
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

היצי  • ומצביע על  ישראל    של בנק  בות הפיננסיתדוח    עקב ,  ון במשקי הסיכגורמנקודות החולשה 

   פת הקורונה מג

, אך עדיין מצב  2020פעילות ברבע האחרון של  ב  שיפורק ישראל מצביע על  ר החברות של בנ סק •

 למדי המשק חלש 

   האפיק הממשלתי •

o 1%-אינפלציה הקצרות מתקרבות כבר לציפיות ה . 

o  גדל עם העמקת    למקטע השקלי ייתרון    –   טווחים ארוכים

   אל מול הצמוד תשואת החסר 

o גבוהות להערכתנוציפיות האינפלציה    –   טווחים קצרים   .

 הייתרון חזר לאפיק השקלי 

o בחירה    -ומהלך נגד המגמה    ת וסלקטיבינדרשת    -   קונצרני

 פרטנית של חברות 

 
    הכלכלה העולמית: 

מתקדמים    הדמוקרטים  לתוכניתו, אך   סנאטורים רפובליקנים  10לא מצליח לרתום    הנשיא ג'ו ביידן •

 ר טריליון דול  1.9ה בהיקף של יסקלית חדש חבילה פ לעבר אישור   לבדם 

 מות עבודה שחזר לייצר מקו התאוששות של המשק האמריקאי ציגממשיכים לה ISM- מדדי ה •

עניין • ירכזו  היתר,השבוע  בין  של  ההתקדמות    ,  תוכניתו  של  דוחה   , ביידןבאישור  הכספיים  ות 

 ודיווחים מחזית הקורונה  2020 החברות הציבוריות האמריקאיות לרבע האחרון של

 

 במרכז השבוע

 
 יתרונם את לממש  בכדי הנשיא  סגנית של  ההצבעה זכותב משתמשים הדמוקרטים

  דולר מיליארד 1.9 של בגובה הפיסקלית  הסיוע חבילת לקידום ,בסנאט

 

 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                     

                 60%                    40% 

 עדיפות: 
1. S&P 500 
 125תל אביב  .2
 ( BUY & HOLD) טכנולוגיה .3
4. SMALL CAP 

 
 

 אג"ח ממשלת ישראל 
 

 נים ש+ 5:  מומלץ מח"מ
 

 צמוד                    שקלי                    

                 80%                    20% 

 
 

 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 פברואר ב 7
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 המקומית  הכלכלה
 

 דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל 

. בדוח עלו  2020למחצית השניה של   ,ישראל פרסם בשבוע שחלף את דוח היציבות הפיננסיתבנק 

  הדברים הבאים: 

תקדים  ה • חסרת  ומוניטרית  פיסקלית  מדיניות  הפעלת  תוך  בריאותי  משבר  עם  מתמודד  עולם 

מהיר,  תגובה  ובזמן  השפעה    בהיקפה  מנעו  ובכך  למשק,  האשראי  זרימת  על  לשמור  שסייעו 

 שלילית חוזרת על הפעילות.  

בעיקר בתחום הבריאות ובמסגרת    –   הוצאות הממשלהגידול   •

ולעובדים לעסקים  פיצויים  למתן  ירידה    -  ההחלטות  לצד 

הביאה  במסים  ובגללם    משמעותית  לגירעונות,  רבות  מדינות 

  מגביר בישראל    גידול החוב הממשלתיה לגידול ניכר של החוב.  

על רקע חוסר    ההסתברות להפחתת דירוג האשראי, במיוחד 

 . היציבות הפוליטית והכלכלית 

הפעילה כלים חדשים בהתמודדות עם המשבר, ונוסף על רכישות מט"ח    המדיניות המוניטרית •

עם הסגר השני הגדיל הבנק את  .  ישראל, לראשונה, אג"ח קונצרניות  ואג"ח ממשלתיות רכש בנק 

מסך   14%-מיליארד שקלים, שהם כ 85עד לסכום של  היקף הרכישות של האג"ח הממשלתיות

 .  האפיק 

ולמשקי הבית בהליך פשוט    לדחות את תשלומי ההלוואות קים  בנלאפשר  תה • למגזר העסקי 

על רקע שיעורי האבטלה הגבוהים ועצירת הפעילות    ,להסדרי חוב רבים   מנעה כניסהובכך נומהיר  

 העסקית בענפים רבים, בפרט בתקופות הסגר. 

ובמיוחד    הנדל"ן למגוריםשוק  השפיעו בעיקר על  המשבר והמגבלות הממשלתיות   • בישראל, 

התחלות הבנייה והעסקאות. התפתחויות אלו פגעו במידה מסוימת בצד הביקוש לדירה   במספר

 ההיצע, מה שישפיע בטווח הבינוני על המחירים.  בתקופת הסגרים, וכן פגעו בצד

.  הפגיעה הכלכלית הישירה של המשבר הנוכחי מתרכזת ברובה בחברות הקטנות במשק  •

הגדולות, הנהנות מיתר גמישות בניהול ההוצאות ומגישה לשוקי    החברות   אלה פגיעות יותר מן 

    ההון בריביות נמוכות. 

חברות הנדל"ן המניב  היו לרוב  החברות הגדולות במשק שספגו פגיעה משמעותית בשוויין   •

החברות הפיננסיות, ובעיקר  )שהן, כידוע, גם צרכניות אשראי(,  

השוו   הבנקים המסחריים.  ירידות  בענפים  למרות  י של החברות 

מרווחי האג"ח של החברות הפועלות בהם לא עלו ביחס לאלה    אלו, 

במחירי    של החברות ממגזרי המשק האחרים. צירוף זה של שינויים 

פגע ברווחי החברות   הנכסים הפיננסיים מלמד שהמשבר אמנם 

הערכתם לגבי    באותם ענפים, אך השווקים לא שינו מהותית את 

 יציבותן. 
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 סקר החברות של בנק ישראל מצביע על התרחבות  

חברות    231)המבוסס על תשובות של    סקר החברות 

דצמבר  במשק( חודש  מאמצע  שנערך  עד    2020, 

המשך   על  מצביע  השנה  ינואר  חודש  אמצע 

ברבעון   העסקי  המגזר  פעילות  של  ההתאוששות 

. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי  2020האחרון של  

ברבעון   מאוד  ברמה    ,האחרון השתפר  נותר  אך 

שמצב המשק עדיין  על כך  מצביע    , . כלומרשלילית 

   . חלש ביחס לתקופה שלפני המשבר

 בראייה לפי מגזרי פעילות עלו הדברים הבאים: 

התפוקה   • של  הנטו  האחרון  בתעשייה מאזן  ברבעון  להתאושש  אך הוסיף  שלילי    ,  )יותר  נותר 

המאזן השלילי משקף  על התרחבות(.    חברות מדווחות על התכווצות מאשר חברות המדווחות 

החברות מעריכות, על בסיס ההזמנות לרבעון  הערכה  לחולשה בעיקר בייצוא ובמספר העובדים.  

והמכירות    2021הבא, שהמכירות לשוק המקומי ימשיכו להיות חלשות ברבעון הראשון לשנת  

של החברות הגדולות  ליצוא יגדלו. חלוקת החברות בתעשייה לפי גודל חברה מראה שמאזן הנטו  

 נותר חיובי ואילו החברות הקטנות נפגעו מאוד. 

  השתפר ברבעון האחרון והפך להיות חיובי אך לא מובהק   בענף השירותים מאזן הנטו של הפדיון   •

הבא  דיו  ברבעון  כי  צופים  בענף  העובדים.  ובמספר  השירותים  במכירת  שיפור  משקף  והוא   ,

 מדווחות שההזמנות מחו"ל ירדו. הפעילות תגדל, והחברות 

לא מובהק    בענף המסחר מאזן הנטו של המכירות   • )אך  ברבעון האחרון  חיובי  להיות  המשיך 

 סטטיסטית(, ובענף צופים גידול במכירות ברבעון הבא.        

 

 , אך הוא מסתיים בחלקו השבועהסגר השלילי מתקרב לרמת ההדיקות של הסגר השני 

במשק הסגר השלישי. הציבור,  בסוף חודש דצמבר החל  

הסגרים הקודמים היה פחות    2-שהיה כבר עייף למדי מ

את   הקשיחה  הממשלה  לבסוף,  להנחיות.  מחוייב 

ההוראות וכחודש לאחר החלתו רמת הניידות ירדה לזו  

רמת   עדיין  למעשה,  השני.  ההסגר  בשיא  שהייתה 

הניידות הרגלית היא גבוהה מזו שהייתה בסגר השני.  

של  והעובדה    הקושי  ההנחיות  את  לאכוף  הממשלה 

שהמוטציה הבריטית נפוצה באוכלוסיה לא הצליחה להביא לכדי ירידה ממשית במספר הנדבקים  

נראה  ה  לככרמת ההדבקה צפויה שוב לעלות והיומי. הואיל והשבוע תחול הקלה בהנחיות, משמע  

 מאשר השיפור הנמשך מהחיסונים.  ,בקצב מהיר 
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 העולמית  הכלכלה
 

 טריליון דולר   1.9הדמוקרטים מתקדמים עם חבילה פסקלית בהיקף של   

טריליון דולר. הנשיא ג'ו   1.9בסך   , השבוע מקרוב אחר הצעת התמיכה של ממשל ביידן עקב   העולם 

ביידן נפגש במהלך השבוע עם מנהיגי הסנאט הרפובליקני כדי לדון בפשרה, אך הם הציעו חבילה   

מיליארד דולר. עם התקדמות השבוע התברר יותר ויותר כי הדמוקרטים    618צנועה בהיקף כולל של  

", שידרוש  Budget Reconciliationתוך שימוש בתהליך המכונה "  ,בסנאט צפויים להתקדם לבדם

רוב פשוט בסנאט )כולל ההצבעה של סגן הנשיא קמלה האריס, על מנת לשבור את השוויון( ולא רוב  

הליך    סנאטורים   60של   שישי,  מהירחקיקה  שיאפשר  ביום  תקציבית  .  החלטה  העביר  הסנאט 

 טריליון הדולר, שביקש הנשיא ביידן.  1.9-הלהתקדם בחקיקה המאשרת את מלוא 

תוכנית זקוקה גם לאישור בית הנבחרים, בו יש לדמוקרטים רוב. ביידן החליט לקדם את התוכנית  ה

דו פעולה  לשיתוף  ונשנית  החוזרת  קריאתו  למרות  הרפובליקנים,  הסכמת  במיוחד  מפלג-ללא  תי, 

הציעו  נדרשים  במאבק בקורונה, וזאת לנוכח הפערים הניכרים בין שתי המפלגות. עשרה רפובליקנים  

הוא החליט שלא לנהל משא ומתן נוסף.  ו   מיליארד דולר  600מצומצמת בהרבה, בסך    , אךלו תוכנית

בפברואר, לנסח את חקיקת חבילת התמריצים    16ימים, עד    9כעת, לבית הנבחרים ולסנאט יש  

 חת ועדת התקציב. ת

מיליארד דולר    900-טריליון דולר בחודש אפריל ו   2.2למעשה, זוהי תוכנית הסיוע השלישית, אחרי  

מיליארד דולר מיועדים למאבק ישיר בקורונה, כולל האצה ניכרת   400בחודש דצמבר. לפי ההצעה,  

  350ת הזרמה של  ימים. עוד כוללת התוכני  100של החיסונים ופתיחה בטוחה של בתי הספר בתוך  

למאבק   נוספות  הוצאות  כפולה:  ממצוקה  הסובלות  המקומיות,  ולרשויות  למדינות  דולר  מיליארד 

המיתון   בשל  ממיסים  בהכנסות  חדה  וצניחה  אלו(  ברמות  ברובו  מנוהל  )שבארה"ב  בקורונה 

לקצץ   אותן  מה שמחייב  תקציבי,  גרעון  יצירת  על  החוק המקומי  אוסר  המדינות  ברוב  והאבטלה. 

 משמעותית בשירותים לתושבים. 

גם מציע עד   )כפוף למבחני הכנסה(    1,400ביידן  דולר    1,200לעומת    - דולר במזומן לכל תושב 

ו ב   600-בתוכנית הסיוע הראשונה באפריל  מוצע להגדיל  עוד  דולר    400-דולר בתוכנית השנייה. 

ת גם חופשה בתשלום  לשבוע את דמי האבטלה הפדרליים, עד לסוף חודש ספטמבר. התוכנית כולל

 דולר למעונות יום.  8,000מיליון אמריקנים והכרה שנתית לצורכי מס בהוצאה של  106-ל

    

 שוטפים לפעילות הכלכלית מעודדים למדי ה דיקטורים נ איה  

של המכון    מדד פעילות מגזר השירותים כמה מהדיווחים הכלכליים של השבוע הפתיעו לטובה.  

( ביותר,  ISMלניהול אספקה  הגבוהה  לרמתו  עלה  ל  58.7(  מעל  )קריאה  על    50-נק'  נק' מעידה 

ירדו יותר מהצפי והגיעו לרמה    תביעות דמי האבטלה השבועיים.  2019התרחבות( מאז פברואר  

המעסיקים הוסיפו  ביום שישי, דיווח משרד העבודה כי    ( מאז סוף נובמבר.779,000הנמוכה ביותר )

בינואמשר  49,000 להתכווצות שנרשמה בחודש הקודם,  ות  ובמנוגד  ר, בקנה אחד עם הציפיות 

   ה בשיעור ההשתתפות(.מפאת יריד , ך)א 6.3%תוך ירידה בשיעור האבטלה לכדי  וזאת   227,000
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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
ובין   במישרין  בין  אליהן,  הקשורות  חברות  או  במידע  הנזכרות  לחברות  שירותים  להעניק  ו/או 

 בעקיפין.  
זו   ו/או תמונות )להלן: "הסקירה"(  ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט  ו/או בנתונים,  אין בסקירה 
אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה  
הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים  

מידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק  אך ה
ייכללו טעויות או   ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא  הפרטים שנכללו בה 
שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד  

ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים  עריכת הסקירה  
 הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה  
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  

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

ופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים  מקבוצת, בשום א 
 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  

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

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

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

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

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


