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       זרקור שבועי 

09.05.2021 
 

כל זאת בזכות אותם גורמים )דמוגרפיה, התפתחות טכנולוגית( שהשפעתם ניכרת לטווח ארוך. ככל הנראה, בחודשים הקרובים נחווה כמה 

 ה"רעש", המגמה של השנים האחרונות תשוב.אירועים של "אזעקת אינפלציה", אולם הרקורד של השנים האחרונות מעיד שבתום תקופת 

לסיום, נתוני התעסוקה בארה"ב אשר פורסמו ביום שישי האחרון היו מאכזבים מאוד והעידו שקצב גיוס העובדים הואט מאוד. למה בדיוק 

 ציפיתם כשהממשלה ממשיכה לשלם לאנשים בשביל שיישבו בבית?

 

 
 

 החלה אמנם מעט מוקדם מהצפוי, אבל לאחר השבוע האחרון ניתן לקבוע בוודאות שהיא החלה.  TAPERING" "– מתקפת ה

הכוונה היא כמובן להעלאה לסדר היום הכלכלי את נושא הקטנה/הפסקה של רכישות האג"ח על ידי הפד. תחילה היה זה הנגיד קפלן אשר לפני 

" החשוב יותר אירע באמצע השבוע שעבר כאשר שרת האוצר ילן "פלטה" כעשרה ימים אמר משהו בקשר להקטנת הרכישות, אבל ה"אירוע

משהו בדבר הצורך לשנות את המדיניות המוניטרית. ילן תיקנה את עצמה במהלך הראיון וטענה שכרגע אינה רואה צורך בשינוי המדיניות, אבל 

ן היו"ר, קלרידה הזכירו את המונח ה"מפחיד" בדבריהם. יהיה זה נאיבי להניח שהאמירה לא תוכננה. בהמשך, חברי פד נוספים וביניהם סג

". אז, הפד שינה את מדיניותו באופן מהיר למדי, מה שגרם 2013המהלך אשר כאילו אינו מתוכנן הוא ככל הנראה הפקת לקחים מ"פרעות 

עים את המסר בדבר הצורך לשנות את לירידות חדות וזעזע את השווקים. על מנת למנוע שידור חוזר של התרחיש הזה, הפד החל לשדר למשקי

מדיניות הרכישות באופן הדרגתי על מנת לתת לשוק מספיק זמן לעכל את האינפורמציה החדשה. ככל שנתוני המקרו בחודשים הקרובים 

התרחיש הזה ימשיכו לצייר תמונה חיובית ויצביעו על המשך הצמיחה במשק, הסבירות לשינוי המדיניות על ידי הפד, תגבר. התממשותו של 

ה עלולה )עשויה, תלוי בפוזיציה..( לגרום לתיקון בשווקים. לא משהו שמרתיע, אולי להיפך. אבל זה בטווח הבינוני. כל זה קורה על רקע המשכ

 של המגמה של עליות במחירי הסחורות החקלאיות והתעשייתיות אשר המשיכו לטפס והעלו את החשש מפני עלייה חדה באינפלציה. ניתן היה

לצפות ששוקי האג"ח יגיבו לאמירות האלו בעליית תשואות, אך בפועל אלו לא רק שלא עלו, אלא אף ירדו. במקביל, ציפיות האינפלציה 

לטווחים הקצרים אמנם עלו אך במידה קטנה יותר מהציפיות בטווחים הארוכים, מה שבאופן חריג יצר עקום ציפיות הפוך. סיטואציה דומה 

 שוקי אג"ח בעולם, כולל בישראל.  שוררת במספר רב של

 השאלה המרכזית שנשאלת כיום היא האם העלייה באינפלציה היא פרמננטית או זמנית. נכון לעכשיו, אנחנו מעריכים שמדובר בתופעה זמנית.

יחה חדה מאוד. צווארי יש לזכור שהכלכלה הגלובלית מעולם לא חוותה מצב שבו בפרק זמן של כשנה, נרשם מיתון חריף מאוד ומיד לאחריו צמ

הבקבוק שנוצרו בשרשראות האספקה בעולם כתוצאה מהתנודה חסרת התקדים הזו בין שני הקטבים הללו של הפעילות הכלכלית גרמו 

לעלייה באינפלציה. הנעלם המרכזי כעת הוא פרק הזמן שידרש לספקים השונים להתאים את הייצור לביקוש. אפילו והתהליך הזה יארך זמן רב 

בישראל. אם בזה  2%בארה"ב וכ  2.3%חסית, נניח שנתיים, האינפלציה לאותו כפי שהיא משתקפת בשוק בציפיות, עדיין נמצאת ברמה של כי

 יסתיים הסיפור של האינפלציה, דיינו.

שהציפיות לטווח הקצר באופן די חריג, אגרות החוב השקליות רשמו בשבוע האחרון ירידות חדות על אף העובדה שעמיתיהן בארה"ב עלו, תוך 

. ההיסטוריה הקצרה מגלה שהפעם 2% - . במקביל, הציפיות האינפלציונית בטווחים שמשנתיים וחצי עלו לרמה של כ3%-עלו לרמה של כ

 .3.5%שבה היא הגיעה ל  2011 שנת, היתה ב2%האחרונה שהאינפלציה בישראל עלתה מעבר 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 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. 
על ידי עורכי  אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית 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 הרלוונטייף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של מהווה תחל
ו/או בסקירה המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע מבלי לגרוע מכלליות האמור,  שמוזכרים.

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

בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב 
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 מן האמור, ולמען הסר ספק, מבלי לגרוע . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים 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 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 

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

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 וצת קבהנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

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

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

 

 

 


