
 

 

 

 אופטימיות בטווח הארוך. אחרי המימוש...
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       זרקור שבועי 

02.05.2021 
 

ודיבידנדים כמובן(, מה שמתבקש  Buybacksהסכום העצום הזה עשוי להניע את החברות להתחיל במהלך של השקעות מוגברות בעסקיהן )לצד 

ית אליהם אנחנו מתוודעים כעת. צווארי הבקבוק של הכלכלה העולמית נוצרו בשל ירידה לנוכח השיבושים החמורים בשרשרת האספקה הגלובל

יצר סיטואציה חדשה וייחודית  2020שהעלה את מקדם הזהירות של החברות. אבל המשבר של  2008בהיקף ההשקעות הוניות מאז המשבר של 

לעובדה שהן שיפרו את יעילותן בשנה האחרונה בעיקר בזכות העובדה  מאוד. מצד אחד, החברות כאמור אגרו מזומנים בהיקף גדול, זאת בנוסף

שהן מעסיקות כוח עבודה קטן יותר מזה שהועסק לפני פרוץ הקורונה. במקביל, גם הצרכנים נהנים כעת שיתרות נזילות גבוהות מאוד שנוצרו 

תה. ואם זה לא מספיק, הרי הממשלות )בעיקר בארה"ב( בזכות המענקים שהועברו על ידי הממשלות לצד זה שהיקפי הצריכה היו קטנים עד ע

משיקות תוכניות פיסקליות עתירות תקציבים לעידוד הצמיחה, תוך התמקדות במספר תעשיות חדשניות ובאותם פלחי אוכלוסיה שהם בעלי נטייה 

 בינוני. –לגבי הטווח הקרוב שולית גבוהה לצרוך בניגוד לתוכניות שהושקו עד כה. כל אלו גורמים לנו לחוש אופטימיות רבה 

כמובן שלא ניתן להתעלם ממחירי הנכסים הנוכחיים. כן, כל הנכסים. העובדה שפרמיות הסיכון ירדו לשיעורים שלא נראו מזה עשרות שנים לא 

על אף נתוני מקרו נעלמה מעינינו. בנוסף, העובדה שהשווקים מתקשה להמשיך ולעלות בעת האחרונה באותו קצב בו הורגלנו בשנה האחרונה, 

מרשימים ותוצאות כספיות של החברות אשר מכות את התחזיות, מעלה את הסבירות לכך שהשווקים על סף מימוש. אולם בראייה לטווח ארוך, 

שה פיננסי גבוה, מדיניות פיסקלית תומכת וציבור צרכני שצבר יתרות נזילות גבוהות, תומך בתחו ןהשילוב של מגזר עסקי יעיל בעל חוס

 האופטימית שלנו לגבי הכלכלה והשווקים.

 

 
 

 

 
 

 

 

המשפט המסוכן ביותר בעולם ההשקעות הוא "הפעם זה שונה". בדרך כלל המשפט הזה מופיע כאשר נוצרת בשוק סיטואציה ייחודית אותה 

 המודלים המסורתיים מתקשים להסביר.

אותם מודלים יתקשו להסביר גם את התנאים והדינמיקה הנוכחיים בשוק ומבלי להשתמש באותו משפט "בעייתי", נסתכן ונגיד שמה שקורה כעת  

בשווקים הוא חסר תקדים מבחינות רבות. העולם עבר ממצב של פאניקה מוחלטת וחשש קיומי למצב של חזרה דרמטית לשיעורי צמיחה חדים תוך 

ים ו"משבשים" מחייבים אותנו לחשיבה נוספת לגבי המצב הנוכחי. בחינה של מצב המקרו מגלה שהבנקים המרכזיים לא מתרגשים שענפים חדשני

במיוחד מהעלייה )הזמנית?( באינפלציה והם נותרים דבקים במדיניות המוניטרית המרחיבה מאוד. הודעותיהם של בנק ישראל והפד בשבוע שעבר 

עדיין רחוק, מה  taperingה, יחלוף עוד זמן רב עד שבחזית הזו יהיה שינוי. בהודעתו, הבהיר הפד שהדיון בדבר ה הבהירו שלפחות בהקשר הז

שמבטיח סביבה מוניטרית מרחיבה מאוד לעוד זמן רב. יתכן ובעוד מספר חודשים, הפד יצטער על אמירתו זו, מאחר והשיפור הדרמטי בסביבה 

וט במדיניות שעלולה להתברר כמסוכנת, אבל נכון לרגע זה, זה המצב והוא כאמור אינו עומד להשתנות הכלכלית לא יאפשר לו להמשיך ולנק

בקרוב. החברות מנצלות את המצב הזה לטובת גיוס הון ו/או חוב בהיקפים חסרי תקדים, מה שיוצר ציפיות גבוהות לגבי השימוש שייעשה בכסף. 

 2.5פים הנזילים שהצטבר בקופותיהן של החברות בארה"ב העפיל לרמת שיא של למעלה מ כפי שניתן לראות בגרף המצורף מטה, היקף הכס

 טריליון דולר!!!



 

 

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

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

התחייב שבמידע לא ייכללו טעויות ובכלל זה לא ניתן להסקירה 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 

ל , ככאליהם 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 , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, כשלמים וכממצים
עקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בשמוזכרים, 

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

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי סקירה אינה 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
ע מהסתמכות על מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובבסקירה 

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, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 

פיננסיים לרבות הנכסים הלמכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים להחזיק, 
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  בין בעקיפין.או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ו
ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

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

 

 

 


