
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

ו לאחר תקופת התערבות ערה בשוק המט"ח, בנק ישראל   • מיליארד דולר    2"רק"    ש רוכמצמצם 

 מיליארד ש"ח   4-בחודש מארס. ההתערבות בשוק האג"ח הממשלתי נותרת ברמה חודשית של כ

 והושפע מהתייקרות בפריטי הלבשה, דיור ואירוח  0.6%-מדד מארס עלה ב  •

 ללא שינוי   –. צפי המוניטריתבנק ישראל צפוי השבוע להודיע על תוכניתו   •

   האפיק הממשלתי •

o   הקצרות האינפלציה  התאמה  ציפיות  לרשום  צפויות 

  כלפי מטה, לאחר מדד מארס

o  ליהנות בטווח    צפוי הממשלתי הקצר    –   טווחים קצרים

 הקצר משני המדדים הקרובים אפריל ומאי.   

o ארוכים קיים    –   טווחים  מקטע  בייתרון  להערכתנו, 

לעומת הצמוד. הארכנו את המח"מ המועדף,    השקלי

 שנים.  6-ל  4-מ

o ומהלך נגד    ת וסלקטיבינדרשת  .  האפיק הוביל את מדדי האג"חבשבועות האחרונים    -   קונצרני

 בחירה פרטנית של חברות  - המגמה 

 
    הכלכלה העולמית: 

ם נראים טובים בכל החזיתות, אפילו גם  . הנתונילאחר החורף הקשה הכלכלה האמריקאית מאיצה  •

 האינפלציה 

 יעודכנו כלפי מטה.  ד מתה הכלכלה האירופאית מציגה קשיים וכלל הנראה התחזיות עולעו •

 6%לרדת לכדי   צפויאך   ,18%של   סין מציגה נתוני צמיחה מרשימים •

 

 במרכז השבוע

 

  עומתל באירופה הקשיים  את ממחישה 2021-ב לגרמניה הקונצנזוס בתחזית הדרדרות

  ארה"ב 

 

 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  אפרילמדד 

0.3% 
 החודשים הבאים:  12

0.7%+ 
 
 

 אלוקציה 
 

 מניות
 

 100%  מומלצת: חשיפה
 

 ישראל                     ל "חו                     

                 60%                    40% 

 עדיפות: 
 (XLIתעשיה ) .1
 בנקים )ישראל וחו"ל( .2
3. S&P 500 
 90תל אביב  .4

 
 

 אג"ח ממשלת ישראל 
 

 נים ש  6: 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 18
 

 בישראל מרווחים קונצרנים                      

 שקליתל בונד                       

 20בונד תל                    
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 המקומית  הכלכלה
 

 בנק ישראל מצמצם את ההתערבות שלו בשוק המט"ח  

מיליארד דולר לחודש, במארס    4.4-ההתערבות החודשית הייתה גבוהה מ  בהם חודשים    3לאחר  

 מיליארד דולר.   2-רכש בנק ישראל פחות מ

של   בשפל  נסחר השקל  ינואר  באמצע  את    3.11כזכור,  הגביר  הבנק  זאת,  ולאור  לדולר  שקלים 

רמות  אגורות בשער השקל כנגד הדולר. כפי הנראה    20-ההתערבות שהביא לפיחות של יותר מ

 שקלים לדולר איפשרו לבנק למן את ההתערבות בחודש הקודם.  3.3-המסחר של כ 

ייסוף מחודשת שמתחילה מעט להדאיג, השקל שב לרמות של   עם זאת, החודש, נרשמת מגמת 

אג' נמוך מהשיא שנרשם בסוף מארס. לפיכך, אנו צופים להראות עלייה ברמת    6אג' לדולר,    3.28

באופן אסטרטגי אנו בעד השקל ומעריכים כי לאורך זמן הוא ישוב  התערבות החודש. כמו כן,  

   ולר.להתחזק כנגד הד

 

 

 בנק ישראל ממשיך ברכישות האג"ח הממשלתי  

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות משבר  

במשק   תנאי האשראי  על  להקל  הפיננסיים,  השווקים  של  את התפקוד התקין  להבטיח  הקורונה, 

תוכניות.    2- ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית. בחודש מארס פעל בעיקר בנק ישראל ב

  5- מיליארד ש"ח. למעשה, בכל אחד מ   4.1היתה רכישות של אג"ח ממשלתי בהיקף של    הראשונה

מיליארד    4.6-מיליארד ש"ח לחודש )ולא יותר מ   4-החודשים האחרונים רכש בנק ישראל יותר מ 

ש"ח(. ניתן להניח כי זהו ההיקף החודשי שבו בבנק ישראל מרגישים בנוח. נזכיר כי לפי הבנק יעד  

מיליארד    85על  הרכישות עומד  

ש"ח. התוכנית השנייה היא מתן  

הבנקאית   למערכת  הלוואות 

( שלילית  (,  -0.1%בריבית 

להלוואות   יינתן  זה  והון  במידה 

לעסקים קטנים )בריבית של עד  

(. בתוכנית זו ניתנו  1.3%פריים+

 מיליארד ש"ח.   28.1סך של 

 

 

 

 

   

 

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

5.5 7.5 8.5 - 31/03/2020
1.8 7.5 13.2 - 1.2 30/04/2020
1.6 6.8 19.2 - 4.6 31/05/2020

1.5 4.5 23.4 - 4.6 30/06/2020

1.5 0 23.9 0.6 4.6 31/07/2020

1.5 0 29.9 0.9 8.7 31/08/2020

1.5 0 33.6 2.1 12.2 30/09/2020

1.5 0 37 3.1 13.8 31/10/2020

1.5 0 41.6 3.5 16.3 30/11/2020

1.5 0 46.2 3.5 19.6 31/12/2020

1.5 0 50.4 3.5 22.7 31/01/2021

0.8 0 54.8 3.5 25 28/02/2021

0.5 0 58.9 3.5 28.1 31/03/2021

-0.3 0 4.1 0 3.1
השינוי בחודש 

האחרון

יתרה לסוף חודש, מיליארדי ש"ח

תכניות בנק ישראל  בשווקים הפיננסיים לאור משבר הקורונה
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 הגירעון הממשלתי מתכווץ, ההוצאה נותרת גבוהה  

הממשלה   של  התקציבית  בפעילותה 

- בחודש מרץ נמדד גירעון בסך של כ

חודש  ש"ח   מיליארד   11.4 לעומת   ,

מרץ אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי  

   .ש"חמיליארד   15.69-בסך של כ

זה   בחודש  עמדו  הממשלה  הוצאות 

מיליארד דולר, שהיא גבוהה    46.9על  

מאוד ולא מצביעה על שינוי כיוון של  

דווקא    ,הממשלה באשר להוצאותיה. 

ההוצאה   הוא.  יותר  נהפוך  הייתה 

 .  2020גבוהה מאשר בחודש מארס  

זאת,   הממשלה  לעומת  הכנסות  סך 

בכ מרץ  בחודש  מהם,  מיליארד    35.6-הסתכמו  היוו    30.7ש"ח.  ש"ח  ממיסים  מיליארד  הכנסות 

 . לעומת החודש המקביל אשתקד וגם בהשוואה לחודשים הקודמים  35%-המגלמים עלייה נאה של כ 

 

 מדד מארס והערכות   –אינפלציה  

לצרכן   המחירים  ב מדד  השנה  של  האינפלציוני  החודש  שהוא  מארס,  בחודש  אחת  0.6%-עלה   .

  9.7%ההשפעות המרכזיות ובמידה רבה גם ההפתעה של המדד בחודש זההגיעה מהתייקרות של  

 במחירי שירותי האירוח והנופש שחזרו לפעול לאחר שנה קשה של סגרים.  

, תחבורה  2.2%, תרבות ובידור  5.8%בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה  מחירים    עליות  באופן כללי: 

וציוד לבית  0.9% ריהוט  ו 0.6%, דיור  0.8%,  וטיולים  -,  רידות מחירים  י  .  9.7%  -הארחה, נופש 

   . 1.5%בולטות נרשמו בסעיף ירקות ופירות 

  יושפע במיוחד מהגורמים הבאים: 2021אפריל חודש במדד המחירים לצרכן  

  בראשית החודש.  0.8%-מחירי הבנזין התיקרו ב  •

לאור   • ולהתייקר  להמשיך  צפויים  והנופש  ההבראה  מחירי 

)הנחנו   לפעילות  על    20%-, שמשמעותו היא כ10%החזרה 

  .פני חודשיים( 

בסעיף   • ובכל  המתחדשים  הדירה  שכר  חוזי  במחירי  יציבות 

 הדיור. 

 במחירי ההלבשה וההנעלה   2%-התייקרות של כ •

דומה לזה של מארס  שער החליפין הממוצע של אפריל יהיה     •

 ולכן תרומת שער החליפין על האינפלציה תהיה אפסית. 

  מארס   לחודש   לצרכן  המחירים   מדד   כי   צופים   אנו,  אלו   כל  לאור

   .0.3%-יעלה ב 2021

 התפתחות הגירעון הממשלתי                
 מצטבר, מיליארדי ש"ח                   

תחזית קבוצה

0.1% מזון

2.3% ירקות ופירות

0.0% דיור

0.2% אחזקת הדירה

-0.1% ריהוט וציוד לבית

2.2% הלבשה והנעלה

-0.1% בריאות

0.7% חינוך תרבות ובידור

0.4% תחבורה ותקשורת

-0.1% שונות

0.3% כללי

 מדד המחירים לצרכן עשר 

הקבוצות הראשיות - תחזית
04-2021
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 העולמית  הכלכלה
 

 כלכלת ארה"ב עברה הילוך גבוה יותר במרץ  

בארצות    מפאת   שיבושים לאחר   הכלכלית  הפעילות  פברואר,  בחודש  הקשה  החורפי  האוויר  מזג 

של  , התביעות השבועיות  9.8%-כאשר מכירות הקמעונאות עלו ב  ס רא בחודש מ  שתקמההברית ה

י   י סרוחמ לעבודה  מתחת  לראשונה  והסקרים  ראשית  מאז    , שאי   600,000-רדו  המגיפה  תחילת 

, כאשר  סרהתחממה במא האינפלציה  גם  .  זינוקניו יורק ופילדלפיה הראו    -    Fed-האזוריים של ה 

   מזון ואנרגיה. ללא   1.6%ולכדי  2.6%נתי של לקצב שמדד המחירים לצרכן עלה 

 

 קורונה  גל של מקריבאירופה נאבקת   

  קורונה בארה"ב. יוביים למצאים כחאיש בשעה נ  9,600שכמעט  מעריך כי  אות העולמי  הברי ן  ארגו

נכנעו לנגיף עד כה. אמנם הפעלת החיסונים באזור  כבר  אירופאים    1,000,000-למעלה מ  תם כערלה

  קרובים לתפוסה רבים  בתי חולים  עדיין,  הייתה בעייתית, אך קצב החיסונים השתפר במדינות רבות.  

הצמיחה הכלכלית צפויה להתאושש לאט  תוצאה מכך,  . כבמדינות רבות   ים נפוצ  סגרים מלאה וה

בקרן המטבע הבינלאומית דוחקים בממשלות האירופאיות   .יותר באירופה מאשר בארצות הברית 

א פשוט.  הגידול החוב. המצב הוא לתן את השפעה הקורונה, חרף  , בכדי למלהגביר את ההוצאה 

יחס החוב  כבר כעת,   כי  צופים  ל יתוצר  לבאיטליה    160%-גיע השנה לשיא של כל הזמנים קרוב 

.  2021בשנת  בלבד,    4.5%פחות חזקה מהצפי המוקדם ותגיע לכדי  תהיה  וכי הצמיחה  מהתוצר  

 . מהתוצר 11.8%על השנה יעמוד הממשלתי  הגירעון 

 

 על צמיחה ברבעון הראשון ראשונה סין מדווחת  

בהשוואה לרבעון המקביל    , 2021ברבעון הראשון של    18.3%-ין צמח ב התוצר המקומי הגולמי בס 

המדינה   הייתה  אז  שנה,  הקורונה. לפני  מפאת  פני    נעולה  על  חזקים  נראים  למרות שהמספרים 

  6%ל  שנתי ש  קצבהצמיחה תתמתן במהירות לעבר  תיקון התפוגגה ותקופת ה ש   די ברור השטח,  

 ברבעונים הבאים.  

 

 SPACהרגולטורים בארה"ב מגניבים טירוף 

וזו הביאה לכדי  (  SPAC)  "מטרה מיוחדת לרכישת  ה"ביקורת רגולטורית הולכת וגוברת על חברות  ה

הוגשו    ותחדש  SPACעסקאות    12רק    , מראשית החודש .  שירים אלו פעילות של מכ אטה חדה בה

חמש   לעומת  לציבור,  החלו  ,  ליממהבממוצע  עסקאות  להנפקה  הרגולטורים  הראשון.  ברבעון 

סטארט  חברות  המשמשות  אופטימיות  הכנסות  בתחזיות  ידי  -להתמקד  על  שנרכשו  .  SPACאפ 

ש אופציה  כתבי  כי  לדרוש  גם  עשויה  היא  כי  בארה"ב  ערך  ניירות  רשות  הודיעה  הונפקו  השבוע 

  עדכן ל   ים -SPAC-מוקדמים יסווגו כהתחייבויות ולא כהון עצמי, מה שיאלץ את הבסבבים  למשקיעים  

 .  ים הכספי דוחותיהם את 
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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  2004לון פתרונות פיננסיים )איי 

בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך  
או  /ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו )להלן: "הנכסים"( עבור עצמה ו

עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה  
ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות  
ובין   במישרין  בין  אליהן,  הקשורות  חברות  או  במידע  הנזכרות  לחברות  שירותים  להעניק  ו/או 

 עקיפין.  ב
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. 


