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בשבוע החולף ציינה התקשורת הכלכלית את שבירת רף ה-30,000 על ידי מדד דאו ג'ונס 30. רבים סבורים כי זהו סימן 
מובהק לכך שההתאוששות בשווקים הופכת להיות רחבה יותר - ככל הנראה כבר לא יהיה מדובר רק בחברות הטכנולוגיה 

והאינטרנט שהובילו לנסיקת הבורסה, אלא בהצטרפותם של ענפים נוספים. 

נראה כי בחודש נובמבר "הכוכבים הסתדרו" עבור מדד דאו ג'ונס 30 הותיק )כבר עבר את רף ה-120(. דאו, המאגד בתוכו 
 S&P500 ,את 30 חברות הדגל של הכלכלה האמריקאית, התחיל להדביק פערים מול החלופות הצעירות ו"הנמרצות" שלו
יותר בהשוואה ל- S&P500 או Nasdaq100, כלומר למניה  ו-Nasdaq100. מאחר ומדובר רק ב-30 מניות, הפיזור שלו קטן 

בודדת יש יכולת השפעה גדולה יחסית על ביצועי המדד. 

נזכיר כי אין באמת כללים טכניים שמבטיחים כרטיס כניסה למדד, כיוון שאת הרכבו בוחרים חברי הוועדה שמתכנסת מטעם 
Wall Street Journal. הכלל ה"איכותי" המרכזי בתהליך המיון גורס כי על התאגידים של דאו לייצג נאמנה חלקים משמעותיים 
"הועדה תבחר בחברות בעלות מוניטין, חברות שמציגות  מהכלכלה האמריקאית. כפי שמצוין במתודולוגיה של המדד: 

צמיחה עקבית וכן, חברות שזוכות לעניין רב מצד המשקיעים". דאו דוגל באיכות, פחות בכמות המניות.

הבחירות בארה"ב היו סימן דרך ראשון לשינוי לטובה. נשיא דמוקרטי בבית הלבן הבטיח השקעה בכלכלה המקומית, שיפור 
בתשתיות, השקעה בתחבורה, בבניה ובשדרוג מבנים ישנים. המשקיעים הבינו גם כי עשויה להיות חבילת סיוע נוספת בדרך. 

צעדים אלו צפויים להטיב עם דאו. 

לאחר מכן, הודעה על התקדמות במציאת החיסון של פייזר ומודרנה שידרה למשקיעים כי החזרה לשגרה כבר נמצאת 
באופק והם נהרו לענפים שרגישים לפעילות הכלכלית. דאו נותן משקל גבוה לתעשייה, לתעופה ולבנקים, ואלו הם ענפים 

בעלי רגישות גבוהה לצמיחה. 

כמו האינטרנט  מסקטור  חברות  העדיפו  הם  המשקיעים.  מצד  פושר  מיחס  ג'ונס  דאו  סבל  הקורונה  פרוץ   עם 
Amazon, Google ו-Facebook שלא נמצאות במדד. דאו לא מאמין בכלכלה וירטואלית, הוא מייצג את החלופה הפיזית, 
הממשית. הוא לא דוגל ב- Stay-at-home, אלא קורא לציבור Come back to Work. במציאות של סגרים וריחוק חברתי היו 
כאלו שטענו כי וול סטריט של S&P500( 2020 ו-Nasdaq100( התנתק מ-Main Street )שם קוד לכלכלה היצרנית של אמריקה(. 
דאו הוא Main Street, הוא המאקרו של שוק העבודה, היצור התעשייתי והרשתות הקמעונאיות. דאו משקף את הפילוסופיה 

של וורן באפט האגדי שנותנת עדיפות למושג "הערך". 

הנרטיב שהמשקיעים סיפרו לעצמם לגבי 2021 השתנה. הם צופים היום חזרה לשגרה - התאוששות בפעילות הכלכלית 
תשואות  המניות.  שוק  ודרך  במציאות  פערים,  תסגור  המסורתית  הכלכלה  כי  צופים  הם  באינפלציה.  מסוימת  והאצה 
ה-Treasuries התחילו לטפס לאחרונה מהשפל של חצי אחוז, אליו הגיעו במהלך המשבר - איתות נוסף להתאוששות ואיתות 
מעודד לענף הבנקאות. מדד דאו ג'ונס הוא תמונת ראי לנרטיב של חזרה לשגרה והתאוששות בפעילות הכלכלית: 

בתעשייה, בפיננסים, בתיירות ובצרכנות.
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רינת אשכנזי מנהלת מחקר מדדים בקסם מדדים

המידע המוצג מסופק ע"י קבוצת קסם )להלן: "קסם"( מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ )להלן: "אקסלנס"( כשירות לקוראים למטרות 
אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת 
תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע 
המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג. 
המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.


