
 

 

 

 גל הצריכה הגדול לפנינו, גם המיסוי
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הגורם העיקרי אשר דחף את השווקים בשבועות האחרונים היה התוכנית הגרנדיוזית שהציג ביידן לעידוד הצמיחה הכלכלית. המשקיעים 

כנית פיסקלית ו את רוב כלכלת העולם. אבל לכל תמעריכים שההוצאה הממשלתית חסרת התקדים תניע את המשק האמריקאי ובעקבותי

ע שעבר השוק קיבל תזכורת לכך שלתוכנית הזו יש גם מחיר. חלק ממימון התוכנית אמור להגיע משורה יש מוצאי תכנית פיסקלית ובשבו

של העלאות מיסים, הן ברמת החברות והן ברמת הפרט, בעיקר לעשירונים העליונים. השוק עדיין מתעלם מהעלאת המיסים הצפויה, גם 

שבשלב זה ההצעות הן עדיין נקודות פתיחה למו"מ. העלאות המיסים בשל העובדה שהמומנטום בשוק עדיין חזק מאוד וגם בשל כך 

אמורות לתקן  עיוותים שנוצרו במהלך העשורים האחרונים. ראשית, הרפורמה במס החברות אמורה לעצור מגמה ארוכת שנים אשר החלה 

ם. זאת לאחר שבאותה תקופה, רווחי בלבד כיו 1%ל 7%שבה שיעור תקבולי מס חברות בארה"ב כחלקם מהתוצר ירד מ  50עוד בשנות ה 

החברות עלו בעקביות ועדיין חלקם של תשלומי המס כאחוז מהתוצר יורד. אם מחפשים את אחד הגורמים העיקריים לעלייה בגרעון 

ל רווחי התקציבי בארה"ב, הרי הוא טמון בתקבולי מס נמוכים מידי. בנוסף, ביום חמישי פורסם שבכוונת הממשל כמעט ולהכפיל את המס ע

הון. המס יוטל רק על משקיעים פרטיים שהכנסתם השנתית עולה על מיליון דולר. הצעד הזה אמור לתקן כמה עיוותים. ראשית, הנהנים 

העיקריים מהגאות בשוק ההון הם העשירונים העליונים אשר שיעור ההחזקה שלהם במניות חסר כל פרופורציה לשיעורם באוכלוסייה. 

. הנתון הזה ממחיש עד כמה הפחתת המס על ידי הממשל הקודם עיוותה את המצב מהמניות בשוק %53יק כיום כ המאיון העליון מחז

והרחיבה את הפערים החברתיים. החשש שהועלה בעקבות העלאת המס המתוכננת הוא שהמחזיקים במניות יפחיתו את אחזקתם ויממשו 

אם ההצעה הזו כלשונה תתממש לחוק בשל ההעלאה החדה שסביר להניח שלא רווחים פוטנציאליים בהיקף של כטריליון דולר. ספק רב 

תזכה לרוב בבתי המחוקקים ולכן נראה שמדובר יותר בהפרחת בלון ניסוי פוליטי מאשר הכנה לצעד מעשי. עם זאת, לאור האג'נדה של 

הגורם השני אשר המקומי בארה"ב והגלובלי.הממשל הנוכחי, יש סבירות גבוהה להעלאת מס רווח הון כחלק משינוי בכל מערך המיסוי 

מניע את השוק מתואר היטב בשני הגרפים המצורפים למטה. הגרף הראשון מתאר את היקף החיפוש בגוגל לגבי כוונותיהם של הצרכנים. 

באופן לא מפתיע, החיפוש אחר פעילות פנאי כמו מסעדות, מלונות, בגדים וכו' זינקה בחדות בעוד שהחיפוש אחר משלוחי מזון ומחשבים 

 ירד. אישיים

 

 

 

 

 

 



 

 

 

הגרף מתאר את שיעור החיסכון ה"עודף" של הצרכנים במקומות שונים בעולם. הכוונה הגרף השני משלים את התמונה. 

. כפי שניתן לראות, במספרים הללו טמון פוטנציאל 2019בחיסכון עודף מתייחסת לשיעור החיסכון הנוכחי לעומת שיעורו ב 

בוהים נרשמים גם בקרב שאר המדינות ושיעורים ג 12%לחגיגת צריכה גדולה מאוד. שיעור החיסכון העודף בארה"ב עומד  כ 

המפותחות. השילוב של עודפי כספים פנויים לצד הרצון לצאת ולבזבז את הכסף שהצטבר מעלה את הסבירות לכך שהיקפי 

 .2021ההוצאה הפרטית ירשמו עלייה חדה מאוד ויסייעו לכלכלה הגלובלית לצמוח בשיעור חד ב 

 

 

יפלציה, התופעה שבה היציאה ממשבר כלכלי מביאה לזינוק בצריכה הפרטית חי וקיים על אף שבשבועיים רהסיפור של 

להוביל את השוק. הגרפים שמוצגים לעיל ממחישים את הסבירות הגבוהה להתממשות האחרונים מניות הצמיחה שבו 

 התרחישים האופטימיים לגל צרכני. 

( ימשיכו להוביל את השוק ולכן חלקן cyclicalאנו עדיין סבורים שלפחות עד לסוף השנה, המניות המחזוריות ), לפיכך

 בתיק המניות שלנו ימשיך להיות גבוה.

 

 

 

עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות בשוק ההון "( קבוצת סיגמאבע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: " סיגמא בית השקעות
 פיננסיים לנכסים זיקה בין השאר, בעלת, ( ומתוקף כך"קשורים גופים: "יחד )להלן למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד ומשכך הינה

טקסט תחזיות, , , דעותנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכותה , המידע,סקירההמסמך זה, לרבות ידם.  על המשווקים או/ו םהמנוהלי או/ו המונפקים
זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך בסקירה אין ( מסופקים כשירות לקוראים. " לפי הענייןהסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "ו/או תמונות 

אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן  המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידעמטרת הבאת מידע כללי 
להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או 

ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים ב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ובכלל זה לא ניתן להתחיילשלמותה 
ם ו/או בדיווחים יהנכסים הרלוונטיובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של  שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה

המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין מבלי לגרוע מכלליות האמור,  זכרים., ככל שמואליהם מכל מין וסוג שהוא הנוגעים
, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים ו/או בסקירה כשלמים וכממציםלראות במידע 
במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, ככל שמוזכרים, המוזכרים בו, 

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

הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ 
קבוצת  .סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיעהש דגשומו להתאים לקורא הסקירה

מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה ו/או בסקירה סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע 
נסיבתי, הנובע מהסתמכות על המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או 

רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות 
להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך חר, עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אהחוק, 

סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק קבוצת פיננסיים הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה לרבות הנכסים הו/או לנכסים 
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  ין במישרין ובין בעקיפין.שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, ב

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

 

 

 


