
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

  מרכזיות נקודות
 ישראל: 

 יות שליליות ומתחילה להציג התפתחההוצאה בכרטיסי אשראי  •

האבטלה   שיעורך, ידה מאידרישיעור המובטלים הכולל ב ,נתונים מעורבים לשוק העבודה. מחד  •

 הבסיסי בעלייה 

   האפיק הממשלתי •

o  לכל אורך העקום   המשיכו לעלות ציפיות האינפלציה . הוביל בשבועות האחרוניםהצמוד האפיק

 בחלקים הקצרים ובמיוחד 

o יש לנצל את ירידות  ובמיוחד השקלי  האטרקטיבי  המקטעלהערכתנו,  ,זהו  –  טווחים ארוכים .

 רים השע 

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: 

 ונה קורב ה שוק העבודה האמריקאי כבר החזיר כמחצית מהמשרות שאבדו עק •

צפויים להודיע על מהלכי התרה    BOE-וה  ECB-משנה גישה באשר למדיניות המוניטרית. ה   Fed-ה •

 וספים עד סוף השנה נ 

 הילוך גבוה, במיוחד עקב הפער המצטמצם בסקרים נכנסת לבארה"ב הפוליטיקה  •

התשואה   .ללא שינוי השבוע נותרההארוכות האמריקאית ממשלתיות ה לפדיון באג"ח  ההתשוא  •

שנים   2-ל  התשואה לפדיון באג"ח . 0.72%רמה של חתמה את השבוע ב 10-לפדיון באיגרת ל 

 נ"ב  75 ניצב על  שנים  2-10 השיפוע בטווח  .%50.1-ל  בנ" 1-ב  עלתה

 

 במרכז השבוע

 

  לסגת מתחילה במשק אשראי בכרטיסי ההוצאה

 

 תחזיות 
 

 ריבית בנק ישראל 
 נוכחי:
0.1% 

 מועד ההכרזה הבא:
22/10/20 
 צפי ריבית:
 ללא שינוי

 – 30/11/20)אח"כ 
 (2020-לרונה חא

 
 

 מדד המחירים לצרכן 
 :2020 אוגוסטמדד 

0.1% 
 החודשים הבאים: 12

0.2%+ 
 
 

 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 ספטמבר ב 6
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 המקומית הכלכלה
 

 גת סההוצאה בכרטיסי אשראי מתחילה ל 

אל  ק ישרהמהירים של בנ האינדיקטורים

היחלשות של ההוצאה  צביעים על מ

בכרטיסי אשראי במשק בימים האחרונים.  

ע  על רק למדימגמה זו היא מדאיגה 

העובדה כי היא די אחידה על פני המגזרים  

 .  ודי מתואמת  וניםהש

המפורסמים על   , גם הנתונים החודשיים 

ך הפדיון של כרטיסי האשראי ולראיה ביולי נרשמה נסיגה של  סכבר מציגים חולשה ב  ידי הלמ"ס, 

(. הנפילה המרכזית מגיע  ומנוכי עונתיות  , לעומת הרמה של חודש יוני )במחירים קבועים 3.9%

  9.9%רשמה התכווצות של ( בהם נהקי אלקטרונממוצרי תעשייה )הלבשה, הנעלה, מוצרי חשמל ו

רמת ההוצאה, עקב תקופת הנופשים וגם ההכנה , אוגוסט צפוי לשמור על להערכתנו. בחודש בודד 

באבטלה )פירוט בהמשך( צפויה להערכתנו  לקראת החזרה לבתי הספר, אך העלייה הבסיסית 

 ולדכא את ההוצאה הפרטית במשק.  להמשיך 

 

 מגמות מעורבות בשוק העבודה  

האחוז מכוח העבודה שהפסיק לעבוד )מסיבות שונות( הגיע במחצית הראשונה של אוגוסט לכדי  

קל בהשוואה  בראשית מאי ואפילו שיפור  26.6%. זו ירידה משמעותית לעומת הרמה של 12.1%

 אלף איש שנעדרו מעבודתם.    503.6-במחצית השניה של יולי. למעשה, מדובר ב  מושנרש  12.4%-ל

ף, שיעור האבטלה הקובע לצורך הארכת הזכאות לדמי אבטלה עמד במחצית הראשונה של  בנוס

אלף אנשים. הממשלה החליטה כי    425.6-בסוף יולי. מדובר ב  10.9%לעומת    -  10.4%אוגוסט על  

. אם אכן  10%-, או עד שנתון זה ירד מתחת ל 2021הארכת הזכאות לדמי אבטלה תעשה עד יוני 

 היקף קצבת האבטלה יתחיל לרדת בהדרגה. תתרחש ירידה שכזו, 

עם זאת, דווקא בשיעור המובטלים חלה בחודש האחרון עלייה ודי משמעותית. כך, בעוד שבמחצית  

 . 5.9%, לאחרונה הוא הגיע לכדי 5.2%הראשונה של יולי עמד שיעור האבטלה על 

 

 שוק האג"ח הממשלתי מתלהב מהצמודים, אנחנו פחות 

היו לפני  פנימים כי האינפלציה לא תשוב בטווח הבינוני לרמות שים בעולם מבעוד שבנקים מרכזי 

.  פלציה רושמות עלייהמשבר הקורונה שלו אפקט דפלציוני ארוך טווח, דווקא בישראל ציפיות האינ

  קים נ. הבדיניות המוניטריתבאשר למ לפני כשבוע שינה הבנק המרכזי האמריקאי את גישתו 

ו  )רא עד סוף השנה פיםאנגליה צפויים להוביל מהלכים מוניטרים נוסגוש האירו ושל  יםזירכהמ

החסר   תל את תשואלפיכך, אנו ממליצים לנצ. דומה ן לא צפוי מהלך א , בעוד שכרחבה בהמשך( ה

 את החשיפה.  אליו ולהגביר לעומת הצמוד, בשבועות האחרונים   קלי,אפיק הממשלתי הששל ה 
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 עולמיתה הכלכלה
 

 שיב כמחצית מאובדן המשרות שנוצרו עקב המגיפה הכבר  שוק העבודה האמריקאי    

מיליון משרות באוגוסט,    1.37כלכלת ארה"ב הוסיפה  

      ת,  בהתאם לצפיות, וגם שיעור האבטלה ירד בחדו

  240,000-ביולי. עם זאת, כ  10.2%לעומת  8.4%-ל

מהמועסקים החדשים הם עובדים זמניים שהועסקו  

לשם ביצוע מפקד האוכלוסין של העשור. מאז  

מיליון   11-שהחלה המגיפה במארס המשק השיב כ 

מיליון משרות שאבדו.   22-משרות מתוך יותר מ

אמנם, קצב ההתאוששות הואט מעט בחודש שעבר  

   מקדים את המגמה שרוב הכלכלנים צפו בשיא המשבר. אך הוא

 

  ככל הנראה עוד השנה ECB, BOEצפויה תכנית מוניטרית נוספת של  

על רקע האינפלציה הנמוכה באופן מתמיד והמשך  

המערכה כנגד וירוס   מפאת החולשה הכלכלית 

הקורונה, הן הבנק המרכזי האירופי והן הבנק של  

המדיניות המוניטרית,   אנגליה צפויים להקל שוב את

  BOE-במהלך השנה. בבריטניה, ההשערות הן כי ה

         עשוי לאמץ מדיניות של ריבית שלילית, ולהצטרף  

בקביעת שיעורה מתחת לאפס. לכל הפחות,   ECB-ל

צפויה הקלה כמותית נוספת. בגוש האירו, העוצמה  

  ECB-האחרונה בשער האירו כנגד הדולר גרמה ל

דולרים    1.2-רץ לפרק לזמן קצר שער הדולר כנגד האירו וחצה את רף הלהתערב מילולית לאחר שנפ

כמה מחברי המועצה האירופית התריעו על  לפני עשור, גם הפעם כמו לאירו בתחילת השבוע. 

ההשפעות הכלכליות השליליות של עלייה מתמשכת במטבע האירופי. האינפלציה בגוש האירו צנחה  

                התמתנהד שאינפלצית הליבה , בעו- 0.2%-מתחת לאפס בחודש יולי לראשונה זה ארבע שנים, ל

בלבד. כמו בבריטניה, נראה שצפויה רכישת נכסים נוספת. האירו חזק מחליש את מחירי   0.4%-ל

היבוא, מדכא את האינפלציה, מייקר את הייצוא האירופי ומחמיר את התנאים המונטריים בזמן שהוא  

 לא הכי מתאים. 

 

 צמצום הפער מצביעים על הסקרים לנשיאות ארה"ב  

גתיות חלפו ומתקרבים ליום העבודה, ההתמקדות בבחירות לנשיאות ארה"ב  כעת, כשוועידות המפל 

תופסת תאוצה. הסקרים הלאומיים התהדקו מעט, וגם הפערים במדינות "שדה הקרב" הצטמצמו  

בצורה משמעותית יותר. נכון לסוף השבוע, סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן מוביל על הנשיא דונלד  

מדינה

מחיר  

שבועיאחרון

מראשית 

השנה

1.2%-28133.3-1.8%ארה"ב

3427.0-2.3%6.1%ארה"ב

11313.1-3.3%26.1%ארה"ב

7.8%-1539.1-2.3%ארה"ב

4.6%-16276.7-2.6%קנדה

12.9%-3260.6-1.7%אירו

3.1%-12842.7-1.5%גרמניה

23.1%-5799.1-2.8%אנגליה

16.9%-4965.1-0.8%צרפת

1.9%-23205.41.4%יפן

11.3%-5925.5-2.4%אוסטרליה

20.4%-1340.2-5.1%ישראל

Investing :המקור

Russell 2000

S&P/TSX 

Euro Stoxx 50 

DAX 

FTSE 100 

CAC 40 

Nikkei 225 

S&P/ASX 200 

TA 35 

Nasdaq 

מדדי מניות בשווקים מפותחים

שם המדד

Dow 30 

S&P 500 

שם 

מדינההמטבע

מחיר 

מראשית השנהבשבוע האחרוןאחרון ידוע

CAD 0.6%-1.3060.3%קנדה

EUR 1.184-0.5%5.6%אירו

GBP1.328-0.6%1.5%בריטניה

CHF0.913-1.0%5.7%שווייץ

JPY 106.25-0.8%2.2%יפן

CNY6.8430.3%1.7%סין

RUB21.7%-75.41-1.9%הודו

TRY25.0%-7.437-1.4%טורקיה

USDILS3.369-0.3%2.5%ישראל

EURILS3.0%-3.9880.3%ישראל

Investing :המקור

מטבעות
שיעור שינוי  )כנגד הדולר האמריקאי(

)+( ייסוף של המטבע / )-( פיחות
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בסוף   9.3%, לעומת פער של Real Clear Politicsפי האתר ברמה הלאומית, ל 7.2%-טראמפ ב

ביולי. אתרי ההימורים    6.3%במדינות המתנדנדות, לעומת פער ברור של    3.3%-יולי. ביידן מוביל ב 

מראים כי המועמדים צמודים. באופן מפתיע, מעמדו של ביידן מול טראמפ בתחילת ספטמבר זהה  

, אז עמדה בראש  2016, הילרי קלינטון, בשלב זה בשנת  כמעט לזה שהיה למזכירת המדינה לשעבר

 המפלגה הדמוקרטית. 

 

 ראש ממשלת יפן הבא צפוי להיבחר באמצע ספטמבר  

בספטמבר הצפוי להחליף את ראש   14- דמוקרטית ביפן תבחר מנהיג חדש ב -המפלגה הליברלית 

ת. יו"ר הקבינט  הממשלה הוותיק שינזו אבה, שהודיע בשבוע שעבר כי הוא מתפטר מטעמי בריאו

יושיהידה סוגה הוא המוביל לתפקיד, לאחר שקיבל את אישורו של אייב. סוגה הצהיר בפומבי כי הוא  

, תוכנית הגירוי הממשלתית המיושמת על ידי ראש  Abenomics- "ישמור ויקדם" את חזון ה

 הממשלה היוצא. 

 

 גלובליים משתפרים, אך גם מעורבים   PMIמדדי  

של ג'יי.פי מורגן העולמי ממשיך להתאושש מההלם שנבע מהמגפה, כאשר קצב  מדד מנהלי הרכש 

השיפור בענף הייצור העולמי מהיר יותר מאשר ברכיב השירותים, שהוא גדול יותר. אין ספק כי  

המצב בהחלט הגיוני בהתחשב בכך שבאזורים רבים עדיין קיימות מגבלות משמעותיות להגבלת  

לה את עסקי השירות כמו מסעדות, תיאטראות וחברות תעופה. נתוני  התפשטות קורונה, המגבי 

ג'יי.פי מורגן הראו כי השווקים המתעוררים חזרו לצמיחה באוגוסט, בהובלת ברזיל והודו. בארצות  

  58.1נק' לעומת    56.9-ייצרני ירד ל - ואילו המדד הלא  54.2-נק' מ  56-עלה ל  ISMהברית מדד הייצור  

  נק'. 
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 גילוי נאות 
 

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 )

הערך   בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות
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  

קאות  ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעס
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  

קירה  אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הס
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  
הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או  
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.  
בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה  מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור 

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  

מנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק  זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הז
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  

סים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים  מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכ
 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  

המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו  ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות  
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  

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

אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא  
למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה  

היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן  ולראות האם 
מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום  

 הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ. 


