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השנה שהייתה ומבט קדימה
אם היינו מציגים בתחילת  ,2020בפני אנליסט בוול סטריט או כל
כלכלן מתחיל את התרחיש בו מגיפה עולמית תגרום לשיתוק מוחלט
של הפעילות ברחבי העולם ,שמיליארדי אנשים יהיו ספונים בבתיהם
חודשים ארוכים ,שתעשיית הבידור והפנאי תושבת ,ששדות תעופה
יהיו שוממים ושהאבטלה ברחבי העולם תגאה ואף תעבור את הרמות
של המשבר הפיננסי של  ,2008הוא לבטח היה מעריך שהשווקים
הפיננסיים יקרסו ב  50%לפחות וכך גם מחירי הסחורות ושהעולם
יכנס לכאוס חסר תקדים שהמשברים הקודמים יחווירו לעומתו.
במהלך החודשים מרץ ואפריל התקבל הרושם שהעולם והשווקים אכן
צועדים לכיוון התחזית לעיל .מדד ה  S&Pהמייצג את המניות של 500
החברות הגדולות בארה"ב קרס ב 30%תוך  22יום ,במהלך מרץ,
הירידה המהירה ביותר בהיסטוריה .מחיר הנפט נסגר במינוס $37
ב 17לאפריל ,משמע מי שהחזיק חוזה על נפט היה מוכן לשלם בכדי
שיקחו ממנו את הנפט מפאת עצירה קיצונית של הביקושים שיצרה
חוסר במקומות אחסון .מחירי הסחורות החקלאיות והמתכות קרסו
וכולם רצו אל הדולר.
על אף הננזק הכלכלי העצום שחווינו ועדיין חווים ,מדדי המניות
בארה"ב סיימו את השנה הכאוטית בשיא כל הזמנים בהובלת מניות
הטכנולגיה שנהנו מפריחה מחודשת בקורונה ,כזו שלא נראתה מימי
הדוט קום של המילניום הקודם .חברת זום פרצה לחיינו עם היכולת
לנהל מפגשים רבי משתתפים ולמידה מרחוק ,הרשתות החברתיות
איפשרו לעסקים להמשיך לשווק ו"להמציא עצמם מחדש ".אמאזון
והקמעוניות הגדולות נהנו מגידול עצום במכירות און ליין על רקע
סגירת הקניונים והחנויות .בחסות כל אלה מדד הנאסד"ק סיים את
 2020בעליה (לא נתפסת) של  , 44%מדד ה  S&Pהוסיף  16%לערכו
בסיכום שנתי והדאו ג'ונס שמייצג את  30החברות ה"נבחרות"
בתעשייה האמריקאית הוסיף "רק"  7.2%לערכו.
הפער בתשואה בין מניות הטכנולוגיה למניות התעשייה זכה לכינוי
"תיקון  . "Kבניגוד ל"תיקון  "Vהמפורסם בו חלה נפילה חדה בשוק
המניות ומיד אחריה עליה חדה לאותה רמה ממנה התרחשה הנפילה
(צורת האות  , )Vתיקון  Kמתאר את הפער בין מניות הטכנולוגיה או
כאלו שנהנו מצמיחה בחסות הקורנה אל מול מניות התעשייה,
הבידור ,האנרגיה והתעופה שחוו ירידות חדות.
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השנה שהייתה ומבט קדימה -המשך
הקורנה גם הביאה משקיעים חדשים ("מילניאלס") לשוקי המניות
בעיקר חבר'ה צעירים שהסתערו על המסחר במניות ויצרו פער בין
הכלכלה הריאלית לשווקים הפיננסיים .כלכלנים רבים מזהירים
מאותו פער שתודלק על ידי בנקים מרכזיים בהובלת ארה"ב .כלקח
מ 2008-אז זמן התגובה היה ארוך ,הבנקים והממשלות הגיבו הפעם
באגרסיביות ,הורידו ריביות והשיקו תוכניות תמריצים בכדי לשמור
על הפעילות הכלכלית התקינה .השווקים הפיננסיים אכן שברו
שיאים ,אך השאלה כיצד ( MAIN STREETהאדם ברחוב המייצג את
הכלכלה הריאלית) יסגור את הפער מול ( WALL STREETשוקי
המניות) .הרבה מזה תלוי בהצלחת החיסון ופיתוח מקביל של תרופה
לקורונה.
בסופו של דבר ,לא הכלכלה אלא דווקא הקרונה סיימה בצורה עגומה
את כהונתו של הנשיא הצבעוני ביותר בתולדות ארה"ב .טראמפ שלא
ייחס חשיבות רבה ל"נגיף הסיני" ,חלה בעצמו שבועות לסיום
הקמפיין והמדיניות שלו הובילה ללמעלה מרבע מיליון מתים בארה"ב
ונזק כלכלי ותדמיתי לא מבוטל .וול סטריט שבדרך כלל נוטה לצד
הרפובליקני של המפה ,מקבלת את פני ביידן באהדה רבה בעיקר לאור
הציפיות שיוציא את ארה"ב מבוץ הקורנה וידחוף חזק את נושא
החיסונים.
לשנת  2020הגיעה כלכלת אירופה כשהיא חבולה ומותשת משנת
 .2019מדינות רבות ביבשת ,בניהן איטליה וספרד סבלו מרמות חוב
גבוהות ,הצמיחה נמוכה ,שיעורי הריבית על אג"ח ממשלתיות
אירופיות היו נמוכות מאוד והריבית שלילית ,כל זאת כשברקע
בריטניה מנסה לפלס את דרכה מחוץ לאיחוד.
הייתה זו איטליה שפגשה ראשונה את הוירוס מסין ונתפסה לא מוכנה
ומשם כבר נדבקה כל היבשת .הסגר הראשון הצליח מעט לבלום את
הקורונה ויותר ויותר קולות באירופה קראו לחזור לשגרה .האיחור
האופנתי של ארה"ב וההתנהלות הכושלת של טראמפ גרמה לכך
שההבחנה החדה בין כלכלת אירופה הישנה והמגושמת לזו של
אמריקה הנוצצת והדינמית מתחילה להתקהות .לקראת חציו השני
של השנה ,נדמה היה כי הגישה הזהירה והסוציאלית יותר מאפשרים
לאירופה לצמצם את הפערים הכלכליים.
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השנה שהייתה ומבט קדימה -המשך
לקראת סוף השנה כשהאירופאים התחילו להרגיש אופטימיות
קלה ,היה זה הגל השני שפקד את היבשת ואילץ את כל מכחישי
הקורונה לקפל את הזנב בין הרגליים .שוב היבשת סובלת ממכת
הדבקות ,שוב המנגנון המגושם של האיחוד לא מצליח לספק
פיתרונות בקלות ושוב נדמה שכלכלת אירופה תמשיך גם בשנים
הקרובות לסבול מחולשה.
האירופאים מתחילים את  2021עם תחלואה גואה ופיגור גדול
במירוץ החיסונים .לפי קרן המטבע העולמית ,כלכלת אירופה
הוכתה בצורה הקשה ביותר אך עושה רושם ששני אירועים
שהתרחשו ממש רגע לפני סוף השנה ,עשויים לשפוך מעט
אופטימיות .שלוש וחצי שנים לאחר משאל העם בבריטניה ,הושג
הסכם ברקזיט שנכנס לתוקף ב 31.12.2020-ובמקביל אירופה
משנה אסטרטגיה ועומלת על הסכם פתיחת קרן בגובה 750
מיליארד יורו לטיפול במשבר .קרן זו צפויה להמריץ את הכלכלה
האירופאית בשנה  2021ואחריה ,שכן אם תצליח להגביר את קצב
החיסונים ולעצור את הקצב ההדבקות ייתכן שכבר ב 2021-כלכלת
אירופה תציג התאוששות אמיתית וגם פוטנציאל לצמיחה גבוהה
ב.2022-
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השנה שהייתה ומבט קדימה -המשך
סין החלה את שנת  2020ברגל שמאל ,בלשון המעטה ,כאשר ארה"ב הורידה אותה על הברכיים
במלחמת הסחר ,הצמיחה בשפל של כ 30-שנה ,בעיית החוב מתעוררת ,מחאות בהונג קונג מאיימים
על יציבות והמדינה ולקינוח – וירוס מסתורי שפוקד את המדינה.
נראה היה לכולם כי סין הולכת להיכנס למשבר ממנו לא תוכל לצאת שנים ,אך מבנה המשטר בסין
וההתנהלות הנוקשה שנקטה ,גרמה לכך שסין הצליחה להיות הראשונה בעולם שהצליחה לנצח את
וירוס הקורונה (על פי מידע סיני בלבד) .ניצחון זה גרם לכך שבזמן שהעולם נמצא בכאוס ,מרבית
מהאנשים פונים למפעלים בסין כדי למצוא את הישועה – כפפות ,מסיכות ואפילו מכונות החייאה.
סין סיפקה לעולם גם את הוירוס וגם את הכלים להתמודדות עימו ,דבר שעורר לא מעט תיאוריות
קונספרציה.
רבים ראו בסין כאשמה העיקרית למצב בעולם ,בניהם טראמפ ,אך כשכולם עסוקים בהתמודדות,
אין זמן לחפש אשמים .במקביל הסינים חזרו לעשות את מה שהם יודעים הכי טוב  -לייצר,לייצא
ולייבא .סין החלה לבצע מסע רכש אינטנסיבי של חומרי גלם (ראו טבלה) ואותתה לעולם שהיא
חזרה לעצמה .סין אף רכשה במחצית השנייה של השנה כמויות גדולות מארה"ב ,דבר שבמחצית
הראשונה כמעט ולא עשתה.
העולם ימשיך לשאת עיניים לסין ולקוות שגם ב  2021ימשיכו לייבא בעיקר ולעזור לעולם לייצר
צמיחה מחודשת .חוזק היואן אמור לסייע .להתנהלותו של ביידן מול הסינים יהיה משקל גדול
בהבטחת היציבות הכלכלית העולמית.
ייבוא סחורות חקלאיות של סין:

ייצוא סחורות חקלאיות ומוצרים נילווים מארה"ב לסין:

זינוק מטאורי מהקיץ
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עליה חדה בתחלואה אל מול תחילת מבצע חיסונים
למעלה מ 83-מיליון איש בעולם אובחנו כחולי קורונה.
למעלה מ 1.8-מיליון איש מתו מהמגיפה .כרבע מהחולים
המאומתים וכחמישית מהמתים היו מארה"ב.

ישראל מובילה בעולם במבצע החיסונים ,שנכון לסוף
 2020כ 10%-מהאוכלוסיה קיבלה את החלק הראשון של
החיסון .ארה"ב ובריטניה מפגרות מאחורת כאשר מבצע
החיסונים כמעט ולא החל באירופה.
פייזר  ,מודרנה ואסטרא זינקה הן שלושת החברות
הראשונות לצאת עם החיסון שאושר על ידי ה FDA
מנהל התרופות האמריקאי לפני סוף השנה.

בכדי לאפשר את החזרה ל"חיים נורמליים" ,ליציאה מהמשבר וצמיחה מחודשת,
העולם יירתם למאמץ לבלום את העלייה במספרים בטבלה למעלה (תחלואה ומתים)
ולהגדיל ככל האפשר את המספרים בטבלה למטה (מחוסנים) בעיקר בקבוצות הסיכון.
נכון לתחילת  2021ישראל בדרך הנכונה.
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מדד הסחורות -

CRB INDEX

מדד ה ,CRB-שאחריו עוקבים כלכלנים וסוחרים רבים ,משמש כמדד לאינפלציה ופעילות כלכלית
ועוקב אחרי  19סחורות עיקריות הנסחרות בבורסות לסחורות מסקטורים שונים 39% .מהמדד
מורכב ממחירי חומרי גלם בתעשיית האנרגיה 41% ,חקלאות ו 20%-מתכות (אציליות
ותעשייתיות).
המדד פתח את השנה ברמה הממוצעת לשנים האחרונות ( ,)187אך צניחת מחירי הנפט לערך שלילי
וירידת מחירי הסחורות בחודש אפריל ,גררה את המדד לשפל של  19שנים – .106.29
ההתאוששות במדד הגיעה בעקבות עליות המחירים והתיקון במחירי האנרגיה ,דבר שיצר את האות
" "Vהמסמלת ירידה חדה ותיקון חד .על אף התיקון ועליית מחירי סחורות רבות ,המדד סיים את
השנה בירידה של  10.26%וזאת מכיוון שמחירי האנרגיה סיימו את השנה בירידות דו ספרתיות.
הערכות ל 2021-מצביעות על תיקון במחירי האנרגיה ,לאחר חזרה מסוימת לשגרה והמשך עליית
מחירי הסחורות ,כך שיתכן שהמדד יתקרב או יחצה את רמת ה 200-נקודות ויגיע לשיא רב שנתי.
מדד הסחורות – גרף  5שנים:

חלוקת הסחורות והסקטורים במדד:
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גרף ביצועים השוואתי שנת  - 2020סחורות נבחרות
כסף
כוספת סויה
פולי סויה
פלדיום
שמן דקל
רכז תפוזים
נחושת
שמן סויה
תירס
זהב
חיטת קנזס
שיבולת שועל
סוכר לבן
גז טבעי
סוכר גולמי
חיטת שיקגו
כותנה
פלטינה
אלומניום
אתנול
קקאו ניו יורק
קפה ערביקה
קקאו לונדון
אורז
דולר אמריקאי
בנזין
נפט WTI
נפט ברנט

46.94%
44.85%
39.48%
28.24%
27.95%
26.80%
25.77%
25.63%
24.87%
24.29%
24.18%
23.54%
17.18%
15.99%
15.42%
14.63%
13.14%
10.71%
9.92%
5.37%
2.48%

5.00% 15.00% 25.00% 35.00% 45.00% 55.00% 65.00%

-1.12%
-4.51%
-5.60%
-6.42%
-16.59%
-20.54%
-21.52%
-35.00% -25.00% -15.00% -5.00%

באופן מפתיע ובדומה ל ,2019-שנת  2020מסתיימת כאשר  75%מהסחורות ברשימה נסגרו בירוק.
הכסף ( )SILVERמוביל את הרשימה ואף הגיע לשיא של  7שנים במהלך השנה .עליית הכסף נובעת
מהירידה של הדולר והחשש לאינפלציה והבריחה לסחורות בעלות ערך לשם שימור ערך המטבע.
הכסף עלה בעקבות הזהב.
שמן דקל שהוביל את הרשימה ב 2019-ממשיך במגמת העלייה ומתקרב מאוד לשיא כל הזמנים.
רכז התפוזים שסיים את  2019ברמות הנמוכות עשה קפיצה השנה בעיקר בשל עלייה בביקושים
לויטמין  Cשהביאה הקורונה.
אינדקס הדולר איבד מעל ל 6%-בעקבות הזרמת והדפסת הכספים בארה"ב ,היחלשות זו הביאה
לתמיכה במחירי סחורות רבות המתומחרות בדולר.
הנפט נועל את הרשימה לאחר שבשנה החולפת הגיע לטופ  3וזאת בעיקר בעקבות הירידה בביקושים
שנבעו מהסגרים בשל הקורונה.
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מחירי המזון בעולם
מדד מחירי המזון של האו"ם  FAOשמורכב מ 55-חומרי גלם בתעשיית
המזון וקבע את שיא כל הזמנים ב ,2011-סיים את שנת  2020בעלייה של
כ .4%-בחודש נובמבר (האחרון שפורסם) הציג המדד את העלייה
הגדולה ביותר מאז חודש יולי  ,2011דבר שהביא את המדד לרמתו
הגבוהה ביותר מאז דצמבר .2014
קבוצת הדגנים עלתה זה החודש החמישי ברציפות ונמצאת כ 20%-מעל
ערכה בנובמבר  .2019עיקר העלייה נבעה כמובן מעליות מחירי התירס
והחיטה על רקע ירידות התפוקה במדינות המייצאות והרכישות
הגדולות של סין.
קבוצת השמנים הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ  2014וזאת בעיקר
על רקע העלייה החדה במחירי שמן הדקל העולים בעקבות ירידות חדות
במלאי העולמי בשל תפוקות נמוכות וביקושים גדולים .גם שמן הסויה
שעלה על רקע עליות הביקושים בעיקר מהודו ,כמו כן זרעי הלפתית
והחמניות התחזקו בהתאם.
קבוצת החלב התקרבה לשיא של  18חודשים בעיקר בשל עלייה במחירי
החמאה והגבינות המוצקות ,זאת במקביל לייצור החלב באירופה שהגיע
לשפל עונתי ,לעומת זאת מחירי אבקת החלב ירדו בשל האטה ברכישות
של אסיה ובמיוחד בסין.
קבוצת הבשרים עלתה בחודש נובמבר לראשונה השנה ,אך עדיין נמצאת
בירידה של  13.7%לעומת נובמבר אשתקד.מחירי הבקר עלו לאחר
ארבעה חודשים של ירידות רצופות עקב ביקוש חזק מסין .מחירי
החזירים התאוששו מעט ועצרו את הירידות שבעקבות האטה בייבוא של
סין.גרמניה ופולין נותרו באיסור ייצוא לשווקים באסיה ,בשל
התפרצויות קדחת החזירים .מחירי העופות צנחו על רקע ירידה
בביקושים העולמיים.
קבוצת הסוכרים עלתה זה החודש השני ברציפות בשל בעיות מזג אוויר
באירופה תאילנד ורוסיה ,כמו כן פגיעה בגידולי קנה הסוכר בניקרגואה
הונדורס וגואטמלה בעקבות הוריקנים תמכו במחירים.
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מחירי המזון בישראל
מחירי המזון בישראל שהיו נמוכים יחסית בשנים
האחרונות ,כתוצאה משקל חזק ומחירי סחורות
נמוכים ,צפויים ב 2021-לקבל תפנית ,על אף המשך
התחזקות השקל אל מול הדולר.
מחיר המטרה של החלב ,המחיר אותו משלמות
המחלבות לרפתנים ומשפיע על מחירי המוצרים
המפוקחים ,צפוי להתייקר בעקבות עלייה חדה
במחירי התבואות .נכון לכתיבת שורות אלו ,לא נתחם
הסכם בין האוצר למשרד החקלאות ,כאשר המחלוקת
העיקרית היא מודל התמחור בטווח הארוך .לאחר
שברבעון האחרון ל 2020-נמנעה ירידה של  4אגורות,
ברבעון הראשון של  2021יעלה המחיר ב 4.5-אגורות.
מגמה שצפויה להימשך גם ב 2021-בהיעדר הסכם
חדש.
בהתאם למגמה ,גם מחירי הקמח צפוים לעלות בחדות
במהלך השנה .מלאיי החיטה הזולים של טחנות הקמח
בישראל אוזלים וכעת הן נאלצות להזמין חיטה יקרה
בהרבה מהמחירים אליהם התרגלנו בשנים האחרונות.
טחנות הקמח כבר הודיעו ללקוחות על עליית מחירים
בתחילת .2021
מחירי הבשר ,העופות והדגים צפוי לעלות במהלך
השנה וזאת בעיקר בשל העלייה במחירי המזון
לבעה"ח .מכוני התערובת העלו מחירים בחודשים
האחרונים של  2020ואם מגמת העליה במחירי
התבואות תימשך ,היא תגרור עליות מחירים נוספות.
 2020היתה שנה טובה בסה"כ לתעשיית המזון ,הקורונה הגבירה ביקושים וכיסתה על ירידה חדה
בביקושים בשוק המוסדי 2021 .צפויה להיות טובה גם כן ובקצב החיסונים הנוכחי עושה רושם שגם
השוק המוסדי יחזור ביתר שאת כבר מהרבעון השני .יחד עם זאת ,המשבר הכלכלי עשוי לתת אותותיו
בהמשך ועליית המחירים החדה של חומרי הגלם ,מחירי ההובלה ,הדלק וחומרי הפלסטיק והאריזה
ייצרו אתגרים חדשים לתעשייה .התחזקות השקל לשיא של למעלה מ 20-שנה אין בכוחה למתן באופן
מלא את עליית המחירים בעולם .גלגול עליות המחירים לצרכן בשנת מיתון לא תתקבל באהדה ,בלשון
המעטה ,על ידי הצרכן הישראלי.
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גרעינים וזרעי שמן – גרף ביצועים השוואתי 2020
כוספת סויה 44.85%

פולי סויה

39.48%

חיטת שיקגו

27.27%

שמן סויה

25.63%

תירס

24.87%

חיטת קנזס

24.18%

שיבולת שועל

23.54%

אורז
50.00%

-5.60%
40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

שנת  2020הייתה תנודתית מאוד לגרעינים וזרעי השמן .השנה נפתחה במחירים יחסית גבוהים
כשברקע הסכם הסחר בין ארה"ב לסין מספק אופטימיות זהירה לחקלאים והסוחרים אחרי
תקופה בה מלחמת הסחר בין המדינות הורידה את המחירים לרמות שפל.
הקורנה טלטלה את המשוואה כאשר במהלך חציה הראשון של  2020הגרעינים נצבעו באדום
בוהק וחלקם אף הגיעו לרמות שפל של כ 15-שנה.
לקראת סף הקיץ ,הגרעינים שינו כיוון בחדות .הסיבה העיקרית לשינוי היתה ביקושים גדולים
מצד סין ואגירת מלאים של מדינות רבות .בצד ההיצע  ,מזג אויר בעייתי הוריד את מלאיי
התבואות בעולם והדולר החלש נתן רוח גבית נוספת למחירים.
את  2020סיימו הגרעינים בעליות חדות ,כאשר חלקם הגיעו לשיאים של  5שנים ויותר.
המומנטום ימשיך ללוות אותנו עם הכניסה ל.2021-
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תירס  -השנה שהייתה
מחיר נוכחי
484.00

תירס

שינוי  2020שינוי 2020
(סנט לבושל) (אחוזים)

96.25

שינוי 2019
(אחוזים)
3.40%

24.82%

התירס פתח את  2020במחירים הגבוהים ביותר לחודש ינואר מזה  5שנים .במהלך חודש מרץ
התפשטה הקורנה מחוץ לסין והעולם נכנס לסגר .הסגר הראשון הפתיע רבים ובעיקר את יצרניות
הנפט שלא הורידו את התפוקה בהתאם ,דבר ששלח את מחירי הנפט לשפל היסטורי (מינוס )$40.32
וגרם לירידה חדה בביקושי האתנול .בעקבות העודפים הגיע התירס לשפל מחירים של  14שנה ונגע
ברמת ה 300-סנט לבושל .בחציה הראשון של  2020הסינים לא עמדו בהתחייבויותיהם ולא רכשו
סחורות חקלאיות מהאמריקאים ,כאשר במקביל הברזילאים מנצלים את היחלשות הריאל שהגיע
לשפל כל הזמנים ומוכרים ככל יכולתם.
המפנה הגיע בחודש אוגוסט ,כאשר השמועות על כך שהברזיאלים סיימו את המלאים ובמקביל
הקניות של הסינים מהאמריקאים תפסו תאוצה .הייצוא הרב של האמריקאים מחודש אוגוסט ועד
סוף השנה ,הפתיע ושינה את תמונת המלאים בתירס בחדות ,כאשר במקביל היבול האמריקאי
התברר כקטן מההערכות המוקדמות .מחיר התירס זינקו משפל המחירים בקיץ
 2021צפויה להיות שנה מאתגרת לא פחות ,כאשר השאלה הגדולה היא האם התירס ימשיך את
המגמה אל עבר שיאים חדשים או שתחול תפנית שתעצור את עליית המחירים .הרבה מזה תלוי
בגורמים בלתי צפוים כמו מזג אוויר והתנהלות הסינים ,אך עושה הרושם כי עשור זה ,בניגוד
לקודמו ,יהיה שייך לשוורים.

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
•
•
•
•
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מזג אוויר יבש ופגיעה ביבולי
דרום אמריקה.
המשך יצוא גבוה של ארה"ב
וקניות של הסינים.
עליית מחירי הנפט בעקבות חזרה
לשגרה.
המשך היחלשות הדולר בעולם
בעיקר במדינות המייצאות.

גורמים תומכי ירידה
•

•
•
•

יבול גדול מהרגיל בדרום
אמריקה ולאחר מכן בארה"ב
מוטציה עמידה לחיסון שתוביל
לסגרים וירידה במחירי הנפט.
הגדלת שטחי מזרע בארה"ב
בעקבות המחירים הגבוהים.
חידוש מלחמת הסחר עם סין של
הממשל החדש ?

תירס  -גרפים
ייצוא התירס של ארה"ב:

תירס – השנה שהייתה:

שפל של 14
שנה

ייצוא התירס של ארה"ב לסין:

תירס – גרף  15שנים:
על אף העליות
השנה,התירס עדיין נמצא
ברמות נמוכות יחסית
להיסטוריה הלא רחוקה

מלאיי האתנול של ארה"ב מ:2015-
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תפוקת האתנול של ארה"ב מ:2015-

סויה  -השנה שהייתה
מחיר
נוכחי
1,315.25

שינוי 2020
(מחיר)
372.25

שינוי 2020
(אחוזים)
39.48%

שינוי 2019
(אחוזים)
5.36%

כוספת סויה

434.40

134.50

44.85%

-3.23%

שמן סויה

43.33

8.84

25.63%

23.84%

פולי סויה

הסויה פתחה את  2020בהמשך למגמה שמלווה אותה מאז מאי  ,2018תחילת מלחמת הסחר.
בניגוד למרבית הסחורות ,לקורונה היתה השפעה קטנה מאוד על הסויה מכיוון שמלחמת הסחר
כבר לקחה אותה לרמות שפל של  14שנה.

על אף ההסכם הראשוני ,הסינים לא ביצעו רכישות משמעותיות של סויה מארה"ב ואף העדיפו את
מתחריהם הזולים מברזיל .המחיר הנמוך של הסויה גרם לכך שהחקלאים האמריקאים זרעו רק
 83מיליון אייקר סויה (לעומת  90מיליון לפני מלחמת הסחר) דבר שגרם לשפל של  5שנים בתפוקה
האמריקאית .עם סיום המלאי הברזילאי והרכישות המאסיביות של הסינים ,נוצרה הסערה
המושלמת ויחס המלאי לשימוש בארה"ב ,ירד ל, 3.9%שפל רב שנתי ,שהוביל את הסויה לעליות
במחצית השניה של  2020ולשיא של  6וחצי שנים! הסויה כמרכיב חלבון משכה למעלה גם מחירי
הכוספאות האחרות וה ,DDG-בין השאר מחירי הגלוטן פיד נסקו אף הם.
ההערכות הן שהאמריקאים והברזילאים יגדילו את תפוקה ויקלו על השוק בהמשך השנה ,אך די
לנו באירועי מזג אוויר בדרום אמריקה או ארה"ב ו\או המשך קניות חריגות של הסינים ,בכדי
לראות את הסויה ממשיכה לטפס לעבר שיאים חדשים ב.2021-

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
•
•
•
•
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מזג אוויר יבש ופגיעה ביבולי
דרום אמריקה.
המשך יצוא גבוה של ארה"ב
וקניות של הסינים.
עליית מחירי הנפט בעקבות חזרה
לשגרה.
המשך היחלשות הדולר בעולם
בעיקר במדינות המייצאות.

גורמים תומכי ירידה
• שיפור במזג אויר בדרום
אמריקה ויבול גדול מהצפוי.
• שינוי מדיניות מול הסינים מצד
ביידן .חידוש מלחמת הסחר
• הגדלת שטחי מזרע בארה"ב
בעקבות המחירים הגבוהים.

סויה  -גרפים
פולי סויה – השנה שהייתה:

פולי סויה – גרף  15שנים:
 6שנות דשדוש
ברמות הנמוכות
הסתיימו להן

מלאיי הסויה בארה"ב מ:2014-
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ייבוא הסויה של סין מ:2014-

כוספה ושמן סויה
שמן הסויה עלה לשיא של כ 7-וחצי שנים ,על רקע עליית מחירי הסויה והעלייה
החדה במחירי שמן הדקל .מחירי השמן צפויים להמשיך את המגמה גם ב.2021-
כוספת הסויה לה נתנו את הסיכוי הגבוה ביותר לפרוץ את הרמות הגבוהות של
השנה האחרונה במהלך  2020בסקירה הקודמת ,הצליחה בשפל ל ,280-אך מזג
אוויר בעייתי בדרום אמריקה וצמצום מלאים בארה"ב ובעולם הביאו אותה
לשיא של  6וחצי שנים –  $414.5לטון .כשמשלבים את מחירי הפרמיה ,טון כוספת
סויה שנסחרה מתחת ל 400-באזור חודש מאי נסחרת היום בכ $580-לטון (!).
שמן סויה השנה שהייתה:

כוספת סויה – השנה שהייתה:
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חיטה  -השנה שהייתה
מחיר נוכחי
חיטת קנזס

603.50

חיטה שיקגו

640.50

שינוי 2020
(סנט לבושל)
117.50

שינוי 2020
(אחוזים)
24.18%

שינוי 2019
(אחוזים)
-0.56%

81.75

14.63%

11.03%

החיטה פתחה את שנת  2020במחירים ממוצעים ל 5-שנות הדשדוש בהן היא בילתה .כשברקע
מלאים עולמיים בשיא שמכבידים על המחירים .התפרצות וירוס הקורונה השפיעה על החיטה
בעקיפין ,דרך התירס ,שהגיע לשפל בחודש מרץ וגרם להעדפת התירס על החיטה למספוא.
לאורך השנה ניסה פוטין כמה פעמים למנוע ייצוא רוסי לטובת הצריכה המקומית וזאת בשל
היחלשות הרובל אל מול הדולר ,אך כשברקע מלאים גדולים מסין והתאוששות תפוקות אוסטרליה
(שבשנתיים הקודמים תפוקתה הייתה נמוכה משמעותית) וקנדה ,מחירי החיטה פנו לעבר שפל שנתי
בקיץ.
התפנית החלה באוגוסט ,כשלפתע החלו הסינים לרכוש כמויות אדירות (על אף המלאים הגדולים
שלהם לכאורה) ,הסיבה לך נבעה מהאיכויות הנמוכות של החיטה הנמצאת בסין .בהמשך התברר
שכאשר מפלחים את מלאי החיטה ,אומנם המלאי העולמי גדול ,אך דווקא במדינות המייצאות
המלאי קטן ויחד עם עליית מחירי התירס ,החיטה סיימה את השנה בשיא של  5שנים.
 2021תלויה מאוד במחירי התירס ובמזג האוויר במדינות המייצאות אך נראה שלפי המצב היום
המשך עליית מחירי החיטה בעולם מתבקשת.

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
•
•
•
•
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המשך עליית מחירי התירס.
בעיות מזג אוויר במדינות
המייצאות – אירופה ,רוסיה
אוקראינה.
החרפת בעיות האיכות.
היחלשות הדולר.

גורמים תומכי ירידה
•

•
•
•

התאוששות גדולה יותר
בתפוקות קנדה ואוסטרליה.
עלייה במלאי העולמי.
עצירת הרכישות של הסינים.
המשך הסגרים וירידה
בביקושים.

חיטה  -גרפים
חיטת קנזס  15שנים:

ייבוא חיטה של סין  -שיא של  20שנה:

יצאה מדשדוש רב
שנתי ,הדרך
למעלה עוד ארוכה.

חיטת קנזס השנה שהייתה:

תפוקת חיטה עולמית (ללא סין):

חיטת ים שחור השנה שהייתה:
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מחירי חומרי הגלם (ב $-לטון) רפתות ולולים בישראל

תירס
גרוס

חיטה
גרוסה

שעורה
לחוצה

גלוטן
פיד
ADM

DDG
גולד

כוספה
חמניות

כוספה
לפתית

כוספה
סויה

ינואר 21

$276

$297

$274

$286

$331

$374

$384

$589

דצמבר 20

$263

$290

$253

$280

$320

$349

$379

$540

נובמבר 20

$258

$282

$248

$280

$308

$334

$355

$515

אוקטובר 20

$240

$266

$233

$263

$283

$319

$329

$475

ספטמבר 20

$227

$261

$230

$262

$282

$310

$302

$463

אוגוסט 20

$209

$242

$210

$237

$268

$255

$271

$426

יולי 20

$193

$235

$205

$239

$251

$250

$245

$404

יוני 20

$193

$230

$209

$242

$259

$275

$260

$417

כפי שניתן לראות בטבלה ,מחירי חומרי הגלם להזנת בע"ח בישראל עלו בחדות .עליית המחירים
בישראל נבעה בין השאר מהעליות החדות בפרמיות (המחיר אותו משלמים בישראל מעל למחיר
המפורסם בבורסה וכולל עלויות יבוא לישראל ומשקף בין השאר) .החקלאים האמריקאים שקיבלו
כספי פיצוי מהממשל והגדילו את רווחיהם ,לא מיהרו לשחרר סחורה והעלו את הפרמיות .במונחי
דולר לטון התירס הגיע בשפל אף מתחת ל $170-ובשיא לכ $280-לטון.
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סחורות רכות – גרף ביצועים השוואתי 2020
רכז תפוזים
סוכר לבן
סוכר גולמי
כותנה
קקאו ניו יורק

26.80%
17.18%
15.42%
13.14%
2.48%

קפה
קקאו לונדון
5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

-1.12%

-4.51%
-10.00% -5.00% 0.00%

הסחורות הרכות הושפעו רבות מוירוס הקורונה ,אך גם ענייני מזג אוויר ומטבע לקחו חלק
בשנה המאתגרת שעברו הסחורות.
רכז התפוזים יצא מרמות שפל של עשור ,אותם חווה במהלך  2019וזאת בעיקר בשל העלייה
בביקושי אמריקה ,שכן במהלך התפשטות וירוס הקורונה נאמר רבות כי ויטמין  Cיכול
לעזור במניעת ההדבקות .הריאל הברזילאי שהגיע לשיא כל הזמנים דווקא מנע עלייה
גדולה יותר.
הקפה עבר שנה מטלטת במהלכה שב לרמות השפל של  15שנה בהן בילה במהלך .2019
הירידה בתיירות ,במסעדות ובבתי הקפה מנעו ממנו את היכולת להתרומם יותר מעבר
לרמות השפל ,נראה כי השגרה שתגיע (אם וכאשר) ב 2021-תרים את הביקושים ומחירי
הקפה.
הכותנה פתחה את השנה בירידות חדות ואף הגיע לשפל של  11שנים על רקע ירידה מחירי
הנפט ווירוס הקורונה שפגעו בביקושים ,אך בדומה לסחורות אחרות ,החלו הסינים
ברכישות מאסיביות מארה"ב אליהם הצטרפו מדינות נוספות בעקבות היחלשות הדולר
והמחיר זינק לשיא של כשנתיים.
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סוכר – השנה שהייתה

סוכר לבן (לונדון)
סוכר גולמי

שינוי 2020
מחיר נוכחי
(מחיר)
61.70
420.90
2.07
15.49

שינוי 2020
(אחוזים)
17.18%
15.42%

שינוי 2019
(אחוזים)
8.03%
11.55%

הסוכר התחיל את  2020בעליות מחירים חדות בעקבות מזג אוויר יבש ובעייתי בתאילנד ,שסבלה
מאחת הבצורות הקשות ביותר מזה  40שנה .מזג אוויר בעייתי פקד את גם את ברזיל ואיים על
התפוקות.
אך עם הגעת וירוס הקורונה וצניחת מחירי הנפט ,התמונה בסוכר השתנתה בחדות .עודפי הסוכר
שנוצרו בשל הירידה בצריכת האתנול בברזיל היו גדולים מהרגיל והגעת הריאל הברזילאי לשפל כל
הזמנים,תרמה לרצון שלהם להגדיל את תפוקת וייצוא הסוכר למאכל .לאחר היציאה מהסגר הראשון
התאוששו מחירי הסוכר (והנפט) ,אך לאורך השנה דישדשו כשמצד אחד ביקושי הסוכר ירדו
לראשונה מזה ארבעה עשורים ומהצד השני ,שתי היצרניות הגדולות בעולם ,ברזיל והודו ,סבלו
מבעיות לוגיסטיות בעקבות התפרצות הקורונה וחוסר היכולת לבלום את ההדבקה.
בצד ההיצע ,בברזיל ובהודו ,על אף מקרי ההדבקה הרבים ,נרשמה עלייה חדה בתפוקות ואילו
בתאילנד ובאירופה נרשמה ירידה .הירידה באירופה גרמה לעלייה במחירי הפרמיות שהתמתנו רק
לקראת סוף השנה.
הסוכר סיים את השנה בעלייה למרות הכל ,כשמזג אוויר חם ויבש פוקד את ברזיל (ודרום אמריקה
כולה) ומאיים לפגוע ביבולים .אם אכן דבר זה יקרה ,מחירי הסוכר ב 2021-צפוים להתחיל בספרה
" "5לראשונה מזה  4שנים.

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
•
•
•
•
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מזג אוויר יבש בברזיל.
עלייה בביקושי הסוכר באסיה.
עליית מחירי הנפט בעקבות
העלייה בביקושים לאחר חזרת
העולם לשגרה.
התחזקות הריאל הברזילאי אל
מול הדולר.

גורמים תומכי ירידה
• תפוקה גדולה של ברזיל והודו.
• שיפור בתפוקת תאילנד
ואירופה.
• עלייה בצריכת הסוכר ובצריכת
האתנול לאחר היציאה ממשבר
הקורונה.

סוכר – גרפים
סוכר לבן  -השנה שהייתה:

סוכר לבן  5שנים:

שינוי שנתי בביקושים העולמיים לסוכר:
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תפוקת הסוכר של ברזיל והודו:

קקאו – השנה שהייתה
מחיר נוכחי
קקאו לונדון
קקאו ניו יורק

1,737.00
2,603.00

שינוי 2020
(מחיר)
-82.00
63.00

שינוי 2019
(אחוזים)
3.00%
5.13%

שינוי 2020
(אחוזים)
-4.51%
2.48%

הקקאו פתח את  2020בעליות מחירים כשברקע בעיות מזג אוויר במערב אפריקה איימו על תפוקות
שתי היצרניות המובילות ,חוף השנהב וגאנה ,עם זאת ,הקקאו לא הצליח לפרוץ את רמת ה2,000-
שטרלינג .וירוס הקורונה כמעט ולא השפיע על מחירי הקקאו עד שהגיע לאירופה ,יבואנית הקקאו
הגדולה בעולם (מעל לשליש מביקושי הקקאו) .התנודתיות בקקאו הייתה גדולה מאוד במהלך
השנה ,כאשר ירידה נמוכה מהציפיות בביקושי הקקאו באסיה ובאירופה ברבעון השני ,לקחה את
הקקאו לנסות ולפרוץ שוב את רמת ה 2,000-שטרלינג ,אך ללא הועיל.
התפשטות הוירוס ברחבי העולם ועליית מקרי ההדבקה וכניסתן של מדינות לסגרים והגבלות
לאחר שהצהירו שלא ישתמשו בדרך זו ,פגעה בביקושי ההקאו שכן סגירת המסעדות ,התיירות
ומקומות הבילוי מהווים חלק גדול בביקושים לשוקולד והקקאו הגיע לנקודת שפל של כשנתיים –
 1,500שטרלינג .בנוסף לכל הבלאגן הקקאו התמודד עם חששות גיאופוליטיות לאחר שבחירות
בחוף השנהב איימו לפגוע באספקה השוטפת של הקקאו ושוב בחן הקקאו רמת התנגדות הפעם ב-
 .1,900המאניה דיפרסיה בקקאו לא נרגעה והקקאו המשיך את התנודתיות גבוהה ,כאשר מצד אחד
ההצלחה בניסויי החיסונים ומצד שני עלייה במקרי ההדבקה וכניסה לסגר והגבלות של מדינות
רבות .הפער בין קקאו לונדון לניו יורק נובע מהתחזקות השטרלינג מול הדולר ,מגמה שיוצרת
העדפה לקקאו ניו יורק על חשבון לונדון.
שנת  2021צפוי לקחת את הקקאו לבחון שוב את רמת ההתנגדות שב 2,000-שטרלינג כשברקע
מזג אוויר בעייתי וצפי לעלייה בביקושים בעקבות החזרה לשגרה.

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
• עלייה בביקושים בעקבות החזרה
לשגרה.
• מזג אוויר יבש ובעייתי באזורי
הגידול בגאנה וחוף השנהב.
• המשך מגמת העלייה בביקושי
אסיה.

25

גורמים תומכי ירידה
•
•
•
•

סגרים נוספים ומוטציה עמידה
לחיסונים.
תפוקות גדולות של חוף השנהב.
תרגום ה $400-לחקלאים למחיר
הפולים.
המשך התחזקות השטרלינג מול
הדולר והעדפת קקאו ניו יורק.

קקאו – גרפים
קקאו לונדון – השנה שהייתה:

קקאו לונדון – גרף  5שנים:

כמות עיבוד הקקאו (ביקושים) בעולם לפי
איזורים:
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תפוקת הקקאו בחוף השנהב האם מזג
האוויר יעצור את המגמה?

אנרגיה – גרף ביצועים השוואתי 2020

גז טבעי

אתנול

15.99%

5.37%

בנזין

-16.59%

נפט WTI

-20.54%

נפט ברנט
10.00% 15.00% 20.00%

-21.52%

5.00%

0.00%

-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00%

שנה היסטורית למחירי האנרגיה כאשר "הלם הביקושים" הוריד את מחירי הנפט לשפל כל הזמנים
ופגע קשות בתעשייה .התקוה לחיסון ויציאה מהמשבר יחד עם היחלשות הדולר והריצה של מדדי
הטכנולוגיה הביאו לתיקון חד במחירים במחצית השניה של  .2020המומנטום ממשיך לתוך ,2021
אך העליה בתחלואה והתחדשות הסגרים במקומות שונים בעולם עשויה להכביד כל המחירים
בטווח הקצר .הבחירה בביידן שיחזיר ככל הנראה את ארה"ב להסכם האקלים תומכת בעליות
מחירי הגז הטבעי כפי שקרה ב.2020-
האתנול ,המופק מהתירס בארה"ב ,עלה על רקע התחזקות מחירי הנפט בסוף השנה ,עליות במחירי
התירס ובדומה לגז הטיבעי התקווה שביידן יתמוך בכל נושא האנרגיה הירוקה.
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נפט – השנה שהייתה
מחיר נוכחי
נפט WTI
נפט ברנט

48.52
51.80

שינוי 2020
(מחיר)
-12.54
-14.20

שינוי 2020
(אחוזים)
-20.54%
-21.52%

שינוי 2019
(אחוזים)
34.46%
21.88%

הנפט התחיל את השנה בעליות מחירים עקב חששות גיאופוליטיות ,בעיקר בין ארה"ב ואיראן ,אך
וירוס הקורונה שהתגלה בתחילת השנה בסין ,שינה במהרה את המגמה .אין ספק שהנפט סיפק את
הדרמה הגדולה ביותר בשנת  2020והיווה את אחד הגורמים העיקריים לירידת שאר מחירי
הסחורות .אך הסיפור שממחיש כמה המדינות לא היו מוכנות להסתגל למצב הגיע דווקא בתחילת
מרץ ,בו נפגשו חברי ארגון אופ"ק פלוס לדון על צמצום התפוקה בשל הקורונה .ישיבה זו התפוצצה
בשל חוסר הרצון של רוסיה לצמצם עוד את תפוקת הנפט והשאר היסטוריה – ב 20.4-חוזי מאי של
נפט  WTIהגיעו לשפל היסטורי של כל הסחורות אי פעם ,כאשר הצניחה בביקושים וחוסר
ההתאמה של התפוקות הובילו לבעיית איחסון בעולם והנפט הגיע בשפל למינוס  $40.32לחבית.
לאחר הסגר הראשון בעולם הנפט החל להתאושש במהרה כאשר לקראת סוף השנה כבר התקרב
לרמת ה , $50בעקבות תוצאות טובות לחברות המובילות את פיתוח החיסון לקורונה ,אך עם זאת
מספר הנדבקים בעולם עלה וגרר את העולם לסגרים נוספים דבר שעשוי לבלום מעט את מגמת
העליה..
את  2021פותח הנפט באיזור ה $50-וצפוי להמשיך לעלות ככל שהעולם יתקרב לחזרה לשגרה (שוב
חוזרים למשוואת החיסונים אל מול הורדת התחלואה והתמותה) .הסעודים החליטו על הורדת
תפוקת הנפט בחודשיים הראושנים של  2021כיד לאזן עליית תפוקה במקומות אחרים .יש לזכור
שלעליית תפוקות הנפט ,בעיקר בארה"ב ,יקח זמן ולכן בטווח מסוים צפוי שהביקושים יעלו על
התפוקות.

מה צפוי לנו בשנת ?2021
גורמים תומכי עלייה
• יציאה מהסגרים בעקבות
התחסנות האוכלוסיה העולמית
והפחתת החששות מוירוס
הקורונה.
• התאוששות כלכלית עולמית
שתגביר את ביקושי הנפט.
• היחלשות הדולר.
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גורמים תומכי ירידה
• מוטציה חדשה ועמידה לחיסוני
הקורונה.
• מדיניות ירוקה שביידן עלולה
לנקוט בה.
• עלייה במלאיים העולמיים
והקטנת התפוקות בעולם.

נפט – גרפים
נפט  – WTIהשנה שהייתה:

מחיר שלילי

נפט  – WTIגרף  5שנים:

חלוקת צריכה הנפט בעולם לפי קטגוריות:
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תפוקת הנפט של ארה"ב (ידרש זמן לעלות את התפוקות):

מתכות – גרף ביצועים השוואתי 2020
כסף

46.94%

פלדיום

28.24%

נחושת

25.77%

זהב

24.29%

פלטינה

10.71%

אלומיניום
60.00%

9.92%
50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

מתכות תעשייתיות
הפלדיום – ממשיך את המגמה אותה החל בשנים האחרונות .כבר בתחילת  2020הגיע הפלדיום לשיא
כל הזמנים ,אך תיקן בחדות עם פריצתה של הקורונה .בדומה לשווקים רבים אחרים ,תיקן בחדות
וסיים את השנה בירוק ,קרוב מאוד לרמות שיא כל הזמנים.
הנחושת היא המדד למצב הכלכלי בעולם ,שכן המתכת הזו משמשת תעשיות רבות .עם פרוץ הקרונה
וכניסת העולם למיתון ירדה הנחושת לשפל של  3וחצי שנים ,אך התאוששות מדדי המניות והציפייה
ליצאה מהמיתון הובילו את הנחושת לשיא של  7שנים.
האלומיניום פתח את השנה בהמשך ישיר לסוף  2018ולאורך  – 2019ירידות מחירים ,בהתאם לרוב
הסחורות בעולם בחודשי מרת אפריל הגיע לשפל של כ 11-שנה ,אך ההתאוששות המהירה של סין
וירידה במלאים הובילה את האלומניום לשיא של כשנתיים.
מתכות אציליות
הזהב מהווה מפלט לדולר ובהתאם להיחלשות הדולר והצפי לאינפלציה בעקבות המשבר הכלכלי
החל לטפס לעבר שיא כל הזמנים .מפלט נוסף לדולר בשם הביטקוין מנע ממנו לפרוץ את רמת
ההתנגדות שב $2,000-לאונקיה ,יעד אותו צפוי לפרוץ ב.2021-
הכסף – מוביל את הרשימה ,גם הוא כמו הזהב משמש כמפלט לדולר והתנהגותו דומה מאוד לזהב,
מלבד העובדה ששיא כל הזמנים ,אליו הגיע ב )$50( 2011-עדיין רחוק מאוד.
30

מטבעות אל מול הדולר – גרף ביצועים השוואתי 2020
יורו

8.97%

דולר ניו זילנדי

7.80%

שקל

7.51%

יואן סיני
יין יפני
פאונד בריטי

6.59%
4.67%
3.04%

הרופי ההודי
פסו מקסיקני

-2.49%
-4.96%

רובל רוסי

-16.28%

הריבניה אוקראינית

-16.30%

ריאל ברזילאי
פסו ארגנטינאי
5.00% 10.00% 15.00%

-21.69%
-28.80%
-35.00% -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%

שנת  2020מאתגרת ותנודתית גם לדולר ,בתחילת השנה הדילמה הייתה האם הריבית בארה"ב
תעלה שלוש פעמים או שהנגיד יסתפק בפעמיים ושוב ,הקורונה הגיעה וטרפה את הקלפים.
בניגוד למשבר הקודם ,הבנק המרכזי של ארה"ב הוריד את הריבית לאפס עם הגעת של המגפה
והזרים כספים לשווקים ,חלק מזה על ידי הדפסת כסף ,דבר שהחליש את הדולר מאוד את הדולר.
בשונה גם מהשנתיים הקודמות ,הדולר דווקא נחלש אל מול מטבעות של מדינות מפותחות ואף הגיע
לשפל של שנתיים ושמונה חודשים.
ניתן לראות בחלוקה של גרף הביצועים כי הדולר נחלש אל מול מדינות מפותחות  ,אך מול מדינות
מתפתחות וחלשות הוא דווקא התחזק (או יותר נכון לומר שהמטבעות שלהן נחלשו יותר).
תופעה זו גורמת דווקא מאזנת את ההשפעה ,שכן היחלשות הדולר במדינות מפותחות מגדילה את
הייבוא ,אך התחזקות הדולר במדינות מייצאות כמו ברזיל ,רוסיה וארגנטינה ,מעודד אצלן את
הגדלת התפוקות והייצוא שכן בדולר חזק הן מרוויחות יותר במטבע המקומי.
אם ב 2021-מגמת היחלשות הדולר תחלחל גם למדינות מיצאות אלו ,זה יספק תמיכה נוספת
למחירי הסחורות.
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דולר אינדקס – גרף שבועי ( 5שנים)

דולר אינדקס

מחיר נוכחי

שינוי 2020
(נקודות)

שינוי 2020
(אחוזים)

שינוי 2019
(אחוזים)

89.894

-6.16

-6.42%

0.34%

דולר אינדקס גרף שבועי ( 5שנים):

משקל המטבעות במדד:

סוגי המטבעות במדד:
יורו
לירה
שטרלינג

ין יפני

דולר
דולר
אוסטרלי

דולר
קנדי
פרנק
שוויצרי
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דולר שקל
השקל התחיל את השנה בחוזקה ,כששער השקל דולר רואה את התחתית שלו ב ,3.4-עם
התפרצות הקורונה שהפאניקה אחזה בשווקים התחזק הדולר בכל העולם והגיע אל שיא של
 3.85שקל לדולר ,מה שנראה היה כסיום מגמת התחזקות השקל .הגעת הקורונה לארה"ב
שינתה את המומנטום ,האמריקאים החלו בהזרמת כספים מאסיבית לשווקים והורדת ריבית
אגרסיבית לאיזור ריאלי של אפס והדולר שב להיחלש לא רק בישראל אלא גם בעולם.
לקראת סוף השנה ,רמת התמיכה של ה 3.40-נשברה והדולר שקל ירד במהרה אל עברה שפל
של  24שנה (!) והגיע לרמת ה 3.21-בעקבות חבילת חילוץ אמריקאית נוספת בגובה  892מיליארד
דולר .בנק ישראל רכש יותר מה 300-מיליון דולר במטרה לבלום את התחזקות השקל ולעצור
את פגיעת הייצואנים ,אך ללא הועיל.
הסיבה להתחזקות השקל ,מעבר להיחלשות הדולר בעולם ,נובעת מהגידול ביצוא שירותי ההיי-
טק הישראלי ,שבעקבותיה סך ייצוא השירותים של ישראל עלה ב 6-אחוזים בחודש אוקטובר
לעומת אוקטובר הקודם ,דבר שמפצה על הירידה בייצוא שירותי התיירות.
נראה כי על פי המצב יהיה קשה מאוד לבנק ישראל להחזיק את רמת התמיכה שב 3.2-ולכן שנת
 2021תהיה מאתגרת מאוד לנגיד בנק ישראל שעושה רושם שכלי רכישת הדולרים אינו חזק
מספיק ומעניין לראות האם הוא יפעל לחפש כלים נוספים (הורדת ריבית לשלילית כמו באירופה
למשל? ) .מספר אנליסטים מעריכים שהשקל עשוי להתחזק אף מעבר לרמת ה  3.00לאור הצפי
של יציאה מהירה של כלכלת ישראל ממשבר הקורונה  ,מוקדם יותר מרוב העולם.
דולר שקל – השנה שהייתה:
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חומרי אריזה
חומרי הגלם הפלסטיים והפולימרים החלו את שנת  2020כהמשך ישיר ל ,2019-מחירים זולים
בעקבות עודפי ייצור .וירוס הקורונה והירידה החדה של מחירי הנפט לקחו את המחירים לרמות
שפל בחציו הראשון של השנה.התאוששות מחירי הנפט והמחירים הנמוכים הביאו לכך שמלאי ה-
 PEוה PP-הלכו והתרוקנו והמחירים בעולם החלו לזנק.
בעולם הקרטון והטישו ,הפאניקה בעקבות הנגיף והמעבר לקניות מקוונות והשימוש במשלוחים,
הגבירה משמעותית את הצריכה ובלמה את ירידת המחירים שנוצרו בעקבות הקריסה בשימוש
הנייר הגרפי.
המחסור החמור במכולות צפוי להימשך לפחות עד הרבעון הראשון של שנת  ,2021דבר שמגביר את
עלויות מחירי ההובלה האווירית והימית.

מחירי חומרי גלם פלסטיים ופולימרים:

מקור  :חברת סורפול
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מחירי הובלה ימית
מדד ההובלה ה )Baltic Dry Index( BDI-מייצג עלויות
העברת חומרי גלם עיקריים דרך הים ,המדד מורכב
ממחירים של שלושה סוגי אוניותCapesize, Panamax, :
 .Supramaxהמדד לוקח בחשבון  23נתיבים שונים של
אוניות המובילות פחם ,גרעינים וסחורות רבות אחרות.
במהלך שנת  2020עלה המדד בכ ,)!( 300%-זאת לאחר
שהגיע לשפל של  5שנים בחודשי פברואר ובמאי.
הירידה במחירי ההובלה בתחילת השנה נבעה בעיקר מהאטה העולמית אך בעיקר הירידה
בביקושים של סין .ההתאוששות של סין בסוף הרבעון הראשון נעצרה בשל הירידה של הודו
ברזיל ואירופה ,אך החזרה המלאה והמפתיעה של הסינים לפעילות והירידה בהיצע האוניות בשל
החשש ממשבר הובילו את המחירים לרמות הגבוהות.
התאוששות ברזיל ואירופה צפויים לתמוך במחירים כאשר מחסור חמור במכולות צפוי להימשך
לפחות עד הרבעון הראשון של שנת  2021ויגביר אף הוא את עלויות מחירי ההובלה האווירית
והימית.

מדד ההובלה  BDIגרף  5שנים:

זינוק של קרוב ל400%-
עם היציאה מהסגר
הראשון בסין
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מגמות עיקריות שצפויות ב2021-
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
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מאניה דיפרסיה בשווקים לקראת היציאה הסופית מהמשבר ,התחלואה מול
החיסונים יתנו את הטון לפחות עד המחצית השניה של השנה
שוקי המניות צפויים להמשיך במגמה החיובית ,אם כי בשיעור מתון יותר מ.2020-
הערכה היא כי נחווה תיקונים אגרסיביים כלפי מטה ותנודתיות רבה במהלך השנה.
מחירי הסחורות  -סיום מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ,הדולר הנמוך ,הריבית
האפסית והתקדמות החיסונים ייצרו כאמור עיניין מצד ספקולנטים בהשקעה בסחורות
כהשקעה אלטרנטיבית .הסחורות נכנסות למחזוריות שורית שצפויה ללוות אותנו
מספר שנים.
גרעינים – המשך מגמת היציאה משפל רב שנתי כאשר היבוא הגדול מצד סין צפוי
להמשך .התנודתיות תגבר בהמשך השנה ,כאשר הביקושים יישארו חזקים.
סחורות רכות (טרופיות) – המשך יציאה משפל רב שנתי וממונטום חיובי עם שיפור
הכלכלה ותוכניות התמריצים
מתכות תעשייתיות – צפי להמשך עליות עם התחדשות הפעילות העולמית לקראת
היציאה מהקורונה בסוף 2021
שמנים –בחירתו של ביידן שמחזיר את ארה"ב להסכם האקלים ומדיניות הביודיזל
במזרח אסיה תגביר ביקושים .העליות החדות שחווינו ב 2020צפויות להמשך אם כי
בשיעור מתון יותר עם תנודתיות גבוהה.
הדולר צפוי להמשיך להיות חלש מול סל המטבעות העיקרי לאור הריבית הנמוכה
בארה"ב.
הזהב צפוי לקבוע שיאים חדשים על רקע החלשות הדולר והמפלט לשימור ערך הכסף.
הביטקוין לדעת רבים הוא ה"זהב המודרני" ומשמש אף הוא מפלט להגנה מאינפלציה
ושימור ערך הכסף .הביטקוין שכבר נסחר בזמן כתיבת שורות אלה קרוב ל  40אלף
דולר הוא מעין "זהב על סטרואידים"  .נכס לגיטימי או בועה שתתפוצץ? ימים יגידו.

לסיכום
 2020מאחורינו וטוב שכך .שנה היסטורית שתשאיר חותם על האנושות .תיאוריות כלכליות
ופסיכולוגיות רבות הועמדו למבחן בשנה ונופצו .ההשלכות של הקורנה תהיינה איתנו לעוד שנים
רבות .המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עימה הקורנה לא חלחל לשווקים הפיננסיים שמתמחרים
התאוששות ב .2021ההתערבות המסיבית של הבנקים המרכזיים בראשות ארה"ב ,כחלק מלקחי
 2008מנעה קריסה של השווקים הפיננסיים.
אחרי שהאופוריה של החיסונים תשקע ,נכונו לעולם עוד לא מעט אתגרים של שיקום הכלכלה
ותעשיות שלמות שקרסו .השווקים צפויים לנוע בעצבנות ותנודתיות אם כי ההסטוריה מלמדת
שתקופת הפריחה אחרי משבר פיננסי נמשכת מספר שנים .עושה רושם שמניות רבות כבר הקדימו
את המאוחר והן מתומחרות באופטימיות יתר בעיקר מניות טכנולוגיה שרבות מהן צפויות לחוות
תיקון ב.2021
ב  2020ראינו חלק ממחירי הסחורות מגיע לשיאים שלא נראו מזה שנים רבות ,במה שמסתמן
כשינוי מגמה .שוק הסחורות דישדש בשנים האחרונות וההסטוריה מלמדת שסביבת ריבית אפסית
אחרי משברים פיננסיים מגבירה משמעותית את הסיכון לאינפלציה בעיקר של חומרי הגלם.
מחירי הסחורות ביחס למחירי המניות בשפל שאיפיין אותן בהסטוריה בתקופות מיתון בדיוק לפני
עליות חדות .

הגרף הירוק מייצג את יחס
מדד הסחורות למדד
המניות

התקופות המסומנות באפור
משקפות תקופות מיתון

הגרף מציג את היחס שבין תשואות שוק הסחורות לתשואות המניות ב 50-השנים האחרונות.
ניתן לראות למשל שבמשבר הפיננסי האחרון בשנת  ,2008כשמדדי המניות היו בשפל והסחורות
 37לרמות שיא ,המדד היה בחלקו העליון.
עלו

לסיכום –המשך
שני הדברים שיתנו את הטון ב 2021-ולהם משמעות אדירה ליציאה מהמשבר הם ג'ו ביידן
והחיסונים.
ג'ו ביידן נכנס לתפקיד עם לא מעט אתגרים :תחלואה בשיא ,אבטלה בשיא ,עסקים רבים קורסים
כשארה"ב משוסעת וקרועה אחרי עזיבתו של טראמפ .המדיניות הפיסקאלית שלו בעזרת הנגידה
לשעבר יילן ,שתשמש כשרת האוצר בממשלתו ,והתייחסותו לקורנה והאצת החיסונים יהוו מפתח
ליציאה המהירה של ארה"ב מהמשבר ואיתה העולם כולו .הטיפול שלו במזרח התיכון ,באיראן,
במשבר האקלים וביחסי הסחר עם סין הם רק חלק מהנושאים שביכולתם להחמיר או להקל על
הכלכלה העולמית בהמשך הדרך .נחזיק לו אצבעות ....
לגבי החיסונים ,התקווה והיעד ברורים .מדינות שאוכלוסיותיהן יחוסנו בצורה מהירה ויעילה  ,כמו
ישראל ,תוכלנה לצאת מהמשבר במהרה .כפי שהמשבר הוכיח עצמו כגלובאלי גם ההתאוששות
צפויה להיות כזו.

ומילה לסיום על החקלאות המקומית ותעשיית המזון – אין צורך להכביר במילים על חשיבותה של
החקלאות המקומית ותעשיית המזון ,ש"תיפקדו על סטרואידים" במהלך השנה ,הסגרים ,יום
ולילה .רבים מקוראי סקירה זו מהווים נדבך חשוב בבטחון הספקת המזון במדינה .חשוב שקברניטי
המדינה והממשלה החדשה (ובתקוה קבועה) שתקום יפנימו זאת גם ביום שאחרי הקורנה.

שנה אזרחית טובה ומוצלחת לכולם!
מצוות קומודקס
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הבהרה

כל האמור בסקירה זו מיועד ללקוחות מוסדיים של חברות High Ridge Future
 ,Commodexו ADM Investor Services-מתחומי החקלאות ,המזון ,האנרגיה ,הבניה
והתעשייה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל חברה.

במידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע עסקה לרבות קניה או מכירה
של סחורות או נגזרים .הניתוח מתבסס על דעתו האישית של הכותב ולא של חברת High
 Ridge Futureאו .ADMIS

אין לעשות כל שימוש במידע המופיע בסקירה זו לרבות העתקה או הפצה ללא אישור מראש
של הח"מ.

בברכה
צוות קומודקס
www.commodex.co.il
www.commodexglobal.co.il
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