
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

צפוי להגיע לכדי    2021-ב   הצמיחה  . שיעור2020-ב  2.4%-המשק מפתיע לטובה ומתכווץ "רק" ב  •

6% . 

ינואר.  עהחודשים האחרונים,    12-מהתוצר ב   12.1%הגירעון הפיסקלי הגיע לכדי   • גם בחודש  ד 

 מהתוצר.  12.5%-גבוה מ אף פברואר צפוי הגירעון להמשיך ולהתרחב ולהיות 

   האפיק הממשלתי •

o   חר פרסום  , לאנסקו השבוע ציפיות האינפלציה הקצרות

 . 1.7%-למדד ינואר, לכדי  

o גדל עם העמקת    למקטע השקליייתרון    –   טווחים ארוכים

   אל מול הצמוד תשואת החסר 

o גבוהות להערכתנוציפיות האינפלציה    –  טווחים קצרים   .

 הייתרון חזר לאפיק השקלי 

o בחירה פרטנית של חברות   -ומהלך נגד המגמה   תו סלקטיבינדרשת  -  קונצרני 

 
    הכלכלה העולמית: 

 נמשכת האופטימיות באשר לחיסונים  •

ח הממשלתיות  ומביא להפסדי הון באג"   רק בישראל(   פלציה נמצא בעלייה )לא החשש מפני אינ  •

 ברחבי העולם 

ההתקדמות באישור תוכניתו  ,  סשנתי של פאואל בקונגר-חצי הדיווח ה  , בין היתר, השבוע ירכזו עניין •

יימשכו  ביידןשל   ו' צפוי הבית התחתון לאשר את החבילה. בנוסף,  של    פרסומיםה , כאשר ביום 

 . ציבוריותחברות ל ות הכספיים דוחה

 המוניטרית   דיניותומ ישראל על נק ', יודיע במחר, יום ב •

 במרכז השבוע

 
  החודשים 12-ב מהתוצר, 12.1% לכדי הגיע וכבר לטפס ממשיך  הממשלתי  הגירעון

  להתרחב  השנתי הגירעון צפוי בפברואר גם האחרונים.

 

 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  פברוארמדד  

0.0% 
 החודשים הבאים:  12

0.6%+ 
 
 

 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 21
 



 
 
 

2 
 
 

 המקומית  הכלכלה
 

 2020-בלבד ב  2.4%התכווצות של   – המשק הפתיע לטובה  

)לעומת הרבע השלישי, במחירים    6.3%צמח המשק בשיעור נאה למדי של    2020ברבע האחרון של  

שנתיים( ובמונחים  קבועים  .  קבועים  בנכסים  בהשקעות  מנסיקה  הושפעה  זה  ברבע  הצמיחה 

קפיצה  (. מנגד,  18%( ומהתגברות בצכירה הפרטית )26%מזינוק בהוצאה הציבורית )(,  66.1%)

 ( גרעו מהצמיחה ברבעון זה. 5%-יצוא )כב( וגם התכווצות  88%ביבוא )

ב   , בסיכום שנתי שהינו צנוע למדי לעומת ההערכות הרשמיות הן של בנק    2.4%-התכווץ המשק 

( של  -3.7%ישראל  והן  האוצר  מ(  שרד 

את -3.3%) להוציא  יחסי,  באופן  סין    (. 

ב  המדינות  2.3%-שצמחה השנה  מרבית   ,

התכווצות, רשמו  ארה"ב    בעולם  לדוגמא 

הצמיחה           -3.5%) שיעור  להערכתנו,   .)

 . 6%-יהיה כ   2021-ב

 

 

 

 2021המצב הפיסקלי הבעייתי נמשך גם בינואר  

בלבד.    128ינואר נמדד גירעון בסך של  בחודש  

פניו אך    , על  טוב,  נתון  זהו  כי  נראה 

לינואר   עודף    2020השוואה  נרשם  שבו 

מיליארד ש"ח מצביע על    5.9-בסך של כ

 . 2021הקושי הפיסקלי בפתחה של  

ב המצטבר  החודשים    12-הגירעון 

)פברואר   ינואר    2020האחרונים  עד 

כ2021 על  עמד  מהתוצר,    12.1%-( 

לעומת    166.4 ש"ח,    11.7%מיליארד 

 .  2020בשנת 

ולהתרחב הואיל והשפעת הקורונה הורגשה לראשונה   גם בחודש פברואר הגירעון צפוי להמשיך 

 מיליארד ש"ח.   15.9שבו נרשם גירעון של  2020בביצוע התקציב של חודש מארס 

 

 

 

 

 

 ביצוע התקציב הממשלתי                  
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 2דור   -מדיניות מוניטרית   

מספר  הפעיל בשנה האחרונה  בנק ישראל  

שפגעו   נזילות  בקשיי  לטפל  כדי  תכניות 

משבר   בעקבות  הפיננסית  במערכת 

הקורונה, להבטיח את התפקוד התקין של  

תנאי   על  להקל  הפיננסיים,  השווקים 

האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית  

הפיננסית. בהרבה    וביציבות  הריבית,  כלי 

אפקט  פחות  להיות  הפך  כבר  יבי  מדינות 

ולכן, הבנקים מפעילים תוכניות מוניטריות  

 2מדיניות מוניטרית דור  –אלטרנטיביות 

בהתאם לזאת, בחודשים האחרונים עיקר הפעילות של הבנק היא בשתי זירות )+ נוספת, ותיקה  

יותר, רכישות מט"ח( והן רכישות איגרות החוב הממשלתיות והעמדת הלוואות למערכת הבנקאית  

איגרות ממשלתיות בסך של  לטובת מגזר הע ישראל  ינואר רכש בנק    4.2סקים הקטנים. בחודש 

מיליארד ש"ח. גם בזירת ההלוואות הייתה פעילות   80מיליארד ש"ח, מתוך תוכנית ארוכה לרכישת 

 מיליארד ש"ח למערכת הבנקאית לטובת הלוואות לעסקים קטנים.   3.1ערה למדי כאשר הבנק סיפק  

 

 

 שיא של כל הזמנים - מיליארד דולר בחודש אחד  6.8בנק ישראל רוכש  

החוץ   מטבע  המשק  יתרות  בסוף  של  הסתכמו 

מיליוני דולרים,   179,507בסך  2021חודש ינואר 

דולרים לעומת סוף    ארדי מילי  6.2גידול בסך של  

ידי  בעיקר על    החודש הקודם. הגידול מוסבר על 

מטבע חוץ על ידי בנק ישראל  עתק של  רכישות  ידי  

הממשלה  בנוסף,    מיליוני דולרים.  6.8-של כבסך  

מ כלארץ  חו"ל  העבירה  של  מיליוני    287-סך 

מיליוני    857-כ)התאמות שע"ח לדולר( גרעו מסך היתרות  יתרות מטבע חוץ    שערוךמנגד,    דולרים.

 . מהתוצר המקומי הגולמי  44.9%מהוות כבר היתרות על רקע הפעילות בשוק המט"ח    דולרים.

 

 אינפלציה  

בחודש ינואר, אך היה גבוה מהערכות השוק. ההפתעה הגיעה    0.1%- מדד המחירים לצרכן הוזל ב

ציפיות האינפלציה לשנה  ך,  צא מככפועל יובעיקר מהתייקרות בסעיף חוזי שכר הדירה המתחדשים.  

כל  ישנה עדיפות לאפיק השקלי, בולכן    ל המידהלהערכתנו, הציפיות הן גבוהות יתר ע   . 1.7%-נסקו ל 

    מח"מ.

עסקאות ריפו 

עם אג"ח 

כבטוחה

עסקאות 

החלף 

דולר/שקל

רכישות 

אג"ח 

ממשלתי

רכישות 

אג"ח 

קונצרני

הלוואות לט"א למערכת 

הבנקאית לטובת 

העמדת אשראי לעסקים 

קטנים

מיליארדי ₪מיליארדי ₪מיליארדי ₪מיליארדי דולרמיליארדי ₪יתרה נכון ל-

31/03/20205.57.58.5-

30/04/20201.87.513.2-1.2

31/05/20201.66.819.2-4.6

30/06/20201.54.523.4-4.6

31/07/20201.5023.90.64.6

31/08/20201.5029.90.98.7

30/09/20201.5033.62.112.2

31/10/20201.50373.113.8

30/11/20201.5041.63.516.3

31/12/20201.5046.23.519.6

31/01/20211.5050.43.522.7

004.203.1השינוי בינואר

תוכניות בנק ישראל בשווקים ובמערכת הבנקאית
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 העולמית  הכלכלה
 

 האופטימיות ביחס לקורונה נמשכת  

קוות  שבין ת  המשקיעים לשילובסו  , שאותה ייחבתרועה רמההחל ביום שלישי  האחרון  המסחר  שבוע  

, עונת רווחים טובה יותר מהצפוי ברבעון הרביעי  נוחהלגירוי פיסקלי נוסף, המשך מדיניות מוניטרית  

ככל שהתקדם השבוע.  השתנתה, בחזיתות אלה האופטימיות . קורונהוהתקדמות במאבק בווירוס ה 

י הוא מצפה כי לכל האמריקנים תהיה גישה לחיסון נגד  כביום שלישי בערב אמר הנשיא ג'ו ביידן  

גם מדו"ח של    ים מעודד   ו הי וול סטריט  סוחרי  רגיל עד חג המולד.    למצב  ו רחזיחיים  הוירוס עד יולי, ו

בלומברג כי אספקת החיסונים צפויה להכפיל את עצמה עד אפריל, בין היתר הודות לאישורם של  

מחקרי  חיסונים  כנגד  נוספים.  יעילים  להיות  שלא  עשויים  הנוכחיים  החיסונים  כי  העלו  חדשים  ם 

  וא כשה  קבל חיסון ל   כשליש מהכוחות מסרב כי  הפנטגון גילה    . ( אידרום אפריק )חדשים  הריאנטים  ווה

 . חיסוניםביחס למשקפים ספקנות נרחבת ים . החייל מוצע

 

 האינפלציה חוזרים  חששות  

י. החברה  המניות נסוגו ביום חמישי בבוקר, בעקבות הדיווח של וולמארט על רווחים חלשים מהצפ

בשל התחייבותה להעלות את    , בין היתר  רווחים בשנה הקרובה, של הצמיחה איטית יותר  ל  צופהגם  

דיווח של משרד העבודה ביום  אחר  הגיעה ל דולר לשעה. הידיעה    15- השכר הממוצע של עובדיה ל 

.  2009ביותר מאז דצמבר  דשים החזקה  עלייה החו בינואר, ה   1.3%-רביעי כי מחירי היצרנים עלו ב

היו  .  1.1%צנזוס לעלייה של  הרבה מעל ציפיות הקונ  -   5.3%-ב   ינואר מכירות הקמעונאות זינקו ב

  דולר   600  בסך  , לאמריקאים בעלי הכנסה נמוכה ובינוניתישירים  התשלומים  האת    להפתעהייחסו  ש

אושרו כחלק מחבילת הגירוי בדצמבר. מבקרי תוכנית ההקלה החדשה של ממשל ביידן בסכום    אשר

לנגיף    1.9של   דולר  את  הקורונהטריליון  לחמם  עלולים  שהם  לכך  כעדות  הנתונים  על  הצביעו   ,

  אינפלציה.ה  לנסיקה של הכלכלה ולהביא  

, קפצו  לדמי אבטלהשבועיות  התביעות  הגם בנתוני השבוע.    עזרהתומכים בגירוי נוסף יכולים למצוא  

תחלות  , כאשר הלצד השלילי ביותר מאז אמצע ינואר. נתוני הדיור הפתיעו    הגבוה הנתון  ,  861,000-ל

וויר  הושפעו ממזג הא כי אלו    ,ייתכן שנים.    14מעט  של כ  לרדת משמעותית משיא ות  מתחילבנייה  

   מהמדינה.  קים הקשה בחל 

 שנים   5-ציפיות האינפלציה ל 
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 משווקים את חבילת הסיוע של הבית הלבן 

ילן, חזרה והדגישה את דעתה כי הסיכונים של אי חבילת    שקתה-שרת האוצר האמריקאית, ג'נט 

טריליון דולר,    2. אם החבילה, שצפויה לעלות כמעט  מחיר עולים בהרבה על ה  הקורונהנגיף  להקלה  ה

, הפד, יש את הכלים להתמודד עם כל לחץ  בנק המרכזי תגרום לזינוק באינפלציה, ילן אמרה כי ל

גם  ככל הנראה  לה. לדבריה, ממשל ביידן מתכוון להציג חבילת תשתית בהמשך השנה ועי שחירים  מ

חלק מההצעה יהיו  מיסים  בסביבת    .העלאות  מאוד  גבוהות  המניות  שווי  הערכות  כי  הזהירה  ילן 

ס על יבוא  התשואה הנמוכה הנוכחית והזהירה את המשקיעים בזהירות רבה בענפים מסוימים. המכ

ה שרת  סיני יישאר במקומו בזמן שהממשל יקבע את האסטרטגיה המתאימה לסין בהמשך, אמר

 . האוצר 
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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 

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  
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  
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  
הקרן   מנהל  של  בניהולו  נאמנות  קרנות  של  השתתפות  יחידות  זה  ובכלל  הנכסים,  את  למכור 

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  
תהא   לא  איילון  קבוצת  האמור,  כל  רקע  על  בדיעבד.  או  מראש  בסקירה  ו/או  במידע  עדכונים 

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  
עצמה   בפני  סקירה  כל  לבחון  כי עליכם  נדגיש  כן,  כמו  איילון.  קבוצת  ידי  על  לו  למי שהומצאה 

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


