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מה אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה על משברים פיננסיים?

משברים הם חלק מההיסט) (ריה

מהעתיד אם  מידע  מקבלים  הייתם 
פיננסי  משבר  להיות  שהולך 
גדול בקרוב מה הייתם עושים? המקצוע של 
סוכן פיננסי ופנסיוני הוא להיות איש האמון 
הייתם  ודאי  שכזה  וכאחד  לקוחותיו,  של 
להם  ומציעים  לקוחותיכם  בפני  מתריעים 

כיצד לפעול בכדי להגן על כספם.
מהעתיד  מגיע  לא  אחד  שאף  הוא  העניין 
שמעריכים  הכלכליים  המודלים  כל  ולכן 
מה יהיה קדימה מסתמכים על העבר. לצורך 
השקעה  מסלול  לבחור  באים  כאשר  העניין 
מראים ללקוח איזו תשואה המסלול עשה ב־5 
שנים האחרונות, ועל סמך זה הוא אמור לקבל 

החלטה על אופן ההשקעה בשנים הבאות.
שנים  אחרי  שתמיד  היא  הגדולה  הבעיה 
טובות של עליות בשווקי ההון מגיע משבר 
וכל מערכת  וטורף את הקלפים,  ב”הפתעה” 
ברגע  משתנה  הרציונלית  ההחלטות  קבלת 
וטברסקי  כהנמן  לאמוציונלית.  והופכת 
הצליחו  כאשר  לכלכלה  נובל  פרס  קיבלו 
להוכיח שהאדם הרציונלי מקבל החלטות לא 
רציונליות בשוק ההון. ואז אנו רואים תופעה 
הסיכון  רמת  את  מגדילים  החוסכים  שבה 
רגע לפני המשבר ויוצאים מהפוזיציה בשיא 

המשבר.
בזמן   ,2008 של  המשבר  זכור  אישית  לי 
שהייתי מנהל הדרכה בכלל פיננסים בטוחה. 
אז, בשיא המשבר הטלפון לא הפסיק לצלצל 
מלקוחות מודאגים שכבר לא יכלו לשאת את 
הכאב של הפסדים כבדים של עשרות אחוזים 

בעוד הם מראש הוגדרו כסולידיים.

 משברים הם חלק מההיסטוריה
| nצבעונים ועד להייטק

צריך להבין שמשבר פיננסי מתרחש במגוון 
נכסים  או  פיננסיים  מוסדות  בהם  מצבים 
מערכם.  גדול  חלק  פתאומי  באופן  מאבדים 
רגל  בפשיטות  מלווה  להיות  יכול  זה  מצב 
להשפיע  אף  ועלול  בתעשייה  חברות  של 
יותר.  או  אחת  במדינה  שלמה  כלכלה  על 
מצבי משבר נוספים, כוללים קריסה של שוק 
מצבים  המטבע,  ערך  של  וצניחה  המניות, 
העשויים להוביל לעלייה משמעותית באחוזי 

האבטלה והעוני. 
בין  ליטאר,  ברנרד  הבלגי  הכלכלן  לפי 

השנים 2010־1970 התרחשו בעולם לא פחות 
משברים   208 בנקאיים,  משברים  מ־145 
חובות  שכללו  משברים  ו־72  מוניטריים 
ממשלתיים. זאת אומרת שהמשבר הבא הוא 
רק שאלה של זמן. כמובן שחלק מהמשברים 
האלה היו מקומיים באופיים, ולא כולם בעלי 

תהודה והשפעה חוצת גבולות.
המשברים  את  לעומק  יותר  להבין  בכדי 
אנסה לתת כאן סקירה על משברים פיננסים 
האחרונות  שנים  ב־112  שהיו  משמעותיים 
והתבטאו בהשפעה משמעותית על השווקים 

הפיננסיים.
הכלכלית  בהיסטוריה  הראשונה  הבועה 
התרחשה בבורסת הפרחים בהולנד של המאה 
הראשונה  הבורסה  הוקמה  ב־1636  ה־17. 
סחרו  שבה  בעולם  הראשונות  ואחת  בהולנד 
בחוזים עתידיים של פקעות צבעונים. הטרוף 
של  מחירה  הגיע   1637 פברואר  עד  נמשך 
במונחים  דולר  אלף   76 לכדי  בודדת  פקעת 
ונרשמה  הבועה  התפוצצה  ואז  היום,  של 

צניחה של 99% במחיר הפקעות.
משבר אחר התרחש בעקבות מאמצי שיקום 
אדמה  רעידת  שחוותה  פרנסיסקו,  סן  העיר 
הועברו  רבים  כספים   .1906 בשנת  קשה 
החל  המשבר  ב־1907  השיקום.  למאמצי 
של  השוק  על  למניפולציה  כושל  בניסיון 
לקריסתה  שהוביל   United Copper חברת 
הפיננסי  המוסד   ,Knickerbocker קרן  של 
השלישי בגודלו בארה”ב, מה שהוביל בסופו 
של דבר לגל של משיכת פיקדונות מקרנות 
ובנקים. המניפולציה הובילה למחנק אשראי, 
כספים.  להלוות  הפסיקו  וקרנות  בנקים 
הריבית על הלוואות עלתה, והבורסה איבדה 

כ־50% מערכה.
שהביא  המשבר  הוא  שנסקור  הבא  המשבר 
שלפני  התקופה  הגדול.  הכלכלי  השפל  את 
כולם  כמעט  גאות,  בתקופת  לוותה  המשבר 
השקיעו במניות, ולרוב גם תוך כדי שימוש 
במינוף והלוואות. בשנת 1929 התחיל משבר 
ב”יום  הרשמית  שראשיתו  חמור  כלכלי 
כאשר  באוקטובר  ב־24  השחור”  חמישי 
השפל  בארה”ב.  הניו־יורקית  הבורסה  נפלה 
ובעלי  לקשיים  נקלעו  הבנקים  עמוק,  הפך 
פיקדונות החלו למשוך את כספם. מדד הדאו 
איבד תוך שלוש שנים 85% מערכו ולקח לו 

30 שנה לחזור לערכו.
הסכם  של  ההתמוטטות   1973 בשנת 
הסעודית  ערב  של  והאמברגו  וודס  ברטון 
מלחמת  בעקבות  לארה”ב  נפט  משלוחי  על 
הנפט.  במחירי  חדה  עלייה  גררו  כיפור  יום 
הנסיבות הללו הובילו למיתון ולמצוקת נפט 

באירופה ובארה”ב.
ביותר  הגדולה  הנפילה  התרחשה  ב־1987 
ב־19  בודד,  ביום  המדד  של  בהיסטוריה 
ותוך  מערכו   22.6% איבד  המדד  באוקטובר 
 34% של  ירידה  השלים  שבועות  שלושה 
ממוחשבות  גידור  מאסטרטגיות  כתוצאה 
לתת  כדי  עתידיים  בחוזים  השתמשו  בה 
הם  עולה.  בשוק  להרוויח  סיכוי  למשקיעים 
יצאו משליטה והפילו את מדדי המניות תוך 
באמצעות  ההפסדים  על  מגינות  שהן  כדי 

פוזיציות שורט.
בארה”ב,  הריבית  עלתה   1997 בשנת 
והמשקיעים החלו להעדיף להעביר את כספם 
ומאחר  התחזק,  הדולר  דולריים.  לפיקדונות 
היו  מזרח אסיה  דרום  באזור  ורוב המטבעות 
והגדיל  ביצוא  פגע  הדבר  לדולר,  צמודים 
דבר  וקל,  רב  היה  האשראי  הגירעונות.  את 

שהוביל לבועת נכסים שהתפוצצה.
ה־דוט.קום  בועת  התפוצצה   2000 בשנת 
שהתפתחה בזמן הפריחה הגדולה של חברות 
לניפוח  שהובילה  והאינטרנט,  הטכנולוגיה 
בערכן של חברות. ההתלהבות מהטכנולוגיה 
החדשה הייתה בשיאה, חברות גייסו כסף רב 
בהנפקות מבלי שנדרשו למודל עסקי תקין, 

ומבלי שהציגו רווח או הכנסות.

האם משבר 2008 הוא האחרון? | 
כנראה שלא

פריים  הסאב  משבר  התחיל   2008 בשנת 
בעייתיים.  ללווים  הלוואות  ממתן  כתוצאה 
ומוכרים  חובות  צוברים  המשכנתאות  בנקי 
אותם  שארזו  להשקעות  לבנקים  אותם 
כאג”ח  לציבור  חזרה  אותם  ומכרו  יפה 
וחדות  מהירות  התפתחויות   .AAA בדירוג 
תחילה  ספטמבר.  בחודש  החלו  במשבר 
גדולים  פיננסיים  מוסדות  התמוטטות  עם 
בארה”ב, ועד מהרה החלה התמוטטותם של 
חדות  לירידות  במקביל  באירופה,  בנקים 
תבל.  ברחבי  והסחורות  המניות  בשוקי 

ומנוף  סחירות  למצוקת  הוביל  המשבר 
זו תרמה  פיננסי של נכסים בעולם, עובדה 

להאצת תהליך המשבר.
צריך לזכור שארה“ב לא באמת התאוששה 
המרכזי  הבנק  ב־2008.  הפיננסי  מהמשבר 
של ארה“ב, הפדרל ריזרב, הזרים טריליוני 
החוב  הכלכלה.  את  ”להמריץ“  כדי  דולרים 
טריליון  מ־1  טיפס  ארה”ב  ממשלת  של 
ל־23 טריליון בעוד ההכנסות  ה־80(  )שנות 
עלו רק ב־2 טריליון בשנים הללו, כך שאין 
הפד  של  הכלי  האלו.  לחובות  כיסוי  שום 
הדפסת הכספים כבר מיצה את עצמו, גם את 
הריבית האפסית כבר לא ניתן להשאיר ולכן 
התחילה מגמה של העלאות ריבית שכנראה 

תאיץ את המשבר הבא.
האינטרנט  חברות  את  לראות  אפשר 
הגדולות שהובילו את גל העליות של השנים 
האחרונות מתחילות לאבד מערכן מה שיכול 

להעיד על סיומה של הבועה הנוכחית.

מה עושים עם הידע לגבי 
המשברים?

עכשיו נשאלת השאלה מה לעזאזל עושים 
עם זה? שתי אסכולות יש כאן. יש אסכולה 
מוכרת וידועה שבה דוגלים לא מעט אנשי 
את  לתזמן  ניתן  שלא  שאומרת  מקצוע, 
השקעה  מסלול  להתאים  יש  ולכן  השווקים 
ארוך  לטווח  בהסתכלות  החוסך  לאופי 
שבפועל  היא  הגדולה  הבעיה  לגעת.  ולא 
לקוחות הם שונאי סיכון ורובם הגדול ברגע 
ומשנה את  האמת לא מצליח לעמוד בכאב 

אסטרטגיית ההשקעה בזמן הכי לא נכון.
לתזמן  שניתן  אומרת  השנייה  האסכולה 
ישנו  בזמנים שבהם  זאת  חובה לעשות  ואף 
לא  היא  והשווקים תנודתיים.  וודאות  חוסר 
לצאת  אלה  הקצוות  את  לתפוש  מחפשת 
במחיר טוב לאחר שנים של עליות ורווחים 
הבאה  הגדולה  להזדמנות  ולחקות  בתיק 
כאשר יהיה משבר וכולם ימכרו בזול אז הם 

יקנו את הסחורה מחדש במחירי חיסול. 
באיזה צד אתם בוחרים להיות? באיזה צד 

נמצאים הלקוחות שלכם?  
הכותב הוא מומחה בהשקעות ובייעוץ 
פיננסי, מוביל רעיונות ופתרונות חדשניים 
מתוך הקשבה למגמות המתפתחות בעולם.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ\שיווק השקעות ואינו משמש כתחליף לשירות זה שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם האמור אינו תחליף לשיקול דעתו של הקורא וכן אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך.

שווקים פיננסיים || ארנון בוך

ילין לפידות
מובילים בקופת גמל 

להשקעה *

נצלו הזדמנות להפקדות סוף שנה

www.yl-invest.co.il  |  03-7132323 :קופות גמלילין לפידותטלפון
*קופת גמל להשקעה במסלול כללי (מ״ה 11390). **סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל-70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך.
***משיכת הכספים בכל עת הינה בכפוף לתשלום מס רווחי הון ****פטור מלא ממס רווח הון יתאפשר החל מגיל 60 באמצעות משיכת 
הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. ההשקעה בקופות תתבצע בכפוף לתקנון הקופה 
ולהוראות כל דין. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות 
שיושגו בעתיד. חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע״מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא ביעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים
 על ידה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף ליעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ״י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

גם אתם יכולים להצטרף לקופת הגמל להשקעה
של ילין לפידות וליהנות מתנאי חסכון מעולים:

הקופה מתאימה לכל גיל ולכל טווח חיסכון, אפשרות להפקדת עד 70,000 ש"ח בשנה** 
 ניתן למשוך את הכספים בכל עת***,  החל מגיל 60 - פטור מלא ממס  בעת משיכה כקיצבה****


