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סקירה כלכלית עבור שקל באמצעות הלמן אלדובי:
 נגיף הקורונה - למה לצפות?

בימים סוערים אלה מצאה קבוצת שקל להביא בפני לקוחותיה את הסקירה המפורטת מטה, שנערכה 
עבור שקל על ידי בית ההשקעות הלמן אלדובי.

שנת 2019 )והשנים שלפני, למעט שנת 2018( תיזכר בשוק ההון כשנה מאוד מוצלחת אשר באה לידי ביטוי בעליה נאה בכל רחבי 
העולם במרבית האפיקים השונים, בין אם באפיק המניות ובין אם זה היה אג”ח ממשלתי וקונצרני. למשל מדד ת”א 35 ומדד ת”א 
125 עלו ב- 15% וב- 21% בהתאמה, בארה”ב ה-s&p500 והנסד”ק עלו ב- 29% וב- 38% בהתאמה, מדד הדקס הגרמני ומדד הניקיי 
היפני גם הם לא נשארו מאחור ועלו ב- 25% וב- 16% בהתאמה. כפי שצויין גם שוק אגרות החוב לא נותר אדיש והמדדים המובילים 

בבורסה המקומית עלו אף הם, התל בונד 60 עלה בכ- 7% וגם אגרות החוב הממשלתיות עלו בכ- 10%.
וראינו  ינואר,  חודש  במהלך  חיוביות  תשואות  כולל  גבוהה,  מאוד  פתיחה  מנקודת   2020 שנת  את  התחלנו  אלו,  ביצועים  לאחר 
שבשבועות האחרונים התערערה תחושת האופטימיות וקיבלנו תזכורת לכך שלשוק יש גם צד נוסף לפעמים, שיכול להגיע מכיוון 

לא צפוי.
הטריגר לשינוי כיוון השווקים היה דווקא נגיף הקורונה, שהתקבל בתחילה באדישות, הצליח לטרוף את הקלפים ולהפוך את הצבע 
הירוק לאדום במסכים בבורסה. השוק מתמחר כרגע פגיעה בכלכלה הריאלית וכניסה למיתון עקב השפעת הנגיף על שרשרת 

האספקה העולמית, סגירת מפעלים ופגיעה בצריכה הפרטית.
החשש מהשפעת התפרצות נגיף קורונה על יציבות הכלכלה העולמית הורגש היטב גם בשוק המקומי והמדדים המובילים בבורסת 
ת”א הציגו מגמה דומה לזו של העולם. נציין כי לאחרונה גם נרשמו ירידות חדות באגרות החוב הקונצרניות דבר המעיד על חשש 
השוק מפני פגיעה בכלכלה הריאלית. זאת למרות שחלק גדול מהחברות גייסו עד לאחרונה חוב ואין להם צורך לבצע מחזורי חוב 

בתקופה הקרובה.

השפעה על הכלכלה העולמית?
התפשטות נגיף הקורונה, ובייחוד חוסר ההיכרות של עולם הרפואה עימו, גורם לאי וודאות בקרב המשקיעים בעולם והחשש הוא 

מהשלכות הוירוס על יציבות הכלכלית והתוצאות הכספיות של החברות בטווח הקצר והבינוני.
החשש העיקרי נובע הן מהעובדה שהמשך העוצר על סין, שהיא מוקד התפרצות הנגיף ומהווה את מרכז הייצור העולמי כמעט 
בכל הענפים, יוביל להאטה בצמיחת הכלכלות בעולם – ויש לכך השלכות חמורות בטווח הקצר והן מהחשש שגם באירופה נראה 
התפרצות של הנגיף וההשפעות של זה במקביל. לאחרונה ראינו שסין הצליחה להשתלט על מוקד המגיפה כאשר מספר הנדבקים 
והמתים מראה ירידה משמעותית בכל יום, כנ”ל גם בדרום קוריאה וארצות נוספות. השווקים מעריכים כי הצעדים שעשו בסין לא 

יעשו גם באירופה ובארה”ב ולכן ההתמודדות שם תהיה קשה הרבה יותר.
זה אולי מסביר את הפאניקה שהובילה גם לצעדים דרמטיים של מדינות רבות שאסרו את יציאתם של אזרחיה במקביל למניעת 
כניסתם של תיירים. צעד כזה כמובן פוגע אנושות בכל שרשרת ענף התיירות – החל מצמצום פעילות חברות התעופה, דרך רשתות 
המלונאות ועד לסוכנויות התיירות שמעידות על קריסה בהזמנות במקביל לעלייה דרמטית של עשרות אחוזים בביטולי החופשות. 
אלא, שלנגיף השפעה ניכרת גם על יתר הסקטורים – החשש מהתפרצות הנגיף מובילה לירידה ברכישות הצרכנים, הפסקת הייבוא 
והייצוא וכך נוצר מעין מצב שהכלכלה העולמית “תקועה” – וההשלכות כאמור משתקפות בצניחת הבורסות, וכל מכשירי ההשקעה 

הפיננסים שנמצאים בקורלציה עם התנודות בשוק ההון.
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האם היו דברים כאלה בעבר?

השוק מגיב בתנודתיות רבה למצב בדיוק בגלל שלא חווינו דבר כזה בעבר, והמשקיעים לא יודעים לצפות את התנהגות המשבר 
הנוכחי, ובעצם התקשורת מנהלת את המשבר הזה. ככל שהכותרות מאיימות יותר )“בהלת הקורונה”(, כך השוק מגיב בעצבנות 

יותר.
יחד  יצעיד את הכלכלה העולמית במסלול שהייתה טרום המשבר.  יהיה להגיע לפתרון אשר  ניתן  יכולת כרגע להעריך מתי  אין 
בכל העולם כאשר בארה”ב  ריבית  ראינו הפחתות  )לאחרונה  לאורך שנים  איתנו  יהיו  בעולם  הנמוכות  ברור שהריביות  זאת  עם 
ירדה הריבית בישיבה שלא מין המניין ב 50 נק’ והצפי הוא להפחתה נוספת במהלך השבוע הבא( בנוסף לתמריצים פיסקאליים 
מצד ממשלות. ריביות נמוכות יוצרות היעדר אלטרנטיבה למשקיע הממוצע וכן יתמרץ את הכלכלה הגלובלית. הניסיון לתזמן את 
השוק ולצאת מתוך מחשבה להיכנס חזרה ברמות נמוכות יותר עשוי להיות מסוכן למשקיע, בוודאי אם מדובר בכסף שאין בו צורך 
מיידי. הניסיון מלמד שטלטלות ומשברים הם חלק בלתי נפרד מהשווקים ובמרבית המקרים נוצרות הזדמנויות רבות, מאחר ומחירי 

הנכסים הופכים לזולים יותר ואף יותר אטרקטיביים בהסתכלות ארוכת טווח.

פעולות בחברות הגמל
חברות הגמל בוחנות את תמהיל ההשקעות על כל רבדיו לעיתים תכופות הן בתקופות רגועות ויציבות והן בתקופות יותר סוערות 

ותנודתיות כפי שאנו חווים כרגע.
בחינה זו נעשית באמצעות בחירת נכסים רבים גם בארץ ובחו"ל ופיזור רב בין האפיקים השונים וזאת על מנת לשפר את ניהול 
הסיכון להבנתן. לחברות המנהלות מערכים שפועלים  לעקוב אחר השתלשלות האירועים ולהתאים את ההשקעות, תוך כדי ניצול 

הזדמנויות בתמחור יותר אטרקטיבי. 
ההנחה הרווחת היא שסביבת הריבית בעולם צפויה להמשיך להיות נמוכה במרבית העולם ולכן גורם זה עשוי לתרום באופן חיובי 

בהמשך השנה לשווקי המניות בעולם, לאחר שאי הוודאות תרד והסערה תשכח.

בנימה אישית, כל השקעה של לקוח היא בעלת טווח ההשקעה שונה ובעתות משבר לרוב לא מומלץ לבצע שינויים דרסטיים 
אם אינם מתחייבים. משקיעים שצריכים את הכסף בטווח הזמן המידי לא מומלץ לקחת סיכונים. למשקיעים שחוסכים לטווח 

הארוך יש פחות לשים דגש על הירידות שחווינו בחודשים האחרונים ואל לשנות מהותית את תמהיל ההשקעות.

בברכה
קבוצת שקל

הנמצאים  נתונים  על  נשענות  אשר  תשכ”ח-1968,  ערך,  ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  עתיד,  פני  צופה  מידע  המהוות  והערכות  תחזיות  כולל  זה  מידע 
בידי  המפרסמים  למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת המפרסמים. ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש 
באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף 
לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף  את הוראות הדין ו/או תקנון המוצר הרלוונטי. אין באמור התחייבות של המפרסמים 
להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המוצג מובא לידיעה בלבד, ונשען על אומדנים 
והערכות שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין 
לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו. יובהר למען הסר 

ספק, כי שקל אינה בעלת רישיון לייעוץ השקעות/שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות 
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