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 לקוחות מרקר היקרים , 

 

התקופה האחרונה מאופיינת בחוסר יציבות של השוק שגורם לבלבול בקרב רבים.  
כמו מושגים  וכיצד  להיעצר?  צפויות  הירידות  מתי  להשקיע?  להפסיק  ריבית    האם 

 ?  ואינפלציה משפיעים על כל אלו

על מנת לעשות מעט סדר בנושא, הכנו עבורכם סקירה פיננסית מקיפה אודות מצב  
 השוק, תחזיות עתידיות והסיכונים שבדרך.  

 סקירה עדכנית של מצב השווקים הפיננסיים 
בחודשים האחרונים סבל השוק מתנאים של חוסר יציבות, שהקשו על משקיעים  
רבים לחשב את צעדיהם. במדריך זה נסקור את המגמות האחרונות בשוק ההון  

 ונביט קדימה לסיכונים ולסיכויים הצפויים לנו בהמשך השנה הנוכחית.  

 

 קשיים מרכזיים 
בשל עליות משמעותיות במחירי הדיור, המזון והאנרגיה, שיעור האינפלציה השנתי  

אחוזים נכון לחודש מאי. לכן, בתחילת השבוע הנוכחי   8.6בארצות הברית עמד על  
הבנק העולמי הנמיך את התחזיות בדבר הצמיחה הצפויה כך שהיא עומדת על רמות  

ותו של נגיף הקורונה. ראוי  הדומות לאלו שאפיינו את התקופה שקדמה להתפרצ
.  1981להדגיש כי שיעור האינפלציה הנוכחי הוא הגבוה ביותר שנרשם מאז שנת 

אחוזים, ואילו בחודש   8.5בחודש מרץ האחרון עמד שיעור האינפלציה השנתי על 
, נתונים המעידים על מגמה מתמשכת של עלייה בגובה  8.5אפריל הוא עמד על 

 האינפלציה.  

המזון, הדיור והדלק הם הגורמים העיקריים לעלייה בשיעורי  דומה שמחירי  
האינפלציה בארצות הברית. לדוגמה, מדד מחירי האנרגיה רשם בחודש מאי עליה  

אחוזים בהשוואה לשנה שעברה. נכון לחודש יוני, העליות במחירי   36-של למעלה מ
  12ה על  הבנזין ממשיכות, וכמוהן העליות במחירי החשמל, שעמדו בשנה האחרונ 

 אחוזים.  

אחוזים, זינוק של    1.2-מדד מחירי המזון בארצות הברית עלה בחודש מאי לבדו ב 
למעלה מעשרה אחוז בשנה בודדת. גם מדד מחירי השכירות למטרות מגורים רשם  

והתייקר בחודש מאי במעל מחצית האחוז. בנוסף   5.5%עליה שנתית לא זניחה של 
 חירי הטיסות ובמחירי המכוניות המשומשות.  לאמור לעיל, אנו עדים לעלייה במ

 

 

 



 

 

 

 

 מהי אינפלציה ומהי השפעתה על השווקים?
לאחר הזרמות הכספים המאסיביות מצד הבנקים המרכזיים בעקבות משבר הסאב  

, רבים האמינו שתם עידן האינפלציה. אף על פי כן, דומה שקצב  2008פריים בשנת 
ם האחרונות הביא להתחדשותה.  הדפסת המזומנים המסחרר שאפיין את השנתיי 

אינפלציה היא עלייה מתמשכת במחירים. אף על פי כן, לא כל עלייה במחירים היא  
בהכרח שלילית. עלייה מתונה, אשר נעה סביב שני אחוזים מדי שנה מהווה סביבה  
אינפלציונית חיובית, המאפשרת צמיחה יציבה ומתונה של הכלכלה. אותה צמיחה  

ה לעליה במשכורות, שמאפשרת לצרכנים לעמוד בגזירה.  כלכלית מביאה בתור
כתוצאה מצמיחה זו, מיסים רבים מוזרמים לאוצר המדינה, שיכולה לפתח תשתיות  

 ולהגדיל את המשכורות לעובדיה.  

 

כיצד אפוא ניתן לשמר את האינפלציה ברמה של שני אחוזים? התשובה נעוצה  
יבית נומינאלית הגבוהה במעט משני  בהנהגת ריבית ריאלית חיובית במשק, דהיינו ר 

אחוזים ונעה סביב שלושה עד ארבעה אחוזים. לאורך ההיסטוריה התרחשו מקרים  
רבים שבהם קצב האינפלציה יצא משליטה, והגיע לשיעורים של חמישה אחוזים  

ויותר. בסביבה אינפלציונית כזו, העלות השכר לא יספיקו כדי לאפשר לעובדים  
ים, כך שהמשק כולו נכנס למצב של חוסר שקט. לדוגמה,  לעמוד בעליות המחיר

ארגוני עובדים עשויים לשבות במטרה לקבל העלאות בשכר ואילו עובדים שאינם  
 משתייכים לארגונים סובלים מירידה ברמת החיים שאליה התרגלו.  

הדרך המסורתית להתמודדות עם אינפלציה משמעותית היא להעלות את שיעור  
ית. על ידי נקיטה בצעד זה, מראה הבנק המרכזי לציבור כי הוא  הריבית הנומינל 

נחוש להחזיר את עליית המחירים לשליטה. כמובן שהעלאת ריבית מובילה אף היא  
ריבית בשיעורים גבוהים עלולה להקשות על אנשים ליטול   - לחוסר שקט במשק 

פר  הלוואות, דבר שמביא בתורו להאטה במשק ואף למיתון שנפרס על פני מס
 רבעונים.  

בחודשים האחרונות עלתה הריבית בארצות הברית בצורה משמעותית, כאשר  
אחוז. כתוצאה מכך,   1.75אחוזים לשיעור של  0.75-בחודש יוני לבדו היא הועלתה ב

משקיעים רבים בשווקים האמריקניים חוששים ממיתון קרוב. רבים שואלים את  
רית לעלות. סביר להניח כי העלייה  עצמם כיום עד כמה צפויה הריבית בארצות הב

תיפסק כאשר הריבית הריאלית בארצות הברית תהא חיובית. כיום, לאור שיעורי  
האינפלציה הגבוהים, משמעותה של ריבית ריאלית חיובית היא כי הריבית 

הנומינלית תעלה על שמונה אחוזים. אף על פי כן, במצב של התמתנות באינפלציה,  
 בשיעור הריבית תעצור בשיעור נמוך מכך.  ביר להניח שהעלייה ס

 מתי השוק צפוי להגיע לתחתית? 
השוק יחזור  יבלמו הירידות ו משקיעים רבים מוצאים את עצמם שואלים, מתי 

ביום שבו הפד יכריז כי הצליח לבלום את האינפלציה, השווקים  חיובית , למגמה 
ינת אנליסטים רבים,  יגיבו בהתאם ויחזרו למגמת עליה. על אף העגמומיות שמאפי

 דומה כי הכרזה ממין זה אינה רחוקה כלל ועיקר. 

 



 

 

 

 

 

למרות אי הוודאות סביב המצב הכלכלי בארצות הברית וברחבי העולם, יש לזכור  
למרות המצב הנוכחי, טבעם של  כי שוק ההון עומד בבסיסה של הכלכלה העולמית. 
  להשקעות לטווח הארוך הייתהמשברים לחלוף, והתשואה הממוצעת בשוק ההון 

גם ברגעי משבר, בהם שווין של מניות רבות נחתך    יש לזכור כי .חיובית מאז ומתמיד
בעשרות אחוזים, מצבו של השוק טוב משמעותית משהיה ברגעי השיא של העשור  

 הקודם.  

 

אנו מצרפים עבורכם טבלה הכוללת את תשואות קרנות ההשתלמות הכלליות משנת  
. בעשרים ושלוש השנים האחרונות חווה השוק מספר משברים  2021 ועד שנת  1999

  שבר ארגנטינהומ  2008, משבר הסאב פריים ב   2020שבר הקורונה במשמעותיים, מ
 אף על פי כן, ניתן להיווכח מהטבלה להלן כי התוצאות מעודדות במיוחד:   ,2002ב 

 

ממוצע   שנה 
תשואות  
 משוקלל 

ממוצע   שנה 
תשואות  
 משוקלל 

ממוצע   שנה 
תשואות  
 משוקלל 

2021 13% 2013 9.3% 2005 12.3% 
2020 4.9% 2012 9.3% 2004 8.6% 
2019 12.45% 2011 3.65%- 2003 15.15% 
2018 1.35%- 2010 10.15% 2002 0.8%- 
2017 7.4% 2009 32.5% 2001 8.3% 
2016 3.45% 2008 19.45% - 2000 3.6% 
2015 1.85% 2007 8.25% 1999 14.75% 
2014 5.5% 2006 7%   

 

אחוזים, ואילו התשואה הממוצעת על   7- התשואה השנתית הממוצעת עומדת על כ
אחוז. מתוך עשרים ושלוש שנים מתועדות, רק בארבע   17.4-כל התיק עומדת על כ

 שנים נרשמה תשואה שלילית.  

- לתכנון פנסיוני   מרקר היא הכתובת המקצועית שלכם  –היום, ואף יותר מתמיד  
 פיננסי ותכנון פרישה.  

 
שיווק פנסיוני  אישי   או  השקעות  לייעוץ  תחליף   להוות  במדריך זה כדי באמור  אין 

 אשר מותאם לצרכיו של  הלקוח . 
 

 בברכה , 
 , ובי וסונסינו ר   קובי סנוף 

 מנכ"לים משותפים  
 

 


