארכשלמים 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

 

 

 


