
 

 

   

 

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

 

 החמצן של הכלכלה
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       זרקור שבועי 

23.05.2021 
 

הדו"ח הכספי של בנק מזרחי אשר פורסם בשבוע שעבר מראה שגם הבנקים בישראל נמצאים בעמדה שמאפשרת להם להגדיל את היקפי האשראי. 

בלבד  1.6%בעוד שהיקף ההלוואות עלה ב ,בהצלחה למפקידים( ) ₪מיליארד  294 -ל , ₪מיליארד  284 -, מ3.4%היקף הפקדונות בבנק צמח ב 

בסוף הרבעון הקודם. בנוסף, בנק מזרחי שומר על יחסי הון גבוהים  86.4%לעומת  84.9%מה שגוזר יחס הלוואות לפקדונות של  - (250ל  246)מ 

 מאוד, מה שמאפשר לו להגדיל את האשראי לעסקים/ציבור.

טריליון דולר( והרי לכם  2.7וכניות הפיסקליות הנדיבות ואת סכומי הכסף האדירים שהצטברו אצל החברות )הוסיפו לאשראי מהבנקים את הת

 מתכון לגל צרכני גדול לצד הגדלה משמעותית של ההשקעה בתשתיות.

רוך, בשלו התנאים לסיכומו של דבר, בטווח הקצר נראה שעלתה הסבירות לתיקון )או המשך דשדוש במגמת ירידה קלה( בשווקים. בטווח הא

 .לעלייה בקצב הצמיחה הגלובלי אשר יוצקים יסודות איתנים להמשך מגמה חיובית בשווקים בעתיד

 

 
 

פרסום הפרוטוקולים של הפד בשבוע שעבר "הפתיע" את השוק. השוק לא ציפה לאמירות אשר מרמזות על שינוי  קרוב במדיניות המוניטרית. 

מנה ודי וחוזר חלילה. בשבועות הקודמים כתבנו מספר פעמים אודות "מפת ככה זה עם מכורים, תמיד מבקשים רק עוד מנה אחת ודי. ואז עוד 

הדרכים" של השוק לפיה ככל שהנתונים הכלכליים יצביעו על המשך ההתאוששות, כך תעלה הסבירות לשינוי במדיניות המוניטרית. זה בדיוק 

לגרום לפחות בטווח הקצר לעלייה בתנודתיות.  מה שקורה כעת. הפד מנסה לגמול את השוק באופן הדרגתי מהכסף הזול, מה שעלול

הפסימיים שבינינו יניחו שסוף תקופת הכסף הזול תוביל לתיקון חד בשוק המניות ולא רק לעלייה בתנודתיות, הנחה שאינה מנותקת 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהמציאות לאור התמחור היקר למדי של השווקים השונים, הן המנייתי והן האגחי. תיקון הוא מהלך טבעי ומתבקש 

מהשוק. עם זאת, ישנם מספר גורמים אשר מאששים את התחושה שגם אם יתרחש בקרוב תיקון, הוא ישאר בבחינת תיקון ולא מעבר לכך. 

ראשית, אחת התופעות של השנים האחרונות היא שהתיקונים והחזרה לתוואי של עלייה הם חדים מאוד והיסוס בחזרה לשוק עלול לעלות 

ר. ההוכחה האולטימטיבית לתופעה נצפתה עם פרוץ משבר הקורונה כאשר בפרק זמן קצר מאוד, השווקים נפלו בשיעור חד וחזרו בשיעור ביוק

חד ומהיר הרבה יותר. בנוסף, אפילו והבנקים המרכזיים ישנו במידה כזו או אחרת את המדיניות שלהם, הכסף עדיין ישאר זול מאוד. האם 

אמורה לשנות את טעמי הציבור? ספק רב. הכסף מחפש מקום לשכון בו, כאשר הוכחה נוספת לכך טמונה  1%פס לנניח העלאה של הריבית מא

כל זה מעמיד ₪. מיליארד  14מיליארד דולר ובישראל כ  300בעובדה שמתחילת השנה הוזרמו לשוק המניות האמריקאי סכום עתק של קרוב ל 

לסיכום החלק שסוקר את הטווח הקצר, עלייה בסבירות   שקרובה לזו שהיתה טרום המשבר. את כמות הכסף שמוזרם לנכסי סיכון לרמה

 ." You snooze, you lose " - לתיקון שצפוי להיות מהיר וחד. מי שיהסס לנצל את ההזדמנות, יפסיד

החלו להגיע לאחרונה דווקא מצד  אבל כסף זול לא יכול להוות לאורך זמן את הסיבה המרכזית לשוק עולה. יש צורך בסיבות כלכליות ואלו

המערכת הבנקאית. עם תחילת משבר הקורונה, הבנקים חדלו לתת אשראי באופן כמעט מוחלט. רק התערבותם של הבנקים המרכזיים 

 איפשרה להמשיך ולהזרים כסף לתוך המערכת הכלכלית.  לצעירים שבינינו נספר שבעבר היתה פרסומת אשר כינתה את הבנקים "החמצן של

המדינה". מאז השתנה הרבה, אך דבר אחד נשאר אותו דבר, הכלכלה זקוקה לאשראי מצד הבנקים המסחריים על מנת לצמוח. בעקבות השיפור 

החד בתנאים הכלכליים בשנה האחרונה, המערכת הבנקאית מקלה את התנאים לקבלת אשראי, מה שעשוי  להמשיך ולעודד את הפעילות 

 תן לראות בגרף המצורף, התנאים למתן אשראי הוקלו לרמה שקרובה לזו שהיתה לפני הקורונה. הכלכלית והצמיחה. כפי שני

 

 



 

 

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 " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "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. 
די עורכי אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על י 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 הסקירהאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטיידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של מהווה תחליף למ
ו/או בסקירה המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע מבלי 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
במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או שמוזכרים, 

ן באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בי
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 סמךהשקעות מויועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה דגשומו המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה

ו/או ם ו/או עדכונים במידע קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויי .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 

המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה 
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, /ו

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 ה ועקיפה. כן עשויה הנזכרים במסמך זה בצורה ישיר

והיא מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  ככל .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

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

 

 

 


