
     

  והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
    

        

  מרכזיות נקודות
  ישראל: 

  ת . המדד הושפע מהתייקרות במחיר הבנזין ומעליי 0.2%-מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב  •

 על רקע חזרת הישראלים לנפוש בבתי מלון  , מחירים משמעותית בשירותי ההארחה

מעבר לכך, סביבת האינפלציה נותרת ממותנת למדי וצפוי כי השפעת הקורונה עוד לא באה לידי   •

 ביטוי באופן מלא 

   האפיק הממשלתי •

o   עלו    ציפיות האינפלציה ובתוכו החלק הארוך.    השבוע את האפיק הממשלתי   הובילהצמוד  האפיק

 בחלקים הקצרים לכל אורך העקום ובמיוחד 

o  ובמיוחד השקלי  האטרקטיבי  המקטע להערכתנו,    ,זהו   – טווחים ארוכים 

o  לצמוד ן האפיק השקלי יאדישות ב  – טווחים קצרים 

o בחירה פרטנית   - ומהלך נגד המגמה  תו סלקטיבינדרשת המרווחים כבר די התכווצו.  -  קונצרני

  של חברות 

 
     הכלכלה העולמית: 

  30-, שיעור העלייה החודשי החד ביותר זה כ 0.6%-אינפלציית הליבה מזנקת ביולי בארה"ב ב  •

 Fed-, הנמוך מיעד ה 1.6%החודשים האחרונים זו עלתה בשיעור של   12-שנה. עדיין, ב

 הקונגרס האמריקאי יצא השבוע לפגרה. הדבר מקשה על יצירת הסכם לסיוע פיסקלי נוסף •

התשואה לפדיון   הארוכות נסקה השבוע.האמריקאית ממשלתיות ה לפדיון באג"ח  ההתשוא  •

       עלתה שנים  2-ל התשואה לפדיון באג"ח . 0.71%רמה של נ"ב ל 14-ב  נקהיזשנים  10-באיגרת ל

  נ"ב  56 ניצב על שנים 2-10 השיפוע בטווח   .%50.1-ל  בנ"  2-ב

  

 במרכז השבוע

  

    מהקורונה מתאוששת בארה"ב האינפלציה סביבת

  

  תחזיות 
  

  ריבית בנק ישראל 
  נוכחי:
0.1%  

  מועד ההכרזה הבא:
24/08/20  
  צפי ריבית:
  ללא שינוי

  )22/10/20(אח"כ 
  

  

  מדד המחירים לצרכן 
  :2020 אוגוסטמדד 

0.1%  
  החודשים הבאים: 12

0.1%+  
  
  

  אלוקציה 
  

  מניות
  

  100% מומלצת: חשיפה
  

  ישראל                    ל"חו                   

                90%                    10%  

  עדיפות: 
 )BUY & HOLD( טכנולוגיה .1
 אירופה .2
 לטווח בינוני -בנקים  .3
  לפיזור סיכון –זהב וכסף  .4

  
  

  אג"ח ממשלת ישראל 
  

  ניםש+ 5:  מומלץ מח"מ
  

  צמוד                    שקלי                  

                60%                    40%  

  
  

  רשמיות   ריביות
  

 %0.25- 0.0%:  ארה"ב 

  0.0%: גוש האירו

  0.1%:  בריטניה 

  - 0.1%: יפן
  
  
  
  

  

  כתב: ד"ר רון אייכל 
  יועץ כלכלי 

  לאיילון בית השקעות 

  2020 אוגוסטב 16
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  המקומית הכלכלה
 

  מדד המחירים לצרכן עולה ביולי בהתאם לציפיות  

במיוחד, מהגורמים   ו הושפע. המחירים בחודש זה 0.2%-ב ה על יולי המחירים לצרכן בחודש מדד

  הבאים:    

  0.8%ותחבורה    1.1%, תרבות ובידור  1.4%עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים    •

   במחירי הדלקים לרכב).  4.3%(בהשפעת התייקרות של 

  . 5.9%ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה   •

  

. לא היו במדד חודש יולי הפתעות  )0.1%(   המחירים לצרכן עלה בשיעור שהיה קרוב להערכתנומדד  

מיוחדות, אך עקב החזרה לשגרה בתחום המלונאות ושירותי ההארחה נרשמה התייקרות חדה של  

  . שהינה גבוהה מאוד ביחס לעונתיות הרגילה בחודש זה  , בסעיף הבראה ונופש 5.8%

יתר על כן, סעיף ריהוט וציוד לבית אשר רשם התייקרות בכל אחד מהחודשים פברואר, מארס  

ואפריל כבר רושם חודשיים של הוזלות מחירים והוא ממחיש את ההשפעה הדפלציונית של הקורונה  

  על סביבת המחירים במשק. 

בת האינפלציה נמצא בעיקר במחירי שכר הדירה. על רקע הגל השני,  להערכתנו, המפתח לסבי 

טק הביקוש לדירות  -הקושי התעסוקתי הנגלה במשק, וגם בסקטורים הנחשבים חזקים, כגון ההי 

עלולים  )  Airbnbלהשכרה עלול להיפגע. יתר על כן, העובדה כי אין תיירות נכנסת, משכירי טווח קצר (

שכרה ארוכת טווח. לפיכך, נראה כי הן הביקוש (ירידה) והן ההיצע  מיר את דירותיהם לטובת הלה

  (עלייה) יפעלו לכדי הוזלה במחירי שכר הדירה. 

  

יושפע במיוחד   2020אוגוסט חודש במדד המחירים לצרכן 

  מהגורמים הבאים:  

  מחירי הבנזין התייקר קלות בראשית החודש.   •

  רות במחירי הירקות והפי  2%-התייקרות עונתית של כ  •

  יציבות במחירי המזון.   •

  במדד מחירי הדיור  0.4%התייקרות עונתית גבוהה של    •

  מסיבות עונתיות.  1%-מחירי ההלבשה וההנעלה יוזלו בכ  •

לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט  

  .  0.1%-יתייקר ב 2020

  12- . ב 0.6%-צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת ב  2020בשנת  

  . 0.1%-עלות בהחודשים הבאים צפוי המדד ל

 הלמ"סהמקור: 

תחזית  קבוצה

1.0% ירקות ופירות

-1.4% דיור 

0.8% אחזקת הדירה 

0.0% ריהוט וציוד לבית

0.1% הלבשה והנעלה 

3.8% בריאות

-0.1% חינוך תרבות ובידור 

0.5% תחבורה ותקשורת

0.3% שונות

-0.2% מדד כללי

0.1% כללי 

 מדד המחירים לצרכן עשר 

הקבוצות הראשיות - תחזית
08-2020
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 עולמיתה הכלכלה
  

  נמשכת הרוח הגבית לשוק המניות, אך המחוקקים בארה"ב יצאו לפגרה  

המדדים העיקריים בעולם רשמו  

  המסחר  תוך כדיעליות השבוע. 

אף חצה   S&P 500-, מדד ההשבועי

את השיא שרשם בפברואר.   0.2%-ב

לרשום ביצועי  מניות הערך הצליחו 

יתר, זה השבוע השני ברציפות והדבר  

מרמז על רוטציה בשוק, לאחר עליות  

השערים הדרמטיות של מניות  

הצמיחה בחודשים האחרונים. המניות  

והן נתמכו בתוצאות העסקיות   S&P 500-מסקטור התעשייה הובילו את רשימת הענפים הכלולה ב 

          . מגזרי United Parcel Service-ו FedExן: החזקות של חברות המספקות שירותי שילוח כגו

וענף הנדל"ן נותרו מאחור, כאשר העלייה בתשואות האג"ח לטווח הארוך הפכה את   Utilities-ה

   תשלומי הדיבידנד (הגבוהים בדרך כלל) לפחות אטרקטיביים. 

  

אופייני לסוף הקיץ, כאשר השוק לעתים מאבד כיוון. נראה, כי מגמת   ימים האחרונים הוא המסחר ב 

הירידה במקרי הקורונה בארה"ב תמכה בסנטימנט בראשית השבוע, אם כי מספר המתים היומי  

באוגוסט. כמו כן, השווקים קיבלו דחיפה לזמן קצר, לאחר   12 -הגיע לשיא של שלושה חודשים, ב

ון לוירוס הקורונה, ה"ספוטניק". אך נראה, כי ההתלהבות דעכה  שרוסיה הודיעה כי אישרה את החיס 

לאחר שמומחים רבים הזהירו כי הוא שוחרר ללא בדיקות מקיפות. מניות חברת בואינג עלו בתחילת  

נוסעים עלו על מטוסים מסחריים ביום   830,000השבוע לאחר שמינהל אבטחת התעבורה דיווח כי 

  מאז שהמגיפה השתלטה במארס על התעשיה.  ראשון, המספר היומי הגדול ביותר

השוק גם נהנה מאופטימיות בנוגע לחבילת סיוע פיסקלית נוספת, אך כאן היו סימנים מעורבים. בסוף  

השבוע הקודם חתם הנשיא דונלד טראמפ על הארכת דמי האבטלה, איסור פינוי, דחיית תשלומי  

יקורת על המהלכים, ספקות לגבי  הלוואות סטודנטים וקיצוץ במיסי השכר. בעוד שנשמעה ב

חוקתיותם ויעילותם של הפעולות, נראה כי המשקיעים אופטימיים באשר ליציאה מהמבוי הסתום  

טריליון דולר. עם זאת, המשא   1.5-בקונגרס  והציפיות הן הסכמה על חבילת גירויים בסביבות ה

בספטמבר. בית   8-עד ה ומתן לא התקדם, וביום חמישי האחרון הסנאט האמריקני נכנס לפגרה 

  לספטמבר.   14-הנבחרים האמריקני כבר נמצא בפגרה והוא לא צפוי להתכנס עד יום ב', ה 

. בעיקר, באשר לשוק  Buy & Holdביחס לשוק המניות, אנו ממשיכים לנקוט בגישה של 

  האמריקאי. 

 

 

מדינה

מחיר   

שבועיאחרון

מראשית  

החודש 

מראשית  

השנה

1.9%-27931.01.8%5.7%ארה"ב

3372.90.6%3.1%4.4%ארה"ב

11019.30.1%2.6%22.8%ארה"ב

5.6%-1574.60.5%6.7%ארה"ב

3.2%-16514.6-0.2%2.1%קנדה

11.8%-3305.11.6%4.1%אירו

2.6%-12901.31.8%4.8%גרמניה

19.3%-6090.01.0%3.3%אנגליה

17.0%-4962.91.5%3.7%צרפת 

1.6%-23289.44.3%7.3%יפן

8.3%-6126.22.0%3.3%אוסטרליה

15.9%-1415.50.9%2.5%ישראל

Investing :ור המק

Russell 2000

S&P/TSX 

DAX 

FTSE 100 

Euro Stoxx 50 

Nikkei 225 

CAC 40 

שם המדד 

Dow 30 

S&P 500 

Nasdaq 

מדדי מניות בשווקים מפותחים 

S&P/ASX 200 

TA 35 
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 שוק האג"ח נסוג  הכלכלה האמריקאית מראה אינדיקציות של חזרה לשגרה 

האינדיקטורים המתפרסמים בארה"ב מציגים התפתחויות של חזרה לשגרה. מבין הדיווחים של  

  השבוע האחרון נציין את: 

הליבה, בארצות הברית (זהו המדד הכללי בניכוי מזון ואנרגיה) זינק   –  מדד המחירים לצרכן   •

ך שתתכן התייצבות לאחר הטלטול  . הדבר הצביע על כ1991ביולי בשיעור החד ביותר מאז ינואר  

שנגרם עקב הקורונה. על פי נתוני הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה, אינפלצית הליבה נסקה  

, לעומת רמתה לפני שנה. כאמור, הזינוק היה הגדול ביותר  1.6%- וכעת היא גבוהה ב  0.6%-ב

  קני. של הפדרל ריזרב האמרי  2%שנה, אך עדיין זו נמצאת מתחת ליעד של  30כמעט 

בשבוע שעבר והיו מתחת לאומדן של   963,000עמדו על  התביעות הראשוניות לדמי אבטלה  •

מיליון תביעות, כפי שציפה השוק. למעשה, התביעות הראשונות לא ירדו מאז חודש מארס   1.1

, לעומת הרמה של השבוע  228,000ולכן היו בכך חדשות טובות. הנתון השבועי ייצג ירידה של 

   שבועות רצופים.  20התביעות של מחוסרי העבודה היו מעל מיליון, במשך הקודם. סך 

  

כתוצאה מדיווחים כלכליים אלו נרשמו הפסדי הון  

בשוק האג"ח הממשלתי האמריקאי כאשר איגרת  

שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה   10-החוב ל

נ"ב מאשר לפני   14-, הגבוהה ב0.71%לפדיון של 

בקרב מדינות   שבוע. הפסדי הון נרשמו גם

  מפותחות נוספות.  

  

  

  

  ביידן בוחר את האריס כמועמדת לתפקיד סגן הנשיא  

סגן נשיא ארה"ב, לשעבר ומועמד הדמוקרטים  

לנשיאות, ג'ו ביידן, בחר בסנטורית קמלה  

האריס מקליפורניה להצטרף אליו למרוץ  

הדמוקרטי. הבחירה הופכת את האריס לאישה  

- והאישה האסיאתית  -השחורה הראשונה 

שתופיע בחזית   - אמריקאית הראשונה 

המפלגה. הרקע של האריס משקף את דמותה  

של ארה"ב כמדינת מהגרים: אמה הייתה חוקרת מכובדת בסרטן השד, שעלתה לארצות הברית  

   מהודו בשנות השישים. אביה, הוא כלכלן באוניברסיטת סטנפורד, שהיגר מג'מייקה. 

  

    

איגרת  

אחרון( שנים ) 

לפני  

שבוע

שינוי  

נ "ב 

100.710.5714

20.150.132

564413שיפוע 

100.240.1411

10-0.42-0.519

10-0.13-0.218

101.050.996

100.040.014

100.640.640

20.060.051

5960-1שיפוע 

Investing :המקור

תשואה לפדיון ( % ) 

אנגליה 

גרמניה 

צרפת

איטליה 

ישראל

מדינה 

ארה "ב 

יפן

איגרות חוב ממשלתיות במשקים מרכזיים 
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  נאות גילוי 
  

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ,  
) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות  2004איילון פתרונות פיננסיים (

ניירות הערך  בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות ב
ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או  
עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה  

שר בעסקאות  ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתק 
ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין  

  בעקיפין.  
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו  

סום הסקירה  אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פר 
הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים  
אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק  

ות או  הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעוי 
שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד  
עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים  

  הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.  
האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה  מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל 

נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים  
הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה  

ווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק  זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מה
בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או  
למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן  

כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים  מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין  
  לקורא הסקירה.  

יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים  
של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם  

שלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו  ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר ה
כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או  
עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא  

רך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה  אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בד
  מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.  

אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא  


