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בשווקים" מאניה דפרסיה"



"העולם עצר מלכת"

מחזה סוריאליסטי בו מרבית הערים הגדולות בעולם משותקות כליל  
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CRB INDEXמדד הסחורות  

:שנים5גרף –מדד הסחורות 

33.5%ירידה של 

(187)מתחילת השנה 

שפל כל הזמנים 



2020גרף ביצועים השוואתי מתחילת 
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29.3.20-עולמיתמפת התפשטות " קורונה"וירוס ה

סוף השבוע הקרוב אנחנו צפויים עד
!!הנדבקים בעולם מיליוןלחצות את רף 



התפשט  
בינואר  
2020

665,000-כ
נדבקים

30,857
נפטרים

4.6%-כ
תמותה

מס הנדבקים *
האמיתי לא ברור

התפשט  קורונה
בפברואר  

2003

8,096
נדבקים

774
נפטרים

9.56%
תמותה

סארס
נכון לשנת  

2019

מיליון  42
נדבקו

61,000
נפטרים

0.14%
תמותה

2014-2016שפעת
סיבוב שני אחרי *

70ההתפרצות בשנות ה

34,453
נדבקים

15,158
נפטרים

43.9%
תמותה

אבולה

השוואה לוירוסים אחרים-" קורונה"וירוס ה



S&P– שנים  5–שבועיגרף מחירים

של למעלה  2019שווי כולל בסוף )ב "החברות הגדולות בארה500המייצג את P&Sמדד המניות 

המדד למעשה כמעט ומוחק כליל את העליות  !  מתחילת השנה 21.34%מחק ( דולרטריליון28מ

2016החדות שנרשמו מאז נבחר טראמפ לנשיאות בסוף 



!  המהירה בהיסטוריה30%הנפילה של –S&Pמדד 

הקצב המהיר בהיסטוריה  ! מערכו 30%לאבדב"בארההמרכזיהמניותלמדדלקחימים22

1929" שפל הגדול"ה

2008המשבר הפיננסי 

התפוצצות בועת 

2000ק "הנאסד



נפט

%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

WTI21.51-1.12-39.55-64.77%נפט

24.93-1.88-41.07-62.23%ברנטנפט

ירדה בביקושים בעקבות •
.וירוס הקורונה

יצאת רוסיה מהסכם  •
OPEC.+

מלחמת מחירים של  •
.סעודיה והגדלת התפוקה

.התחזקות הדולר•

חזרה הדרגתית לשיגרה בסין •
תעלה את הביקוש  

סגירת אסדות פעילות  •
ב בשל המחירים "בארה

.הנמוכים

OPECהסדר אפשרי בין •
?לרוסיה בהמשך



שנים5-שבועיגרף מחירים –WTIנפט 

.20$ומגרד הבוקר את רמת ה שנה 18מחיר הנפט בשפל של 

ואף מתחת להן 20$הברמותשיבלהמעריכיםמהאנליסטיםחלק

התאוששות המחירים תגיע ככל הנראה בשלב מאוחר  . ברבעון השני

.    יותר של השנה כשנראה ביקושים חוזרים וצמצום היצע במקביל



2000גרף משנת –WTIנפט 
הביקושבגזרתהן"כפולזעזוע"מסובלהנפט

ושיתוקבעולםהכפויהעוצרלאורקשותשנפגע

ורוסיהסעודיהכאשרההיצעבצדוהןהתעופהענף

נתחעלממלחמהכחלק"הברזיםאתפותחות"

וווסתוהושפעוהמחיריםבעבר.העולמיהשוק

.ההיצעבצדבעיקר

האמריקאיתהנפטבתעשייתלפגועמנסיםהרוסים

בשוקב"ארהשלהשליטהאתולצמצםבעיקר

ומנסיםשריריםמראיםהסעודים.העולמיהנפט

ההיצעבויסותOPECשלכוחהאתלשמר

ההיסטוריהלאורךשהיהכפיבשווקים



בהיסטוריהביותר היומיות החדות הירידה –WTIנפט 
.נפילה השניה בעוצמתה רק לערב הפלישה האמריקאית לכוויית במלחמת המפרץ!25%למרץ מחיר הנפט צנח ב 9-ב

?    האם נראה עוד שיאים השנה .... סיפק הנפט את הירידה היומית השלישית בעוצמתה בהיסטוריה–למרץ 18-ב

ץהמפרמלחמת



WTI–Volatilityנפט 

לא צפויה רגיעה בקרוב   –של הנפט מרקיע שחקים " מדד הפחד"



ב"אסדות פעילות בארה–WTIנפט 

האסדותאתחותכתהנפטמחירינפילת

25%)600לאיזורב"בארההפעילות

שהמחיריםהיאההערכה(שנהבחציירידה

הפעילותהאסדותכשמספרלעלותיחזרו

400לאיזוריירד



ביצועי הגרעינים לאחר
ירידות חדות בשוקי המניות

דובר על ירידה  87ב . היא גם כן ירידות , הסחורות אחרי ירידות חדות בשוקי המניותשוקשלהראשוניתהתגובה

נכנסנו לסחרור עולמי עם משבר פיננסי שגררה ירידה במחירי הנפט  2008ב. יומית חדה מאוד ולא משבר פיננסי 

2008או 1987האם השוק יתנהג כמו . בשלב זה מחירי התירס יורדים בזמן שהסויה והחיטה עולים. ומשבר מתגלגל

?    בהמשך



31.3.2020הזריעה ח כוונות "הערכות לדו
התבואותביותר בשנה לשוקהחשוביםחות"מהדו

ח "דו
כוונות  
הזריעה

שנים בכוונות זריעת  7שיא של 
.על אף המחירים הנמוכיםהתירס

בכוונות זריעת  11.5%של עלייה 
הכמות  –לעומת שנה שעברה הסויה

.השלישית בגודלה

.החיטהחדש בכוונות זריעת שפל 

במחירי ההגרעינים5%-ח מספק באופן היסטורי תנודות של כ"הדו*

השנה לאור התנודות המוקדמות ייתכן ותהיה לו חשיבות מישנית 



ח כוונות הזריעה"הערכות לדו



תירס

%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

346.002.25-41.60-10.73%תירס

.צניחת מחירי הנפט

האטה בצמיחה העולמית  
.בעקבות וירוס הקורונה

.ב"עלייה במלאי ארה•

תפוקה גבוהה בארגנטינה •
.וברזיל

.התחזקות הדולר•

K750הסינים רכשו •
.מהאמריקאים

חתימה על שלב ראשון  •
.במלחמת הסחר

ירידה קלה במלאים •
.העולמיים

עלייה לאחרונה בייצוא  •
.האמריקאי



גרף מחירים שבועי–תירס 
שנים5



עקום מחירים–תירס 

280

300

320

340

360

380

400

420

440

ספוט 20-יול 20-ספט 20-דצמ 21-מרץ 21מאי

Average Price Current Curve: 

361.75

תירס

346.00ספוט

20351.75יולי 

20356.00ספטמבר 

20364.25דצמבר

21374.00מרץ

21378.50מאי



ב"מחירי סין מול ארה-תירס 

המחיר הגבוה בסין נותן תקווה לחקלאים האמריקאים 



תפוקת אתנול-תירס 

הירידה החדה במחירי הנפט צפויה להוריד את תעשיית האתנול לשפל 



התעשייה עוברת להפסדים–אתנול / תירס 

DDGיצור האתנול צפוי לרדת משמעותית ויחד עם זאת צפוי מחסור במוצרי הלוואי כמו 



סויה
%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

881.5019.00-61.50-6.52%סויהפולי

323.10-2.1023.207.74%סויהכוספת

התפרצות וירוס קורונה  •
.בסין

.מלחמת הסחר•

מזג אוויר נוח ברחבי  •
.ברזיל וארגנטינה

.התחזקות הדולר•

ירידה בתחזית תפוקת הקציר •
.מיליון120.6-הברזילאי ל

שימוש בכוספה על חשבון •
DDG.

חתימה על השלב הראשון  •
.בהסכם הסחר

מלאים קטנים מהצפוי  •
.בארצות הברית

מס על ייצוא סויה של  •
.ארגנטינה



שנים 5–שבועי גרף מחירים –סויה 



עקום מחירים–סויה 

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

ספוט 20-יול 20-אוג 20-ספט 20-אוק 20-דצמ 21-ינו

סויה

323.10ספוט

20319.70יולי 

20314.10אוגוסט 

20311.20ספטמבר 

20309.20אוקטובר 

20309.80דצמבר 

21306.60ינואר 
Average Price Current Curve: 

313.39



ריאל ברזילאי מול הדולר
שנים5גרף 

שפל כל הזמנים 



מלאים בסין–סויה



מחירים בסין–סויה



ייבוא של סין על פי מדינות–סויה
מאוקטובר עד פברואר בעשור האחרון

האמריקאיםשלהחלק

ירדלסיןהסויהבייצוא

מאזדרסטיבאופן

.הסחרמלחמתתחילת

הגבוהיםהמחיריםהאם

מלחמתוסיוםסיןבתוך

אתיחזירוהסחר

?לתמונההאמריקאים



ב"מלאים בארה–סויה



חיטה

%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

486.7517.750.750.15%חיטת קנזס

571.2532.0012.502.24%חיטת שיקגו

.התפשטות הקורונה בעולם•

התחזקות הדולר  •
.האמריקאי

.ירידת מחירי הנפט•

הגבלת ייצוא הגרעינים •
מיליון טון עד 7-מרוסיה ל

.סוף יוני

ירידה במלאי לשימוש של  •
.שנים4ב לשפל של "ארה

ירידה באיכות החיטה של  •
.שנים8צרפת לשפל של 

שנה בתפוקת  12שפל של •
החיטה של אוסטרליה 
.בעקבות מספר בצורות



גרף מחירים שבועי–חיטה 
שנים5



עקום מחירים–חיטת קנזס 

460

470

480

490

500

510

520

530

ספוט 20-יול 20-ספט 20-דצמ 21-מרץ 21מאי

Average Price Current Curve: 

504.62

חיטת קנזס

486.75ספוט

20491.50יולי 

20498.50ספטמבר 

20509.50דצמבר

21518.00מרץ

21523.50מאי



תפוקה וייצוא חיטה של רוסיה



השפעות המטבע

הרובל החלש נותן יתרון משמעותי לרוסיה בתחרות על היצוא בשוק החיטה העולמי    



גרף שבועי–דולר אינדקס 
שנים5

%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

98.537-4.962.482.58%אינדקסדולר



סיכום  
בשלב זה רב הנסתר על הגלוי ורבים מעריכים שאנו צפויים  . כמותםידעלאשהעולםעצומיםוכלכלייםבריאותייםאתגריםמספקתהקורונה❑

.  למהמורות רבות ושצפוי להיות רע יותר לפני שיהיה טוב 

.המפתח בתקופה הקרובה–באיטליה ספרד ובריטניה עצירת ההתפשטות –אירופה במוקד ההתפרצות כרגע❑

לאפריל בשלב זה וחושב  30שם כאמור מתחילים להפנים את גודל האסון כשטראמפ מאריך את תקנות החירום עד ה ב"ארה–המדאיגהמוקד❑

.על פי טראמפ" הישג"דבר שייחשב , ב "אלף מתים בארה200עד 100ההערכות הן לכ. שביוני השיגרה תוחזר

–מלונאות ומסעדנות יגייסו עובדים מחדש עם תום המשבר , תעופה , לשיא בעולם כולו ועל אף שענפים רבים כמו תיירות קופצתהאבטלה❑

(.  בארץ ובעולם)ת לא יחזרו לשוק העבודה בקרוב "מהאנשים שיצאו לחל20%התעסוקה בענפים אלו לא תחזור להיות מלאה כשכ 

המשבר  . )לאור חוסר הניסיון במשברים מסוג זה, אז זמן התגובה היה ארוך2008בעולם פועלים באגרסיביות כלקח מ בנקים מרכזיים וממשלות❑

הבנקים מזרימים  (. ולכן לא היו בין החיים אנשים שסיפקו תובנות והכל היה על בסיס ניסוי ותהייה1929היה ב 2008האחרון בסדר גודל כמו 

בין השאר  )הפעילות של הבנקים המרכזיים . מורידים ריביות ופועלים על מנת למנוע משבר נזילות שיכול לדרדר אותנו למשבר חמור יותר, נזילות 

(אבל זה לסקירה אחרת בבוא העת )עשויה להוביל להיפר אינפלציה בהמשך ( הכוונה להדפיס כסף

אנחנו בשלב מוקדם יחסית של המשבר וצעדי  . ח והן במחירי הסחורות בדגש על מחירי הנפט"המט, צפויה להמשך במחירי המניותהתנודתיות  ❑

.  כרגע מרגישים בעיקר את הכאב... רק בהמשך הדרך(  בתקווה)הבנקים המרכזיים והממשלות ברחבי העולם יתחילו להשפיע לחיוב 



המשך  -סיכום

האם  . ישנם היבטים לוגיסטיים, מעבר להיערכות החשובה בהיבט הבריאותי שתאפשר רצף עבודה תקין . חשוב מתמיד בתקופה זוסיכוניםניהול❑

בהיבט הפיננסי יש להערך להמשך תנודות  . האם קיימות אלטרנטיבות מקומיות והגדלת מלאי במקומות שניתן , הספקים שלנו מסוגלים להמשיך לספק

שינויים  , או עולים לרמות אותן לא הכרנו\שיורדים מחירים( STRESS TEST)קיצוןלתרחישילהערךיש" . מה שהיה הוא מה שיהיה"ולא לחשוב ש

היו אלו שהצטיינו בניהול  2008החברות ששרדו ופרחו מיד אחרי משבר , מניסיוני. ח וכיצד אלו ישפיעו לנו השורה התחתונה"חדים בשערי המט

.      הסיכונים

,  חשוב שקברניטי המדינה יפנימו ביום שאחרי. חשיבותה של החקלאות המקומית בימים מסוג אלועללהכביר במיליםצורךאין–מקומיתחקלאות❑

.  ורבים מקוראי סקירה מהווים נדבך חשוב בבטחון הספקת המזון במדינה

סגר של חודשיים הוסר מעל העיר ולא דווחו מקרי  . החיים חוזרים לשיגרה, שם התפרץ הנגיף לראשונה בדצמבר, בוואהן שבמחוז חוביי–אורנקודת❑

?  האם גם אנחנו עוד חודש מהיום .ה מלאה והנמלים חוזרים לעבודקאך המפעלים חוזרים לתפו, סין אומנם מלקקת את הפצעים.קורונה בימים האחרונים


