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       שבועיזרקור  

11.07.2021 
 

ואה רכבת ההרים אשר אפיינה את שוק האג"ח בימים האחרונים העידה טוב מכל על כך שהשוק מתקשה לגבש מגמה ברורה. נכון לכתיבת שורות אלו, התש

. נזכיר רק שבאותה עת הקונצנזוס 1.7%כחודשיים מאז הגיעה ל ו 1.25%לאחר שכבר בילתה ב  1.35%על אגרות החוב של ארה"ב לעשר שנים עומדת על 

 היה שהתשואות תמשכנה לעלות. שוק האג"ח אולי לא "ממושמע" אבל הוא שוק חכם. הנתונים אשר התפרסמו בימים האחרונים יכולים להעיד שתהליך

הרכש והייצור העולמי אשר התפרסמו השבוע הצביעו של שהייה ההתאוששות ממשבר הקורונה לא הסתיים, אך קצב ההתאוששות הואט. נתוני מדד מנהלי 

מזה חודשים רבים הם ירדו מרמות השיא. הירידה אמנם נמדדת בשיעורים נמוכים, אך אין זה מפתיע שלאחר עלייה ברמה גבוהה, אולם בפעם הראשונה 

 יצרני בארה"ב שהתפרסמו בארה"ב בשבוע האחרון הצביעו על ירידהורטיקלית כמעט, הגיעה גם הרגיעה. במקביל, כמעט כל נתוני מדד מנהלי הרכש הלא 

. מדדי הייצור, המחירים והתעסוקה ירדו אף הם ורק מדד ההזמנות החדשות עלה. תופעה 62.1%ל  63.9%מ   . מדד ההזמנות החדשות ירד מרמות השיא

 ת העבודה והשהייה במשרדים ובמרכזי הקניות הצביעו על ירידה.והשהייה במקומודומה נצפתה גם בישראל כאשר נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי  

על המשך הצמיחה, כל הנתונים מראים  העידולמעשה למעט אירופה )אשר הפכה להיות יעד ההשקעות האטרקטיבי החדש( שהמשיכה לנפק נתונים אשר 

ניח שבחודשים/רבעונים הבאים קצב הצמיחה יואט עד שיתכנס שיתכן וההתאוששות העולמית ממשבר הקורונה הגיעה לשיא. אם זה אכן המצב, סביר לה

המשמעות של ההנחה הזו )ככל שתתממש( היא מעורבת. מצד אחד, זה אומר שהאינפלציה אשר מהווה כעת אולי את גורם לשיעור הממוצע הרב שנתי. 

תנוע בטווח אינה זמנית והיא בתשואות האג"ח בשווקי העולמיים  הסיכון הגדול ביותר לשווקים, תתמתן במקביל לירידה בצמיחה ולכן ניתן לצפות שהירידה

שר צר וסמוך לרמה הנוכחית. כמובן שאם הצמיחה תתמתן, גם הריבית לא תשתנה. זו יכולה להיות סיטואציה בעלת השלכות מעורבות בשל הסיכונים א

היקף . בארה"ב למשל, תימשךהמגמה הזו שבית לא תשתנה, סביר להניח היקפי האשראי לצריכה הולכים וגדלים וככל שהרימצד אחד, טמונים בכסף הזול. 

מה הצרכנים עושים עם  אחוזים, השיעור הגבוה ביותר בעשר השנים האחרונות. 10%מיליארד דולר, עלייה של  35מתן האשראי הצרכני עלה במאי ב 

סי נדל"ן. הגרף המצורף למטה מתאר היטב את המצב. הגרף משווה בין מחירי הכסף? קונים וקונים הרבה. החל ממניות, עבור במטבעות דיגיטליים וכלה בנכ

 הדירות בארה"ב לבין המשקל של תשלומי המשכנתא כחלק מההכנסה הפנויה.

 

דוע כתבנו שלתופעה הזו יש השלכות מעורבות? מאחר ומצד אחד יורד. מכחלקה מההכנסה ברור לגמרי שהתמריץ לקנות דירה עולה ככל שעלות הרכישה 

מתלווה מצד שני, לזה ק האג"ח, נדל"ן וכו'. והביקושים לכל הנכסים ימשיכו להיות גבוהים. הווה אומר, שוק המניות ימשיך  ליהנות מביקושים כמו גם ש

קים המרכזיים ימצאו דרך להדק את המדיניות נכל זה עד שהבם הראויים. כמובן הסיכון שמחירי הנכסים ימשיכו להתנפח ויתנתקו ממחיריהם הכלכליי

 המוניטרית שתמנע את התנפלות הבועה.

במקביל ולאור האינדיקציות  .המגמה החיובית תימשך )גם אם נחווה תיקון נאה בזמן הקרוב(הכסף הזול ימשיך לתמוך בשוקי המניות ו -שורה תחתונה

בשוקי האג"ח אולי לא תרד אך כנראה שלא תעלה באופן  התשואההגלובלית הגיעה לשיא, סביר להניח שלאור שמראות שההתאוששות של הכלכלה 

 משמעותי.

בר במקרה נוסף שבו המציאות ו, הבינו בבנק ישראל שמד3.27של  שער" לדולר להגיע ל סייעה" בהם דולרמיליארד  200משפט לסיום: האם לאחר רכישת 

 חשבו על פתרון יצירתי אחר?י והאם לא תמיד מתיישרת עם ספרי התיאוריה

 

 

 



 

 

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. 
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 יוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לד
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 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
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. 

 

 

 


