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אתם שואלים ואנחנו עונים!
השפעת התפשטות וירוס הקורונה על שוק ההון



האם הבורסה ממשיכה לפעול? למה לא מפסיקים את המסחר בבורסה כשיש ירידות חדות
בשערי המניות ואגרות החוב?
 הבורסה היא משאב חיוני לתעשייה ולמשק ועל כן ערוכה לתפקוד גם בשעות חירום.

 יש חשיבות שהבורסה ויתר הגופים החיוניים לפעילות שוק ההון (כגון :מנהלי תיקים ויועצי השקעות)
ימשיכו לפעול גם בעתות ,בהן גופים שונים במשק משהים את פעילותם על מנת לאפשר לציבור
להמשיך ולנהל את השקעותיו.
 במקרים בהם מתרחשות תנודות קיצוניות בשערי ניירות הערך ,הבורסה מפעילה ,בדרך כלל ,מנגנון
המכונה הפסקת מסחר ,לפרקי זמן קצובים ,שלאחריהם מתחדש המסחר.
 עצם הירידה בשערי ניירות ערך אינה מביאה לעצירה מלאה של המסחר בבורסה .ניתן לראות כי גם
בבורסות מקבילות בעולם נרשמות ירידות שערים משמעותיות בעתות משבר ,לרבות בעת הנוכחית
ועדיין הבורסות ממשיכות לפעול.



האם לנוכח משבר הקורונה כדאי לצאת מהשקעה בשוק ההון?
 משקיע צריך לשקול היטב כיצד לנהוג בכספיו ,במיוחד בתקופת משבר המתאפיינת בתנודתיות
ובאי-ודאות רבה מהרגיל .לכל משקיע מטרות השקעה ,צרכים ומגבלות שונות ,ולכן כל משקיע צריך
לשקול ולבחון את החלטות ההשקעה שלו בהתאם לצרכים אלו .מוצע להסתייע בגורמי המקצוע,
בעלי רישיון ,שהוכשרו לכך :יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקים.
חשוב לדעת כי גם בעתות משבר ,שוק ההון מספק אפשרויות השקעה מתאימות לטעמים שונים
שלמשקיעים .משקיעים יכולים לבחור אם להשקיע גם באפיקים סולידיים ונזילים ,כגון :השקעה
באגרות חוב ממשלתיות ,ולא רק באפיקים בעלי מאפיינים תנודתיים.
 רוצים לדעת אם יועץ ההשקעות ,משווק ההשקעות או מנהל התיקים מפוקחים על ידי הרשות?
בדיקה פשוטה באתר רשות ניירות ערך – תגלה לכם האם הגורם שאתם מעוניינים להסתייע בו
מפוקח ועומד בסטנדרטים הקבועים בחוק ניירות ערך – ניתן לבדוק בלחיצה על הקישור המצורף -
https://bit.ly/2vvz4Cb
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האם השקעה בחברה ציבורית עשויה לרדת לטמיון? האם יש גורם שאחראי להשבת הכספים
למשקיעים?
 השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון גם בתקופות שגרה וגם בתקופות משבר .במקרים בהם הושקעו
כספים בחברה שהגיעה לחדלות פירעון ,הרי שהסיכון הגלום בהשקעה התממש ,וכספי ההשקעה

עשויים לרדת לטמיון .לעתים קרובות חברות הנכנסות להליכי חדלות פירעון מבצעות הסדרי חוב
במטרה לשקם את פעילותן העסקית ולהניב ערך מקסימלי לבעלי המניות ומחזיקי אגרות החוב שלהן
בנסיבות שנוצרו .חשוב לדעת כי בעלי המניות וגורמים נוספים כמו נושים ,נפרעים מנכסי החברה
ואם נגרם הפסד כספים אין גורם שמשיב את הכסף למשקיעים.
 הניסיון מלמד כי לעתים השווקים מתקנים לאורך זמן את הירידות המתרחשות בעתות משבר ,וירידות
השער שנגרמו בחברות מסוימות התאזנו בתקופה שלאחר חלוף המשבר .מנגד ,במשברים קודמים
היו גם חברות שפעילותן העסקית נפגעה ולא חזרה לקדמותה ,ואף נכנסו לחדלות לפירעון במהלך
המשבר או אחריו.



כיצד אני יכול לראות את דיווחי החברה בה השקעתי ולדעת אם היא חשופה
לנזקי הקורונה?

 ניתן לצפות בדיווחי כל התאגידים המדווחים במערכת המגנ"א (מערכת הדיווחים של
רשות ניירות ערך).
 התאגידים נדרשים לדווח על השלכות מהותיות שיש לאירועי הקורונה על עסקיהם
ככל שקיימים .המערכת פתוחה לעיון הציבור וניתן לגשת אליה בין היתר באמצעות
אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך או ישירות לכתובת www.magna.isa.gov.il -
 במקביל ניתן לעקוב אחרי ביצועי ניירות הערך באתר הבורסה לניירות ערך.
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האם כדאי למכור עכשיו ניירות ערך מחשש שיהיו ירידות נוספות?
 לא ניתן לחזות את העתיד להתרחש .יתכן כי המחירים הנוכחיים נמוכים ויעלו,
ויתכן כי המגמה הקיימת תימשך ומחירי ניירות הערך ירדו אף יותר .מעבר למגמה
הכללית של השוק צפויים להיות הבדלים משמעותיים בין אפיקי השקעה שונים
וניירות ערך של חברות שונות.
 לא ניתן לספק ייעוץ כללי ,מבלי להתחשב במצבו של כל אדם ובפרט בטווח
ההשקעה ובסיבולת הסיכון שלו .ככלל ,מומלץ לשקול היטב ולהתייעץ עם גורמי
מקצוע המוכשרים לכך ומחזיקים ברישיון מתאים ,טרם ביצוע פעולות העשויות
לפגוע בהשקעותיך.



האם כדאי לקנות עכשיו ניירות ערך ,כשהמחירים שלהם בשפל?
 לא ניתן לחזות את העתיד להתרחש בתחום ,יתכן כי המחירים הנוכחיים נמוכים
ויעלו ,ויתכן כי המגמה הקיימת תימשך ומחירי ניירות הערך ירדו אף יותר.
התשובה נעוצה בגורמים רבים ובין היתר בטווח ההשקעה של המשקיע.
 מעבר למגמה הכללית של השוק צפויים להיות הבדלים משמעותיים בין אפיקי
השקעה וניירות ערך של חברות שונות.



למי אפשר לפנות בשביל לשאול שאלות?
 ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור ברשות ניירות ערך באמצעות שליחת טופס מקוון
באתר הרשות בקישור המצורף https://bit.ly/2QobrTf -
 מידע נוסף ,ניתן למצוא בעמוד עדכוני קורונה באתר הרשות ,בקישור המצורף -

https://bit.ly/2Qpj9wn

