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       זרקור שבועי 

30.05.2021 
 

ולראשונה מזה זמן רב, מחיריהן של סחורות רבות ירדו. את הירידה ניתן לייחס של החודשים האחרונים בנוסף, הראלי האדיר בסחורות השונות בחודשים האחרונים איבד מהתנופה 

הצעד הגיע בתגובה לתופעה שבה נשים כבדים )כמו שהסינים יודעים לתת..( על עסקים שרוכשים סחורות לשם צבירת מלאי. להנחייה החדשה שהוציא הממשל הסיני אשר קבעה עו

פסקה ת . ברגע שהממשל הסיני שם לזה סוף, העלייה במחירי הסחורויריהןסוחרים זריזים זיהו את הביקוש הגובר לסחורות והצטיידו במלאים, מה שכמובן האיץ את מגמת העלייה במח

  נים? בהחלט יתכן.האם זהו סופו של גל העליות במחירי הסחורות והאם זו הסיבה לכך שגם ציפיות האינפלציה ברוב השווקים בעולם המפותח ירדו בשבועיים האחרוירדו. אף  ורובן

חדה מאוד בנתונים. בעוד שבעבר השינויים בפרמטרים הכלכליים עמדו על משבר הקורונה גרם לתנודתיות אלא שהניסיון לנתח את הנתונים הכלכליים מוגבל בשם אלמנטים טכניים. 

, לפחות בכל מה זהו אולי ההסבר הסביר היחיד לפער הגדול שבין תחזיות המקרו לבין התחזיות כפי שהן משתקפות בשוקשל הסיטואציה.  בעבר על המצב הנוכחי בשל הייחודיות

 שקשור לאינפלציה.

משמעותי בשוק המניות. אלא שאם גבר, כך התשואות תעלינה, מה שעלול להביא לתיקון י TAPERINGלפני מספר שבועות הצענו "מפת דרכים" לשווקים ולפיה ככל השיח בדבר  

להשליך ממה ולכן קשה  רדה מאודאחוזים בודדים לכל היותר, בשנה האחרונה הורגלנו לתנודות דו ספרתיות. התנודתיות הזו יצרה סוג של כאוס בנתונים ויכולת האמידה שלהן ינסתמך 

האג"ח שלו, התשואות דווקא  על ההיסטוריה, נגלה שיתכן ויש מקום לבחון שוב את התחזית הזו. כפי שניתן לראות בגרף המצורף מטה, בכל פעם שהפד הקטין את היקף רכישותשהיה 

 ירדו!!!

. נתוני התוצר התשואות נותרות כמעט ללא שינויעוצמה במשק האמריקאי, ההתאוששות רבת את השוק האג"ח ממשיך להיות תעלומה. למרות נתוני מקרו טובים מאוד אשר ממחישים 

אם כך, מדוע שוק האג"ח אינו מגיב? מגמת השיפור. אשר המשיכו אף הם בתוני התעסוקה וההזמנות למוצרים ברי קיימא לצד נ, 6.4%אשר פורסמו בשבוע שעבר הצביעו על עלייה של 

ם את ככל שהנתונים בפועל מכי התחזיות.ניתן היה לקבל רמז קל אשר עשוי לעזור בסוגייה הזו ממדד "ההפתעות הכלכליות" של סיטיגרופ. המדד משווה את הנתונים שפורסמו לעומת 

הקונצנזוס בשוק שהכלכלה נמצאת בתנופה רבה מזו שחזו, מה ש"מתדלק" את שוק האג"ח )עליית תשואות( ואת שוק המניות )עלייה במדדים(. לכך אינדיקציה  כך הם מהוויםהציפיות, 

בנתונים מגלה שהתמונה מתחילה להיות מעורבת ופחות חד  מעריך שהתשואות תמשכנה לעלות בשל הצמיחה החדה והצפי להידוק של המדיניות המוניטרית. אלא שמבט מעמיק

שיעור ההפתעות החיוביות מסך הנתונים הכלכליים שווה לשיעורן של ההפתעות השליליות. מדד ההפתעות הכלכליות מראה שמשמעית ממה שניתן היה להניח מהכותרות הכלכליות. 

ההפתעות לבין התשואות. כפי שניתן לראות, הנתונים  הגרף המצורף מטה משווה בין מדדגובה היא חיובית ולהיפך. זכיר ששוק ההון מגלם ציפיות. אם הציפיות הן חיוביות, התנ

, מה שאולי יכול המשמעות היא שאם הם עומדים בתחזית, המחיר של אגרות החוב מגלם כבר את המציאות עומדים בצפי. לא טובים מהצפי, לא גרועים ממנו. פשוט עומדים בתחזית.

 התשואות אינן עולות. זו לפחות הסיטואציה כעת. הסביר מדועל

 

 

 

 

ות עלו לפני שהפד הודיע על השינוי במדיניות המוניטרית וברגע שזו השתנתה בפועל, השוק כבר הסתכל אם ננסה להסיק מהגרף הזה מסקנה אופרטיבית, אז יתכן שבעבר התשוא

כעת הוא יתחיל לשקלל את הנתונים החדשים. קדימה. פה טמון אולי ההסבר לפער שבין התחזיות למציאות המתהווה. היינו, השוק כבר גילם את התרחיש של עלייה באינפלציה ו

 גם אם שוק ההון טועה מידי פעם, בדרך כלל רצוי לאמץ את "ההמלצות" שלו.הניסיון מלמד ש

 

 

 
 



 

 

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 ע,, המידסקירההמסמך 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. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  מקורות מידעו/או 

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  ם הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהויש לראות את הדבריאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
ו/או בסקירה או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע /המידע ו/או מצב השוק ומבלי 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
שיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשמוזכרים, 

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

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . 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  .של כל משקיעוהצרכים הייחודיים 
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע 
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 היירות ערך ו/או לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לנ
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  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. 

 

 

 


