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ריליון דולר לערך. רכבות השיפור הצפוי בפיריון אמור להגיע גם בזכות תוכנית התמרוץ הגרנדיוזית של ביידן שהיקפה אמור להגיע לשני ט

למה שנכתב  וחיותו של המגזר העסקי.ומהירות, כבישים בטוחים ותקשורת אינטרנט משופרת בזכות הגדלת הפס הרחב תורמים אף לפריון ולר

כפי שהיה  רמתה המתונה עד מאודל לחזורלעיל יש כמה השלכות חשובות. ראשית, האינפלציה ש"מככבת" לאחרונה בכותרות הכלכליות אמורה 

. בנוסף, רמת החיים אמורה לעלות מאחר והשכר , לאחר ששרשאות האספקה הגלובליות ישובו לתפקד באופן שוטףבשני העשורים האחרונים

ימשיכו להוביל את הסקטור העסקי לעוד שנים אשר הקורונה האיצה את התפתחותן, יעלה. בראייה סקטוריאלית, ניתן לצפות שחברות הטכנולוגיה 

 גדל. האוטומציה והרובוטיקה ימשקלן של חברות מתחום סביר להניח שבתוך הקטגוריה הרחבה של חברות טכנולוגיה,  רבות.

 

 

 

 
 

 

חדשות וישנות מצביעים על כמה תופעות   )בהנחה שעניין החל"ת ייפתר בקרוב(נתוני התעסוקה שהתפרסמו לאחרונה הן בארה"ב והן בישראל 

מיליון בארה"ב( 10 - עימן נצטרך להתמודד בזמן הקרוב. ראשית, למרות שקצב החזרה לעבודה עולה, מספר המובטלים נותר גבוה מאוד )קרוב ל

שהם  עסקים רבים "גילו"במקביל ובקצב הנוכחי של גיוס עובדים יש לצפות לכך ששיעור התעסוקה ישוב לרמתו טרום קורונה בעוד כשלוש שנים. 

יכולים לתפקד עם מספר קטן יותר של עובדים, מה שככל הנראה יגרום לכך שהשיפור יארך כאמור זמן רב. התופעה עלולה ליצור תופעה בעייתית 

השימוש  אלא שלצד הקושי שכרוך בהתמודדות עם אבטלה מבנית, מתפתחת גם תופעה חיובית.של אבטלה מבנית על כל השלכותיה החברתיות. 

שיפור בשיעור הפיריון, מה שיהווה גורם ממתן לאבטלה המבנית ככל שזו אכן תתרחש. להביא יגיטציה כתוצאה מהקורונה עשוי להמואץ בד

המפתח נעוץ בפריון או כהגדרתו הפשטנית, התוצר פר עובד. הקורונה אילצה עסקים רבים להגביר את ההשקעה שלהם בטכנולוגיה, לא רק בשל 

אולם התצוגה, אלא גם בגלל שהתברר שהמעבר לשימוש באמצעי ייצור או קשר  / לשרת את לקוחותיהם במשרדיהםהעובדה שלא היה ביכולתם 

בשיעור  2020דיגיטליים מעלה את הריווחיות במידה ניכרת. המגזר העיסקי בארה"ב העלה את היקף ההשקעה שלו במחשבים ברבעון הרביעי של 

בסקר  .2.4%, כל זאת על אף העובדה שהתוצר ירד באותה תקופה ב 7%לתה בשיעור שנתי של בתוכנה וההשקעה באוטומציה ע 6%ב  ,17%של 

)!( מהעסקים בארה"ב ובאירופה צופים להגביר את ההשקעה שלהם בטכנולוגיה בארבע השנים הקרובות. ככל 75%זי עולה שכ שנערך על ידי מקינ

זו נקודה מהותית. בניגוד . יאפשר להן גם להעלות את שכר העובדיםמה ש ,יותןשכך אכן יקרה, יעילותן של החברות תעלה, מה שישפר את רווח

 לתיאוריה הכלכלית לפיה עלייה בשכר מביאה לעלייה באינפלציה, הרי ששיפור בפיריון מאפשר לחברות להעלות את השכר מבלי להעלות מחירים. 

, 1974-95בין  1.4%, 2.8%, הפיריון צמח בארה"ב בשיעור שנתי של 1949-73ת לאורך זמן רב. בין השנים ואשר נמשכהן תופעות פריון מגמות ה

 .2.4%. שנת הקורונה האיצה כאמור את הפריון לרמה של 2019עד ל  1.4ונחלש ל  1996-05בין  3%האיץ ל 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 ההון ומשכך הינהבשוק 
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: "סט ו/או תמונות טקתחזיות, , , 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  ופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהויש לראות את הדברים הכתובים באאו שגיאות 
, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 

ו/או בסקירה עשויים להשתנות ואין לראות במידע  המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזותמבלי 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

ל הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו ששמוזכרים, 
הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע 
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 השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כקיפין, בע
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי 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 

ר רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצו
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 האו לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע קבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא  מקבוצת סיגמאאין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  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 

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

 

 

 


