
     

  והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
    

        

   מרכזיות נקודות
  ישראל: 

עלייה בשיעור ההצטרפות של הגברים החרדים לשוק העבודה, מגמה זו  לאחר שנים בהן נרשמה   •

אחרונות. בשנים  היהנ   נבלמה  הוא  התעסוקתי  לעליית    מפתחסיון  המביא  בקרב  שכר  המרכזי 

 ים דר החהשכירים  

    , בחודשים הקרובים 0.4%-בעקבות חזרת המשק לשגרה, המדד המשולב של בנק ישראל מזנק ב •

 צפויה התמתנות בקצב ההתרחבות 

 0.3%-ומדד אפריל ב   0.5%-ס צפוי לעלות במדד המחירים לצרכן לחודש מאר •

   האפיק הממשלתי •

o   לכדי  ציפיות האינפלציה הקצרות ונסקו  לעלות    2.39%שבו 

 לשנה ראשונה 

o  המדדים מארס עד יוני ירכזו את האינפלציה    -   טווחים קצרים

 בתקופה זו  חיוביתהשנתית ובהתאם הגישה לצמודים תהיה 

o  ארוכים השקלי ייתרון    -   טווחים  העמקת    למקטע  עם  גדל 

   אל מול הצמוד תשואת החסר 

o האפיק הוביל את מדדי האג"ח בשבועות האחרונים    -   קונצרני  .

  בחירה פרטנית של חברות  - ומהלך נגד המגמה  ת וסלקטיבינדרשת 

 

     הכלכלה העולמית: 

צפוי להקל  ומנהל התעופה האמריקאי  ציאה ממשבר הקורונה  כבר את הירואים    ב בעוד שבארה" •

כנסת לסגר נוסף, על רקע עלייה במספר  צרפת נ   .אירופה נמצאת מאחור מחוסנים,  תעבורת  על  

 קים היומי הנדב 

 . מיליארד דולר 2-ות בהיקף של יותר מביידן מכריז על תוכנית חדשה להשקעה בתשתי •

מחודש    Fed-פרוטוקול ישיבת ה ל  , בין היתר, תינתן  םעייתשומת לב המשקוע המסחר הקרוב  שבב •

 מארס 

  במרכז השבוע

    ישראל  בנק של המשולב במדד 0.4% של לזינוק מביאה מהסגר היציאה

  

  תחזיות 
  

  ריבית בנק ישראל 
  נוכחי: 
0.1%  

  קרוב: מועד ההכרזה ה
19/04/21  
  צפי ריבית: 
  ללא שינוי

  ) 31/05/21(אח"כ 
  

  

  מדד המחירים לצרכן 
  : 2020  מארסמדד 

0.5%  

  החודשים הבאים:  12
0.8%+  

  

  

  אלוקציה 
  

  מניות
  

  100%  מומלצת: חשיפה
  

  ישראל                      ל "חו                     

                60%                     40%  

  עדיפות: 
 )XLIתעשיה ( .1
 בנקים (ישראל וחו"ל) .2
 125תל אביב  .3
4. SMALL CAP 

  

  

  אג"ח ממשלת ישראל 
  

  נים ש 4:  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 אפריל ב 4

 בישראל מרווחים קונצרנים                      

 שקליתל בונד                       

 20בונד תל                    
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  המקומית  הכלכלה
 

  ; פערי השכר הולכים וגדלים   נבלמה העלייה בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים

במגמת   היה  חרדים  גברים  של  התעסוקה  שיעור 

תחילת  למן  בשנים    עלייה  אך  האלפיים,  שנות 

למעשה קפוא.    האחרונות נפסקה העלייה, והוא נותר

לייחס    ניתן   ) בהמשך גם את הקיפאון(את רוב העלייה  

לשינויים שחלו לאורך זמן בשיעור ההשתתפות של  

 חרדים צעירים יחסית בשוק העבודה.   גברים

- הפערים בין גברים יהודים חרדים לגברים יהודים לא

וצות הגיל.  בתעסוקה ובהכנסה קיימים בכל קב  חרדים 

לחרדים    הפער לא־חרדים  בין  הממוצעת  בהכנסה 

   התעסוקה עצמם. תחומי התעסוקה והן מפערים בהכנסה בתוך תחומי מהבדלים בנובע הן מן 

  העשור   לאורך   עלו   חרדים  גברים  של   ההכנסות 

  יהודים   גברים  לבין  בינם  הפער   אך   ,האחרונים  וחצי

תרשים   גדל  רק   לא־חרדים   ,זאת .  ) משמאל  (ראו 

  חד   באופן  עלו  חרדים -לא  גברים  של  שההכנסות  מפני

  כלל   של  אקונומטרית   בחינה.  התקופה  לאורך   יותר 

אשר  בהכנסות  הפער  את   המסבירים   הגורמים   ,

  להסביר   ניתן   כי   מעלה   נעשתה על ידי מרכז קהלת, 

  של   הנצפות  התכונות  בעזרת  מהפער  78%  מ־  יותר 

  ,בהשכלתם ,  שלהם  ברקע   הנוגע   בכל   הפרטים

    .שלהם התעסוקתי  ובניסיון  המשפחתי במצבם

  הזכאות   בשיעור  עלייה  למרות.  לבגרות   הזכאות  יעורושגורם מרכזי לפער השכר הוא ההשכלה  

  שנולדו   החרדים  הגברים  מן  )3%מ־  פחות( קטן מיעוט  רק  עדיין,  האחרונים  העשורים  בשני לבגרות

  נמוך  גישה   שיעור   עקב  הן  –  לבגרות  זכאים  ) 2018 בשנת   לבגרות   לגשת  אמורים  והיו (  2000 בשנת

  מלמדים   אינם  החרדיים  בתי־הספר  של   חלק־הארי  שכן  ,שניגשו   מי  בקרב   נמוך  זכאות  שיעור  עקב   והן

  הפסיכומטרית   לבחינה  הניגשים  החרדים  הגברים  שיעור .  לתעודת־בגרות  נדרשים  מקצועות  כלל

  הגברים   עמיתיהם  של   מאלה   נמוכים ,  שלה  המילולי   בחלק   מלבד ,  בבחינה  והישגיהם ,  הוא   אף  נמוך

  .הלא־חרדים היהודים 

  ללא   הם  העבודה  לשוק   המצטרפים  החרדים  הגברים,  טבעי   באופן  -  ותק הוא מנוע השכר בפועל,  

  בהרבה   ּפחּות  הממוצע   החרדי   המועסק   של   התעסוקתי   שהניסיון   לכך   שמוביל   מה,  תעסוקתי   ניסיון 

  לניסיון ,  פורמלית  השכלה  בהעדר.  גיל   באותו  הם   כאשר  גם,  הממוצע  הלא־חרדי  המועסק  של  מזה

  הגידול   הוא היה המשפיע המרכזי על ו,  חרדים  גברים   של   הכנסתם   על   מכרעת  השפעה  יש   התעסוקתי 

  .האחרונים  וחצי בעשור  חרדי  מועסק  של  בהכנסה
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כלכליים החשובים של   ובמיוחד של הגברים היא מבין המשתנים המאקרו  תעסוקת החרדים 

שוק העבודה ובכך מפחית  ב  נמצאהמשק הישראלי. מדובר על אוכלוסיה שחלק מרכזי בה לא  

  של המשק. הטווח -ארוך מפוטנציאל הצמיחה  

  

  

  סיום הסגר השלישי  רהמדד המשולב של בנק ישראל מזנק לאח 

, וזאת בשל תחילת  0.4%שיעור נאה של  ב   2021המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש פברואר  

הקלה במגבלות הסגר השלישי שהתרחשה עם התמתנות התחלואה בעקבות מבצע החיסונים,  ה

הושפע לטובה מעליות בשיעור המשרות הפנויות במשק    הזשהחל בישראל בדצמבר. המדד לחודש  

פדיון בשירותים (ינואר), במשרות השכיר (דצמבר) ובהתחלות  (לחודשים ינואר ופברואר), במדד ה

חיובי   תיקון  צפוי  בינואר,  הקמעונאי  במסחר  הפדיון  מדד  ירידת  לאחר  כן,  כמו  (דצמבר).  הבנייה 

בחודש פברואר. צפי זה נתמך גם בנתונים חיוביים מסקר המגמות בעסקים לחודש בפברואר. לעומת  

הסח  יצוא  צריכה,  מוצרי  יבוא  ויבוא  זאת,  ורות 

התשומות לייצור (ללא דלקים) ירדו בחודש פברואר  

  והשפיעו שלילית על המדד.  

  3בתרשים משמאל ניתן לראות היטב את השפעת  

האחרונה בשנה  המשולב.    ,הסגרים  המדד  על 

כעת, עם חזרת המשק לשגרה, ניתן להעריך כי  

  0.2%המדד המשולב יחזור לצמוח בשיעור של  

  מדי חודש.  0.3%עד 

  

  מדד המחירים לצרכן 

  יושפע במיוחד מהגורמים הבאים:  ו  0.5%- צפוי לעלות ב   2021בחודש מארס  מדד המחירים לצרכן  

  למדד הכללי).    0.15%-בראשית החודש (תרומה של כ 4.7%-מחירי הבנזין נסקו ב  •

  במחירי הפירות.   5%עלייה עונתית של   •

  . 1.0%-המתחדשים ב התייקרות במחירי חוזי שכר הדירה   •

  במחירי ההלבשה והנעלה.   3.0%התיקרות עונתית של   •

שער החליפין הממוצע של פברואר יהיה גבוה מזה של פברואר ולכן תרומת שער החליפין על    •

  האינפלציה תהיה כלפי מעלה. 

ויושפע בין היתר מהתייקרות במחירי הירקות    0.3%-צפוי להתייקר ב   2021לחודש אפריל  המדד  

במחירי  שנרשמה    0.8%יוחד של הפירות, מעלייה עונתית במחירי ההלבשה ומהתייקרות של  ובמ

  הבנזין בראשית החודש. 

  החודשים הבאים.  12-ב  0.8%-וב 1.3%-צפוי המדד לעלות ב 2021בשנת 
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  העולמית  הכלכלה
 

  המניותמחירי קומי התשואה הממשלתיים וגם של של ע יה עלי – ראשון  רבעון  

  י שוקך בערעליית  ך  ו ת , בשוק האג"חלפדיון נשלט על ידי עליית תשואות   2021הרבעון הראשון של 

שלילית  המניות המנ)במחירים   (קורלציה  שני  לו.  העיקריים  היו  תעים  זו  הדמוקרטים  ופעה  ניצחון 

השנה,   בתחילת  להמשך    סלל ש בג'ורג'יה  הדרך  כספית  את  והצלבתמיכה  הפעלת  ארה"ב,  חת 

ז,  . מאשפלב שוקי המניות  היו  ברה קצת יותר משנה מאז  לאחרונה, ע החיסונים בארה"ב ובבריטניה.  

.  מעבר לשיא שקדם לקורונה  20%-והוא נמצא ברמה של כ  79%-בזינק    MSCI  העולמי של   מדדה

ל האמריקאית  האוצר  על    10-תשואת  כעת  עומדת  לעומת  1.71%שנים  באוגוס  0.5%,            ט בשפל 

  בתחילת השנה.   0.9%-ו

שנרשמו במניות  העלייה בתשואות אגרות החוב הייתה בקורלציה הדוקה עם ביצועים משמעותיים  

, כאשר  סקטור הנפט  מניות   מחירי סחורות גבוהים יותר סייעו גם לשווי גם  .  " ערךה"מניות  הפיננסים ו

השנה  הנפט   ב  25%-כבזינק  עלתה  ה13%-כוהנחושת  כל המהלכים  גורם  .  את  שמניע  המשותף 

  לצמיחה עולמית. צפי הללו הוא האופטימיות הגוברת לגבי ה

  

  חזרת המשק לשגרה ם החיסונים והמשק האמריקאי מתקדם ע 

של חיסון  מנה אחת    ת לפחוקיבלו  בר  כמהמבוגרים הבריטים    58%-מהאמריקנים ו   37%-עלה מ למ

המשך    ך, . לפיכנמוך בהרבה בהשוואה לתחילת השנה  מפאת הקורונהומספר האנשים המאושפזים  

של    נראה המניות    בשוקיות  עלי  קיימא  ובת  מחודשת  לפתיחה  מצפים  המשקיעים  כאשר  הגיוני, 

איטית רשמו עליות נאות בשוקי  החיסונים היא    תמשקים שבהם הפצ  כי גם   , ייןב לצחשו   . כלכלותה

  המניות שלהם.  

  

מ בחודש  השתפרו  העסקים  ובריטניה.  סר אסקרי  ארה"ב  באירופה,  מאוד  התרחב  הייצור  כאשר   ,

אך השיפור הבולט ביותר היה בתחום    ביצועים טובים,  רשוםהאמריקני המשיך ל  יםהשירות   סקטור

  . תחום כבושהשירותים בבריטניה, כאשר עסקים ציינו את שיפור אמון הצרכנים וסימנים של ביקוש 

  נסק. האמריקאי   ISM- היצרני מדד היק באפ  ., שהוא ברור למדי זה בגוש האירו הציג פיגור

המהלך  .  האמריקאי  תוצרמה  9%של הנשיא ביידן, ששוויה    תמיכהחבילת  עברה  גם  מארס  חודש  ב

. ביידן גם  7%צמיחה של  צפי ללצמיחה בארה"ב השנה, עם    תחזיות הקונצנזוס של    הוביל לשדרוג 

  . נשיאותלהימים הראשונים  100-מיליון ב 200-מיליון ל 100- הכפיל את יעד החיסון שלו מ

  

, עלול  בתקופת הקורונה  גדל שהאמריקני, בשילוב עם חסכון  הסיוע  כי גודל    ים שש וח היש משקיעים  

באינפלציה  לעלייה  המדיניות   Fed-ול   להוביל  את  למרות    .להדק  זאת,  תחזיות  ב  האופטימיותעם 

  3.5%-ל ו  בסוף השנה  4.5%-כי האבטלה תרד ל   יםפ וצ  , בבנק המרכזי האמריקאיהצמיחה לשנה זו 

ולכן שם לא צפויים  שהאינפלציה תהיה מעל היעד בר קיימא    נים פד לא מאמיב  . בנוסף, 2023עד סוף  

  . 2024פני לרסן את הפעילות הכלכלית ל
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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
עצמה ו/או   בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור  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   "הסקירה")  (להלן:  תמונות  ו/או  טקסט  הערכות,  ניתוחים,  ידיעות,  בנתונים,  ו/או  בסקירה  אין 

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  
עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק   עצמאית על ידי  בדרך  אך המידע לא אומת 
או   ייכללו טעויות  שבמידע לא  להתחייב  ניתן  לא  זה  ובכלל  לשלמותה  ו/או  בה  שנכללו  הפרטים 
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.  
כל האמור   הודעה  מבלי לגרוע מכלליות האמור,  בכל עת וללא מתן  עשוי להשתנות  בסקירה זו 

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

לול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או  כשיקול אחד במכ
תהא   לא  איילון  קבוצת  האמור,  כל  רקע  על  בדיעבד.  או  מראש  בסקירה  ו/או  במידע  עדכונים 
אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה  

  או שימוש בה בדרך כלשהי.  / מהסתמכות על הסקירה ו
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא  


