
 

 

 

 פיריון, הלוחם הגדול באינפלציה

 

ים להרשות שבו הם יכול מאחר ונראה שהצמיחה בעתיד )לפחות הקרוב( תימשך, היצרנים צריכים להגביר את גורמי הייצור. החדשות הטובות הן שהיצרנים נמצאים כעת מצב

נים להשקיע. הראשון הוא לעצמם להשקיע בגורמי ייצור מודרניים אשר ישמרו וישפרו את רמת הפיריון שלהם. שלושה גורמים עיקריים משפיעים לחיוב על יכולתם של היצר

תקופה. ולבסוף, החזרה המהירה לריווחיות אשר לא  המענקים שהועברו על ידי הממשלה בשנה האחרונה בשל הקורונה. השני, הן הנפקות החוב הרבות אשר בוצעו באותה

 העתידית לבין שיעור ותרק הגדילה את המזומנים בקופה, אלא הגבירה את ביטחונם של היצרנים להשקיע. כפי שניתן לראות בגרף המצורף, ישנו מתאם גבוה בין הריווחי

 (.CAPEX) הצמיחה של ההשקעה ההונית

 

ה שקשור בריבית. המשך השיפור ברמת הפיריון חשוב לא רק ליצרנים, אלא גם לשווקים. יש לזכור שריבית אפסית שכרגע היא גם ריבית נחזור לחלק הראשון של הסקיר

יניות שינוי של המד ריאלית שלילית )מאוד( אשר מהווה גורם סיכון משמעותי לשוק. עלייה בפיריון שתשפר את ריווחיותם של החברות יכולה ל"נטרל" את ההשפעה של

את השווי הכלכלי של  המוניטרית על השוק. נניח לשם דוגמה שהפד מפסיק לרכוש אגרות חוב ואפילו מעלה את הריבית בחצי אחוז, מה שמעלה את שיעור ההיוון ומוריד

יותר מבלי להעלות מחירים או במילים אחרות,  החברות. במקביל, הריווחיות של החברות עולה בזכות ההשקעה בטכנולוגיה מתקדמת, מיכון חדיש וכו', מה שמאפשר לייצר

 הגברת הפיריון.

מאוד בשווקים ואלו המגמה של הגברת ההשקעה בהשקעות הוניות הינה חדשות טובות מאוד לטווח הארוך. בינתיים, המשקיעים יצטרכו להתמודד עם רמת מחירים גבוהה 
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תעלה )אם בכלל(. במסיבת בית יש לנו חדשות טובות וגם חדשות פחות טובות. נתחיל בפחות טובות. נראה שלאחר הישיבה שנערכה בשבוע שעבר גם לפד אין כל כך מושג מתי הרי

". או במילים אחרות, התחלנו לחשוב כיצד נשדר לשוק את השינוי הצפוי במדיניות talking about talking aboutהעיתונאים שנערכה לאחר הישיבה, אמר הנגיד פאוול שהישיבה היתה "

ני שהנזק שיגרם אם הפד יאחר בתגובה לעלייה באינפלציה יכול להיות קשה מאוד. בתרחיש המוניטרית אבל אנחנו לא בטוחים מתי נעשה את זה. מדוע אלו חדשות לא טובות? מפ

ות. הודעת הפד נתפשה אצל כמה הפסימי, עליית האינפלציה מתבררת כקבועה, מחירי הנכסים )מניות, נדל"ן( מתנפחים כתוצאה מהכסף הקל ואז הרבה יותר קשה לשנות את המדיני

הנתונים  ר ולראשונה הפד דן בשינוי המדיניות, אם כי עדיין באופן מסוייג למדי. המשקיעים מרוצים בינתיים מתנאי המימון האולטרא נוחים, אך לאורכלכלנים כניצית במידה מאח

ו, כמובטח החלק היותר אופטימי. שמנפקת כלכלת ארה"ב )כמו רוב הכלכלות בעולם המפותח(, ראוי היה שהפד יישמע נחרץ יותר לגבי כוונותיו בעתיד. זה החלק הפסימי. עכשי

פריון, ימשיך העלאת ריבית אם אחד הפרמטרים החשובים לשימור הצמיחה, /TAPERINGהכותרת של החלק הזה היא שישנה סבירות גבוהה שהשווקים יקבלו ב"סבר פנים יפות" 

אמנם בעייתית מבחינה חברתית, אך מבחינה עסקית טהורה, היא מצביעה על שיפור  לשמור על קצב עלייתו הנוכחי. העובדה שהכלכלה כיום מייצרת יותר עם פחות עובדים. היא

ה האחרונה. הגרף המצורף מטה בתוצר פר עובד. בעקבות החזרה המהירה לצמיחה ענפי הייצור עובדים במלוא הקיטור, מה שיוצר מצב שבו הרווח/הכנסה פר עובד עלתה מאוד בשנ

 מצא את מגזר הייצור לא מוכן, מה שגרם לירידה חדה במלאים. 2020י לבין היחס של מכירות למלאי. הזינוק במכירות מאז אמצע שנת מתאר את היחס שבין הייצור התעשיית



 

 

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 ן אילקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ו/או מקורות מידע

ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות ק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיו
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 ו/או בדיווחים הנוגעים םיהנכסים 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 ספציפיים המוזכרים בו, , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או 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, 

צוע הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או 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 השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה דגשומו יים שלא להתאים לקורא הסקירההמוזכרים בסקירה עשו

ו/או קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע  .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בסקירה 

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

פיננסיים לרבות הנכסים הלהחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים 
כרות במידע סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזקבוצת 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 

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

 

 

 


