
שווקים מתעוררים מעוררים עניין רב בשווקים הפיננסים בעולם, 
אך פחות בעולם ההשקעות הישראלי | יתרונות וחסרונות בענף 

מבטיח עם סיכונים לא מוכרים

ל מלזיה ואינדונזיה אנו שומעים בדרך כלל ע
כולם  לא  עולמי".  "מסע  בסגנון  בתכניות 
נמצאות  ואחרות  אלה  מדינות  כי  יודעים 
הגדולים  ההשקעות  מנהלי  של  פעילותם  במוקד 
מאסטרטגיית  כחלק  האחרונות,  בשנים  בעולם 
ונקראות  ההשקעות  בתיקי  הגלובלית  ההשקעה 
אלו  בשווקים  להשקעה  מתעוררים".  "שווקים 

יתרונות וחסרונות שונים.
המתעוררים  השווקים  מדינות  הוגדרו   1970 ב- 
מבחינה  נמוכה  במידה  מפותחות  אשר  כ"מדינות 
ארה"ב,  כמו  המפותחות  למדינות  ביחס  כלכלית" 
מערב אירופה ויפן. המשקיעים הפיננסיים במדינות 
להשקעתם  הולם  פיצוי  לרוב,  לקבל,  מצפים  אלה 
כנגד רמת הסיכון הגבוהה הגלומה במדינות אלה. 
והכלכליים  החברתיים  הגיאופוליטיים,  הסיכונים 
באופן  ההשקעות  מנהלי  את  מאתגרים  זה  באזור 

תדיר.

מתעוררות ומשפיעות
ב"גוש  והמובילות  הגדולות  המדינות  ארבע 
אשר  והודו,  סין  רוסיה,  ברזיל,  הן  המתעורר" 
אין  אלה  למדינות   .BRIC-ה מדינות  גם  נקראות 
כי  מאמינים  מומחים  אך  משותף,  כלכלי  מכנה  כל 
העולמית  בכלכלה  וגדל  הולך  אלה  מדינות  תפקיד 
נמצאות  אלו  מדינות  לצד  הפוליטית.  ובמערכת 
המדינות הבאות, ששייכות אף הן ל"גוש המתעורר": 
פולין, תאילנד, טורקיה, מצריים, הונגריה, מקסיקו, 
צילה,  צ'כיה,  פרו,  ,מרוקו,  פולין  אינדונזיה,  מלזיה, 

פיליפינים, דרום אפריקה וטאיוואן. 
את  לגוון  יכולים  ומוסדיים  פרטיים  משקיעים 
במכשירים  שימוש  ידי  על  שלהם  ההשקעות  תיק 
פיננסיים החשופים באופן ישיר או קולקטיבי לשוק 
ידי  על  כלל  בדרך  תיעשה  ההשקעה  המתעורר. 
באמצעות  או  גלובליות  נאמנות  לקרנות  חשיפה 

קרנות הממוקדות בשווקים מתעוררים.
סל  תעודות  באמצעות  להשקיע  ניתן  כן,  כמו 

וקרנות נאמנות שקליות החשופות לשוק המתעורר. 
באזור  השקעה  לבצע  ניתן  אף  מהמקרים  בחלק 
אמריקה   / פסיפיק  אסיה  )למשל  בגוש  מסוים 

הלטינית(. 

תנודות טקטוניים
תשואה  הניבו  המתעוררים  השווקים  ב-2011 
כך  מ-20%,  למעלה  של  משמעותית  שלילית 
שלכאורה חלק מהמשקיעים הפיננסיים עלולים היו 
למרות  אלו.  תנודתיים  בשווקים  מההשקעה  לסגת 
הכלכלית  הכדאיות  את  לבחון  כשניגשים  זאת, 
עימה  שאלה  עולה  אלו,  בשווקים  בהשקעה 
כאחד:  ומוסדיים  פרטיים  משקיעים  מתמודדים 
שצומחות  מפותחות  בכלכלות  להשקיע  כדאי  האם 
ב-1-2%, בעלות חובות גדולים כמו התוצר שלהם או 
דווקא בכלכלות שצמחו ב-6-8% עם חוב מינימאלי?

הנראה  ככל  השנייה,  באפשרות  בחרתם  אם 
אינטגרלי  חלק  להוות  צריכים  מתעוררים  שווקים 

ובסיסי בתיק ההשקעות שלכם.
שפורסם  התרשים  על  מסתכלים  כאשר 

לראות  ניתן  בהמשך(  )ראו  טיימס"  ב"וושינגטון 
את 10 הכלכלות הגדולות בעולם עם נתוני צמיחה 
לצד חוב. ניתן לראות בבירור כי סין והודו )שווקים 
המדגימות  היחידות  המדינות  הן  מתעוררים( 
שיעור צמיחה לתוצר גדול יותר מקצב גידול החוב 
מדגימה  זאת,  לעומת  לארה"ב,  שלהם.  הלאומי 
שיעורי הצמיחה נמוכים לצד חוב לתוצר גדול. מצב 
המפותחות  המדינות  בשאר  גם  לראות  ניתן  דומה 
תמשכנה  בעולם  המפותחות  הכלכלות  כי  ונראה 
לייצר צמיחה נמוכה לצד חובות לא מעטים בשנים 

הקרובות.

 ביצועי השווקים המתעוררים 
לעומת ארה"ב 

מהתרשים ביצועי השווקים המתעוררים לעומת 
השווקים  מדד  מ-2004  כי  ללמוד  ניתן  ארה"ב 
ביחס  ב-78%  גבוהה  תשואה  הניב  המתעוררים 
למדד האמריקאי. עם זאת, יש לציין כי גם תנודתיות 
משמעותית  גבוהה  הייתה  המתעוררים  השווקים 
מגלמת  והיא  ייתכן  אך  האמריקאי  לשוק  ביחס 
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אודי חברוני

מנוע חיפוש

     מאפיינים של שוק מתעורר

 נתוני צמיחה גבוהים )תמ"ג( ביחס למדינות 
בתעשייה  גידול  לרבות  המפותחות 

המקומית. 
 היקף השקעות גבוה הנכנס מחו"ל.

יוזמות ממשלתיות ופרטיות אשר מעודדות   
עיור ופיתוח פנימי מסיבי כתוצאה מכניסת 

הון זר.
גישה  המתעוררות  מהמדינות  לחלק   
יוצרים  למרבצים גדולים של סחורות, אשר 
טבע  למשאבי  מוגברים  פנימיים  ביקושים 

זמינים לתעשייה ומסחר.
 התחזקות המעמד הבינוני כתוצאה מהגדלת 

הצריכה הפרטית.
הפוליטיים  בתנאים  מתמיד  שיפור   
לתנועות  מוטיבציה  שיוצרים  והתקציביים 

הון משמעותיות מחו"ל.
עשוי  אשר  כלכליים  אינדיקטורים  ייצוב   

לגרום לתנודות מטבע נמוכות.



ביחס  למשקיע  תשואות  של  מרשים  פיצוי  בתוכה 
לרמת הסיכון.

פיזור יעיל
המשקיעים בעולם מונעים אחרי חיפוש תשואות 
בשווקים  השקעה  כיום,  סביר.  סיכון  פרופיל  עם 
באופן  כמורכבת  נתפסת  אינה  כבר  מתעוררים 

הערך  ניירות  בעבר.  נהוג  שהיה  כפי  משמעותי 
אך  בעולם  הכלכלית  לצמיחה  ורגישים  מושפעים 
למרות  כי  הראה  האירופאי  החוב  משבר  דווקא 
האשראי  דירוגי  היורו,  בגוש  הפיננסיות  הסכנות 

בשוק המתעורר לא נפגעו ואף עלו.
 2008 בשנת  שחווינו  כפי  פיננסים,  משברים 
גורמים  באירופה,  האשראי  משבר  ולאחריו 

הסיכון  פרופיל  את  לשנות  בעולם  למשקיעים 
שלהם. היו תקופות בהם אג"ח בשוק המתעורר היו 
ויצרו תנודות משמעותיות בשווקים.  במרכז הבמה 
לקחים  הפיקו  מהממשלות  גדול  חלק  כיום, 
הפיננסיים  המאזנים  את  מתמיד  באופן  ומשפרים 
המשקיעים  בקרב  יותר  רב  לביטחון  גורמים  ואלה 

ולתנודות נמוכות יותר.
שוק  לרבות  המתעוררים,  השווקים  בנוסף, 
גדלו באופן דרמטי ב-10 השנים  האג"ח הקונצרני, 
מבעבר.  יותר  טובה  נזילות  ומספקים  האחרונות 
גבוהה  בקורלציה  כיום  מאופיין  זה  שוק  זאת,  עם 
עבור  כלל,  בדרך  אידיאלי,  לא  מצב   - הענפים  בין 

מחזיקי מניות או אג"ח המחפשים פיזור יעיל.
שווקים מתעוררים גדלים באופן עקבי במהירות 
בשל  אך  המפותחים,  השווקים  מאשר  יותר  רבה 
גודלם הקטן ההשפעה על הכלכלה העולמית ושוקי 
המניות עד עתה הייתה קטנה יחסית. עם זאת, לא 
סין  הבאות  השנים   30 במשך  המקרה.  ביד  מדובר 
והודו צפויות לעקוף את ארה"ב ככלכלות הגדולות 

בעולם וכתוצאה מכך יוזרם הון רב למדינות אלו.

תופסים נתח
וכן  וההשתלמות  הגמל  קופות  מנהלי  בישראל, 
בשוק  כיום  להשקיע  נוטים  לא  הפנסיה  קרנות 
מבוצעת  היא  מסוימת  השקעה  קיימת  ואם  זה 
באמצעות רכישת תעודות סל. השקעה זו בדרך כלל 

שולית וזניחה מאוד ביחס להיקף התיק של הקרן. 
משמעותי  אתגר  מהווה  מתעורר  בשוק  השקעה 
זו  השקעה  כה  עד  כאשר  תיקים,  מנהלי  עבור 
ההשקעה.  בתהליכי  משמעותי  נתח  תפסה  לא 
לאזור  חשיפה  בעיקר  מחפשים  המשקיעים  כיום, 
המתעורר ולא מתמקדים בבחירת המנהל המתאים 
בין  והתחרות  עודפת  לתשואה  הדרישות  ביותר. 
הקרובות  בשנים  תגיע  עוד  ההשקעות  מנהלי 

וכתוצאה מכך נראה מנהלים בולטים בתחום. 

הכותב הינו מתכנן פיננסי בחברת פיוניר תכנון 
פיננסי )92( בע"מ וסוכן ביטוח פנסיוני בפיוניר 
סוכנות לביטוח פנסיוני )2009( בע"מ, הנמנה עם 
צוות הכותבים הקבועים של עדיף

או  מיסוי  משפטי,  ייעוץ  מהווה  אינה  זו  כתבה 

או  לרכישת  הצעה  או  להשקעה,  המלצה  חשבונאי, 

מכירת מוצרים פיננסיים מכל סוג שהוא ואינה מהווה 

ובצרכים  בנתונים  המתחשב  אישי  לייעוץ  תחליף 

המיוחדים של כל אדם 
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השווקים המתעוררים, לרבות שוק האג"ח הקונצרני, גדלו באופן דרמטי 
ב-10 השנים האחרונות ומספקים נזילות טובה יותר מבעבר. עם זאת, שוק 

זה מאופיין כיום בקורלציה גבוהה בין הענפים - מצב לא אידיאלי, בדרך 
כלל, עבור מחזיקי מניות או אג"ח המחפשים פיזור יעיל


