
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

  מרכזיות נקודות
 ישראל: 

חריפה  . הדבר מביא לתגובה 2021-מיליארד דולר ב 30בנק ישראל מודיע על תוכנית לרכישת  •

 לא צפוי לשנות ממגמות המסחר הבסיסיות   , הואלמרות זאת . 'אג  51- של כ  , פיחות בשוק המט"ח 

בדירוגים  מותירה את דירוג החוב של המשק ללא שינוי. צפי ליציבות    Fitchהשבוע, סוכנות הדירוג   •

 2022-ו  2021גם בשנים 

   הממשלתיהאפיק   •

o   ממשיכים לנוע לעבר האפיק הממשלתי הצמוד המשקיעים 

o  גדל עם העמקת   למקטע השקליייתרון  – טווחים ארוכים

   אל מול הצמוד תשואת החסר 

o  נוגבוהות להערכת ציפיות האינפלציה  – טווחים קצרים   .

 זר לאפיק השקלי הייתרון ח

o בחירה   -ומהלך נגד המגמה   תוסלקטיבינדרשת  - קונצרני

 פרטנית של חברות 

 
    הכלכלה העולמית: 

חודשים רצופים המכירות   3במשך  ,ה האמריקאית ממשיכה להציג חולשה ולראיה הכלכל •

 מעוניות רשמו התכווצות הק

בשלב  נמצאת  JNJחברת . דרדרי ממשיך לההמצב הבריאותי בעולם למרות השקת החיסונים,  •

 לקורונה אשר ניתן במנה אחת והוא קל לשינועחיסון ייצור ל   FDA-הסופי לפני אישור ה 

פיים של החברות  סות הכדוחה)יום ד'( ו השבעת הנשיא הנכנס, ביידן    , בין היתר,השבוע ירכזו עניין •

 2020האחרון של  הציבוריות האמריקאיות לרבע

 

 במרכז השבוע

 
 של לעלייה ביאהה 2021-ב דולר מיליארד 30 של מט"ח רכישות על ישראל בנק הודעת

  הדולר כנגד השקל של החליפין בשער אג' 15

 

 תחזיות 
 

 ריבית בנק ישראל 
 נוכחי:
0.1% 

 קרוב:מועד ההכרזה ה
22/02/21 
 צפי ריבית:
 ללא שינוי

 (19/04/21)אח"כ 
 

 

 מדד המחירים לצרכן 
 :2020 ינוארמדד 

0.2%- 
 החודשים הבאים: 12

0.3%+ 
 
 

 אלוקציה 
 

 מניות
 

 100% מומלצת: חשיפה
 

 ישראל                   ל"חו                   

                 70%                   30% 

 עדיפות: 
 לטווח בינוני -בנקים  .1
2. S&P 500 
 (BUY & HOLD) טכנולוגיה .3
4. SMALL CAP 

 
 

 אג"ח ממשלת ישראל 
 

 ניםש+ 5:  מומלץ מח"מ
 

 צמוד                   שקלי                  

                75%                   25% 

 
 

 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 

 2021 ינואר ב 17
 

בנק ישראל ההודעה של   
( יום ה')            

3.115 

673.2  
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 המקומית הכלכלה
 

 מדיניות מוניטרית 

בהן   כזיר שהבנק בנק ישראל משתמש בכלים רבים בכדי לתמוך בפעילות הכלכלית. אחת הזירות 

המט"ח. השקל וגם הסל ייוספו כנגד השקל   תה , הי2020בשליש האחרון של את עיקר הפעילות, 

מיליארד דולר,    4.4בשיעור שהטריד את בנק ישראל ולראיה בחודש דצמבר לבדו רכש הבנק סך של  

רכש   2020. למעשה, בכל 2008הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז ראשית ההתערבות, מארס 

גם זה   ר, מאז החל להתערב. מיליארד דולר, שהוא היקף הרכישות השנתי הגבוה ביות 21-הבנק כ

 לא עזר, שהרי השקל התחזק... 

מיליארד דולר, הוא עוד    30,  2021-הבנק ירכוש ב   ה, לפיביום ה' הודיע הבנק כי יפעיל תכנית חדשה

  50%-ניסיון להביא לפיחות של השקל כנגד הדולר כאשר הבנק מכריז כי יגדיל את הפעילות בכ

. עם זאת, היא  אג'  15-שנסק ב   ההכרזה השפיעה באופן משמעותית על שער החליפין .  2020לעומת  

יוותרו הן הכוחות המקומיים והן הגלובליים שיפעלו לייסוף השקל    2021ולדעתנו, בשנת    תהיה זמנית

בלבד כנגד הדולר.    1.7%-לשים לב כי מתחילת השנה פוחת השקל ב  יש   כנגד הדולר האמריקאי. 

 הוא לא קריטי. כלומר, המהלך  

 

 להתחזקות השקל  ותרם  2020- הגירעון המסחרי התכווץ ב  

ממחיש את השפעת הקורונה. יצוא הסחורות   2020סיכום פעילות סחר החוץ של ישראל בשנת 

. יצוא הסחורות,  2019מהיצוא בשנת  8.5%-מיליארד ש"ח נמוך ב  169.4-ב 2020הסתכם בשנת 

לעומת   8.7%-מיליארד ש"ח ויריד ב  152.0-ב  2020ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 

מיליארד   238.6-. לעומתו, יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בש"ח, הסתכם כאמור ב 2019שנת 

, הגירעון בסחר  2020. בהתאם לכך, בשנת 2019אה לשנת בהשוו 11.6%-ש"ח והיה נמוך ב 

. יתר על  2019מיליארד בשנת  85מיליארד ש"ח, שיפור לעומת  69.2-הסחורות הסתכם כאמור ב 

דווקא המשיך השנה להתרחב, וכמעט לא הושפע כלל ממגיפת הקורונה.   טק-י ההיכן, יצוא שירותי 

 הדולר האמריקאי.  כוחות אלו תרמו להתחזקות השקל כנגד 2למעשה, 

 

 הביקוש לדיור "מגהץ" את הקורונה  

  2020נובמבר  - בשלושת החודשים ספטמבר

)דירות  הכמות המבוקשת של דירות חדשות  

שנמכרו + דירות בנה ביתך שהחלו בבנייתן(  

עלייה   יחידות המהווה 920,14-עמדה על כ 

החודשים  שת  שלו , לעומת 9.1%של 

עד אוגוסט(. בהתחשב   יוניהקודמים ) 

בעונתיות נרשמה בתקופה זו עלייה חדה  

  .  12.8%עוד יותר של 

 הכמות המבוקשת של דירות 
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 חודשים רצופים של התייקרות במחירי הדירות במשק  3

  1.0%רשמו התייקרות של מחירי הדירות  •

,  2020בחודשים בחודשים אוקטובר ונובמבר 

. למעשה, זה  2020לעומת ספטמבר ואוקטובר 

 החודש השלישי הרצוף, בו נרשמת התייקרות. 

החודשים האחרונים התייקרו מחירי   12-ב •

לפני חודש.   2.5%, לעומת 3.2%-הדירות ב 

קטר  שניה הם  - באופן כללי, מחירי דירות מסוג יד

 ההתייקרות. 

חרף משבר הקורונה, הפחתת מס הרכישה משיבה את המשקיעים לשוק. גם ההנחיה המקלה   •

של בנק ישראל באשר לשינוי מסלולי המשכנתאות צפוייה להעמיק את הביקוש לדיור ולחזק את  

 עליות המחירים בשנה הנוכחית. 

 

 אינפלציה 

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי  , במקורב להערכתנו ליציבות.  0.1%-ירד ב  2020דצמבר  מדד  

ליות מחירים בולטות נרשמו במחירי שירותי  ע . 0.9%ושירותי חינוך  2.9%ירקות ופירות טריים 

   . המדד המשיך להציג את חולשת הביקושים במשק , באופן כללי . 1.7%ובדלקים   1.9%ההארחה 

, הכוללת את חוזי שכר הדירה  שחשוב להתמקד בה מפאת גודלה היא הדיורקבוצה אחת, 

( הוזלת מס רכישה לרוכשי דירה  1סיבות: ) 2-מ  0.2%-. מחירי הקבוצה הוזלו השנה בהמתחדשים 

( התמתנות חדה בקצב ההתייקרות במחירי שכר דירה לחוזים  2)- ו 5%לכדי  8%-מ –שנייה 

, נובמבר ודצמבר, היו חלשים למדי, לעומת העונתיות של  מתחדשים. למעשה, החודשיים האחרונים 

ביותר   הנמוך  השנים האחרונות והם משכו את מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים לקצב התייקרות  

 . בעשור האחרון

 

יושפע  ו 2021בחודש ינואר  0.2%-יוזל ב מדד המחירים לצרכן

 במיוחד מהגורמים הבאים:  

 בראשית החודש.   1.4%-מחירי הבנזין התייקרו בכ •

, תוך הוזלה  1%-עלייה עונתית קלה במחירי הירקות והפירות, כ •

 קלה במחירי המזון.  

במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים ובסעיף   0.4%הוזלה של  •

 הדיור. 

 במחירי ההלבשה וההנעלה.  4.7%של   הוזלה •

חות החד של סוף השבוע בשער השקל כנגד הדולר תהיה השפעה חיובית על האינפלציה  לפי •

שקלים   3.2בינואר, במידה ושער החליפין יוותר ברמות גבוהות. אנו מניחים שער ממוצע של 

  לדולר, בינואר. 

 מחירי הדירות במשק        
 החודשים האחרונים 12י על פנדשי, שיעור שינוי חו                

תחזית קבוצה

-0.1% מזון

1.1% ירקות ופירות

-0.4% דיור

-0.3% אחזקת הדירה

-0.2% ריהוט וציוד לבית

-4.7% הלבשה והנעלה

0.0% בריאות

-0.1% חינוך תרבות ובידור

0.3% תחבורה ותקשורת

0.1% שונות

-0.2% כללי

 מדד המחירים לצרכן עשר 

הקבוצות הראשיות - תחזית
01-2021
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 העולמית הכלכלה
 

 ביידן חושף תוכנית להתאוששות הכלכלה 

הציע ביום חמישי חבילת אמצעי הקלה להתמודדות עם נזקי הקורונה, בהיקף    , ביידן   , הנשיא הנבחר 

גובה של  בהתוכנית כוללת תשלום מפלגתית בכך. -טריליון דולר, ונשבע לזכות בתמיכה דו 1.9של 

דולר לאזרחים הנמצאים מתחת לרף הכנסה מינימלי, דמי אבטלה מוגברים עד ספטמבר   1,400

כי הוא מעדיף  ביידן  אמר  ומאות מיליארדי דולרים של סיוע לממשלים המקומיים. מוקדם יותר השבוע,  

רור לפעול כעת. בעוד  להתעלם כעת מהגירעון התופח ומהחשש שהדבר יוצר, ואמר שיש צורך ב

שצפויה תמיכה כספית נוספת, לפי הערכות השוק נראה כי החבילה הסופית תהיה קטנה יותר ממה  

   שהממשל הנכנס מעוניין להביא למשק.  

 ותרו לו ימים בודדים, טראמפ נותר בכותרות וההדחה ניצבת בראש סדר היום אפילו שנ 

דמוקרטים ותמכו בהליך הדחה    222-מחוקקים רפובליקנים בבית הנבחרים האמריקני הצטרפו ל   10

        שהביאה למהומות בבניין הקפיטול האמריקני   , נגד הנשיא דונלד טראמפ על הסתה להתקוממות 

עצרת של טראמפ. על רקע סיום כהונתו של טראמפ ביום רביעי הבא,  בינואר, על ידי משתתפי ה  6-ב

לא ברור מתי )או אם בכלל( הסנאט יקיים משפט. ישנן השערות כי בכל מקרה המשפט יתעכב  

של ביידן. אם יורשע, ייאסר עליו טראמפ לכהן שוב.  למספר חודשים עד כאשר יוקם הקבינט 

בוושינגטון, ובמקום זאת התמקדו יותר בהתקדמות  רבה מהמהומה  המשקיעים התעלמו במידה

  החיסונים ובאמצעי הסיוע, אם כי אפילו גורמים אלה לא הצליחו לעודד יותר מדי את השווקים השבוע 

 . אשר נטו לרשום השבוע ירידות שערים 

 

 מכירות הקמעונאות בארה"ב בדצמבר מאכזבות  

האמריקאים צמצמו הוצאותיהם במהלך תקופת החגים, כאשר מספר המקרים ההולכים וגדלים  

במכירות הקמעונאות בדצמבר. היה זה החודש   0.7%וההגבלות מהקורונה הביאו לירידה של 

כי הפעילות הכלכלית צפויה להישאר פושרת   , של ירידה בהיקף המכירות. אין ספק השלישי הרצוף 

למדי בחודשים הקרובים בזמן שתהליך ההתחסנות נגד הנגיף יימשך והתשלומים הממשלתיים יעשו  

הנתון החלש של המכירות הקמעוניות הביא לירידת תשואות בעקום   דרכם לכיסי הצרכנים. 

 . הממשלתי האמריקאי

 

 באופק נמצא ת וקל לניהול במנה בודדחיסון   

ד, החיסון נגד וירוס הקורונה  על פי נתוני ניסוי שפורסמו ביום רביעי בכתב העת לרפואה של ניו אינגלנ

של חברת ג'ונסון וג'ונסון הוא נמצא בטוח ונראה כמייצר תגובה חיסונית מבטיחה. יתרונו המרכזי  

, מה שמקל  mRNA- הוא בכך שאינו דורש את השיקולים הלוגיסטיים המורכבים שנדרש מחיסוני ה

ך חודשים בקירור רגיל. אישור  על ההפצה. יתר על כן, הוא ניתן במינון יחיד ואפשרי לאחסנו במש

ה  לעזור למיגור המגיפהדבר עשוי  לשימוש חירום בחיסון עשוי להגיע כבר בחודש הבא.  FDA-ה

 במהרה. 
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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  
ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן  

דת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום  מהווה עבו 
 הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ. 


