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 זרקור שבועי     
   18.04.2021 

 

ההבדל בין השוק המקומי לרוב שוקי העולם הוא שהתמיכה שמעניק הבנק המרכזי לשוק המניות היא מוגבלת למדי. ברור שתיקון בשוק האמריקאי 

המקומי ישפיע גם על השוק שלנו. אלא שהתמחור הסביר יותר של המניות הישראליות בהשוואה לרוב השווקים בעולם המפותח גורם לכך שהשוק 

  פחות תנודתי ופחות פגיע.

 ואם במקרה תהיה בישראל ממשלה יציבה ומתפקדת, זה יכול להיות חדשות מרעננות ומועילות מאוד..

 

 

 

 

האתגר הגדול ביותר של הבנקים המרכזיים ובעיקר זה של הפד בחודשים הקרובים הוא להעביר לשווקים את המסר על כוונתם להפחית את 

וגם היקף  מרץמעורבותם בשוק. בנק ישראל החל לעשות זאת בחודש שעבר באופן מעשי כאשר לא נרכשה אפילו אגרת חוב קונצרנית אחת במהלך 

על אף עליית התשואה החדה. בפעולתו משדר הבנק המרכזי לשווקים על כך  החודשים הקודמיםהמעורבות בשוק הממשלתי היתה פחותה לעומת 

באופן טבעי, הפד לעומת בנק ישראל נדרש שהוא אינו מוטרד מעליית התשואות אשר מבטאת למעשה את העובדה שהמשק חוזר לפעילות רגילה. 

בהרבה בשל השפעתו על כל השווקים הפיננסיים בעולם. ובכן, למי שתהה, הפד כבר החל במלאכתו זו.  הדרגתינוי במדיניות באופן לשדר שי

לפני העלאת ריבית. באותה נשימה  זמן רבבשבוע שעבר היה זה הנגיד פאוול שהצהיר שהקטנת/הפסקת רכישת אגרות החוב על ידי הפד תיפסק 

? לא ברור. 2021או סוף  2022. האם זה אומר שהקטנת רכישות האג"ח על ידי הפד תחל בתחילת 2023א תועלה לפני הנגיד הודיע שהריבית ל

זה כלל אינו מפתיע לאור  ( תהיה מתישהו בטווח הזמנים הנ"ל.Tapering""אבל הפד באמירה מאוד מדודה נותן לנו להבין שתחילת התהליך )

ים על חזרה לתוואי מואץ של צמיחה לצד עלייה ברמת האינפלציה. אלמלא מזג האוויר הסוער ששרר הנתונים אשר התפרסמו לאחרונה אשר מעיד

להיות בארה"ב בפברואר, סביר להניח שהנתונים היו חזקים אף יותר. במבט לעתיד הקרוב, נראה שנתוני הצמיחה של החודשים הקרובים עומדים 

שבוע על ידי שלוחת הפד של ניו יורק ומתבסס על נתונים שבועיים הצביע על קצב צמיחה שנתי אשר מתפרסם מידי תוצר ה מדןאוביותר.  יםמרשימ

בזכות  )לא טעות(. הנתון אשר נמצא במגמת עלייה הדרגתית רצופה מאז מאי בשנה שעברה, זינק באמצע מרץ לרמה בה הוא שוהה כעת 11.7%של 

, מה ההיגיון בהמשך רכישת 7%-6%ד לסוף השנה. אולם גם בהנחת צמיחה של . סביר להניח שקצב הצמיחה יואט עההאצה בקצב ההתחסנות

יהיו תכופים ועבים יותר. מה ההשלכה של זה על   עד סוף השנה Taperingאגרות חוב על ידי הפד? אין היגיון ולכן סביר להניח שהרמזים בדבר 

מניות נהנה משילוב נפלא על זינוק ברווחיותן של החברות, ריבית אפסית ? הסיטואציה דומה מאוד. בינתיים, שוק ה2013שוק המניות? זוכרים את 

ו..ירידה בתשואות. המשקיעים במניות לא יכלו לייחל לתרחיש טוב יותר מזה. אלא שצריך גם להכיר בכך שככל שהנתונים שיתפרסמו  בזמן 

ולכך המשקיעים  2020שהוא מעניק לשווקים הפיננסיים מאז מרץ הקרוב, יהיו טובים יותר, כך עולה הסיכוי שהפד יקטין את הסיוע המאוד נדיב 

 צריכים להיערך.

שכפי שניתן לראות בגרף שמצורף למטה,  התמונה בישראל דומה אך שונה. זאת אומרת, הנתונים שמתפרסמים מצביעים על התאוששותו של המשק

 נות בארץ. מונע על ידי סנטימנט צרכני חיובי מאוד וזאת בעיקר בזכות היקף ההתחס

 

 לקוח מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



 

 

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

הסקירה הגלוי והציבורי זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום 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 הסקירהו שגיאות א

, 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 אמור, מבלי לגרוע מכלליות ה שמוזכרים.

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

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

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
הכלכלי  סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצבשה 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 

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

והיא מקבוצת סיגמא ה זו ללא רשות מפורשת בכתב אין לעשות שימוש בסקיר 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. 

 

 

 


