
 

 

   

 

          

         

      

    

        

                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 באמת רוך. אבל להשקיע  הא   להשקיע לטווח 

 

 :נכתב על ידי              
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       שבועיזרקור  

25.07.2021 
 

מונעים בכסף הזול שנשפך עליהם מידי הבנקים הזרים. בעת האחרונה הבענו פסימיות מסויימת לגבי שוקי המניות בארץ ובעולם. השווקים רצו מהר מאוד, 

מכירות  כל אלו הביאו את השווקים לרמות תמחור יקרות במונחים אבסולוטיים ובוודאי גם במונחים יחסיים. מדדי המניות בארה"ב למשל נסחרו במכפילי

ות הגוברת בשוקי המניות עמדה גם התנודתיות החדה בשוק (. על רקע העצבנ2000הידועה לשמצה ) "הדוט קום"הגבוהים ביותר אי פעם, כולל תקופת 

על אף נתונים כלכליים , )!( בשבוע שעבר 1.14%לערך במאי ל  1.75%האג"ח בעיקר בארה"ב לאחר שהתשואה על אגרת החוב לעשר שנים ירדה מרמה של 

גיע המימוש המיוחל. מימוש? מבט למדדים הרחבים בעולם )ובראשם אינפלציה( שהעידו על התאוששות מהירה. באופן לא מפתיע, בשבועות האחרונים ה

ימים, היה מגלה שהשווקים אמנם שינו כיוון במידה מסויימת, אך המספרים עדיין הצביעו על ירידה מתונה מאוד. ובכן, לא רק שהיה מימוש, בענפים מסוי

שבו חברות בעיקר המניות  2000השוק באותו זמן בדיוק מדד ראסל . איפה המימוש? בשאר 8.5%עלה ב  100אפילו מימוש חד. מתחילת יוני מדד נסדק 

. כפי שקורה פעמים רבות, המדדים הרחבים "משקרים". מספר קטן של מניות 7.5%. באותה תקופה מדד הבנקים ירד ב 10%. פער של 1.5%הקטנות ירד ב 

דומה נצפתה גם בשוק הישראלי, אם כי בשל אופי המדדים בשוק המקומי, טכנולוגיה בעלות שווי שוק עצום עלו והשפיעו לחיוב על המדד הרחב. תופעה 

. אלא שמדד הבנקים ירד באותה תקופה בלמעלה מ 2.1%( ב 22/7ירד )נכון ל 125השונות קטנה מזו שהיתה בשוק האמריקאי. מתחילת יוני מדד תל אביב 

ים מהסוג שבהם היינו מורגלים בעבר, עלול להתאכזב. כל אחד והאכזבה שלו. . מי שמצפה למימוש3.2%ואפילו מדד הנדל"ן הלוהט רשם ירידה של כ 4%

אחר הכסף הזול ממשיך וימשיך להניע את השווקים. כל ירידה נתפשת כהזדמנות קנייה, ואם בעבר המשקיעים המתינו זמן רב עד שהשווקים יתייצבו ל

ובו מסומנות התקופות בהן נרשמה   500S&Pהגרף המצורף מטה מתאר את מדד המימוש ברמות החדשות, משך ההמתנה כיום התקצר במידה משמעותית. 

-המדד ירד בלמעלה מ  2008תנודה חדה על מנת לבחון עד כמה התקצר הזמן שבין התיקון )או נפילה חדה( לבין ההתאוששות. בעת המשבר הפיננסי ב 

ננסי רק לאחר כשש שנים. מאז, פרק הזמן שבין הירידה )וכלל אין זה משנה . המדד חזר לרמתו טרום המשבר הפי2007, כאשר הירידה החלה כבר ב 60%

( התקצר באופן משמעותי. כפי שניתן לראות בעיגולים אשר מסמנים את התקופות של הירידות, 20אם מדובר בירידה קלה או חריפה כפי שהיתה במרץ 

 ודדים.משך ההתאוששות עומד כעת על כמה שבועות ובחלק מהמקרים רק בימים ב

ה הטכנולוגיה המתקדמת אשר מאפשרת גישה מהירה מאוד לשווקים מכל נקודה בעולם לצד הכסף הזול שימשיך להעניק מימון זול לכל קנייה/ספקולצי

ד של פעם( והתאוששות מהירה. במילים אחרות, חלון הזדמנויות הקנייה הוא צר מאוד ימשיכו לתמוך בתופעה של מימושים חדים )חד של היום הוא לא הח

 . חגיגה לסוחרים, גיהנום למשקיעים..הלא סבלניים."You snooze, you loose"והיסוס בפעולה עלול להשפיע מאוד על ביצועי תיק ההשקעות. 

היינו, זיהוי של מגמות ארוכות טווח לצד איתור של שווקים אשר לפי יחסי  .עולותהתמקדות באיכות של התיק ולא בתזמון של הפהפתרון לזה הוא אחד, 

ף סיכוי אטרקטיביים. אנחנו לא מתעלמים מהעובדה שחלק גדול מהשווקים בעולם נסחרים כיום במחירי שיא אבסולוטיים ויחסיים, מה שיכול להוסי-סיכון

עם זאת, הכלכלה הגלובלית נמצאת בעיצומו של מחזור צמיחה חריג בעוצמתו אשר מושפע לא רק  לתנודתיות שלהם ולרגישות לכל ידיעה או נתון מסויים.

מהחזרה לשגרה, אלא ובעיקר מהקפיצה הטכנולוגית שהואצה בעקבות משבר הקורונה. במקביל, כמובן שאי אפשר להתעלם ממדיניות הכסף הזול אשר 

נכסי סיכון. אנו סבורים שמניות רבות בשוק הישראלי נסחרות במחירים אטרקטיביים ולכן מיושמת על ידי הבנקים המרכזיים אשר תומכת באחזקה ב

ל משקלו של השוק הישראלי ימשיך להיות הגבוה ביותר מבין כל השווקים. המבנה של השוק הישראלי השתנה מאוד בשנים האחרונות. כניסתן לשוק ש

צד מניות של "כלכלה ישנה" שחלק גדול מהן מוגדרות כמניות השורה השנייה והשלישית  מניות רבות אשר עוסקות בתחומים טכנולוגיים מתקדמים ל

 השקעה ולא מסחר.מגלמות הזדמנויות השקעה ראויות. 

 

 

 



 

 

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

לרבות  ידם.    על  המשווקים  או/ו  המנוהלים  או/ו  המונפקים  פיננסיים  לנכסים  זיקה זה,  המידע,סקירההמסמך  ידיעות, ה  ,  נתונים, 
( 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 שכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה  הסקירה ומ
ובכל מקרה אינה   ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהאו שגיאות  

המופיע בתשקיפי למידע  תחליף  של    מהווה  הרלוונטיההנפקה  הנוגעיםיהנכסים  בדיווחים  ו/או  שהוא  ם  וסוג  מין  מכל  ככל אליהם   ,
ו/או בסקירה  המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע  מבלי לגרוע מכלליות האמור,    שמוזכרים.

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

ם של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע  הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדי
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   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  

ר רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה  המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצו
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,  

ו/ ערך  לניירות  הקשור  במסחר  ו/או  במידע  לעת  מעת  להתעניין  ו/או  לרכוש  למכור,  לנכסים  להחזיק,  האו  הנכסים  פיננסיים  לרבות 
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע  קבוצת  הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה  

והיא   מקבוצת סיגמאאין 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. 

 

 

 


