
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

נותרת  בדים, אך ריבית בנק ישראל  העסקים תרים אחר עוב מזנק,  ד המשולמד שתקם, המשק  המ •

 ללא שינוי

לה נוספת אי ודאות  ת גבוהה ור לשגרה, התמיכה הממשלתית נותרכי המשק חוזהעובדה  למרות  •

 במונחי תוצר ימשיך להתרחב  ביאו לידי כך שגם השנה החוב הציבורי יפוליטית. אלו 

   האפיק הממשלתי •

o   רשמו השבוע שוב עלייה.  ציפיות האינפלציה הקצרות 

o  קצרים הקצר    –  טווחים  הקצר  הממשלתי  בטווח  ליהנות  צפוי 

 משני המדדים הקרובים אפריל ומאי.   

o לעומת    מקטע השקליב ייתרון להערכתנו, קיים   –  טווחים ארוכים

 . אנו מעדיפים מח"מ ארוך ורכישת לתוך עליית תשואות הצמוד. 

o האחרונים    -  קונצרני המרווחיםבשבועות  התכווצות  .  נמשכה 

 בחירה פרטנית של חברות  - ומהלך נגד המגמה  ת וסלקטיבינדרשת 

 
    הכלכלה העולמית: 

 מיחה נאים מאוד ברבע הראשון צי  גה נתונ ארה"ב מצי •

הדבר צפוי לשקם את הצמיחה    ,למדינות   את כספי קרן החילוץקרוב  ב באירופה צפויים להעביר   •

 משמעותית  צורה ב

ל הודו מהווה בשבועות האחרונים מוקד הקורונה העולמי. מספר הנדב • היומי מתקרב    400-קים 

 אלף. 

 

 במרכז השבוע

 

  להתרחבו משיךלה יצפו במשק השנה  יהציבור החוב

 

 תחזיות 
 

 ריבית בנק ישראל 
 נוכחי: 
0.1% 

 קרוב: מועד ההכרזה ה
31/05/21 
 צפי ריבית: 
 ללא שינוי

 ( 05/07/21)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 
4. EURO STOXX 600 

 
 

 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 מאיב 02
 

 בישראל מרווחים קונצרנים                      

 שקליתל בונד                       

 20בונד תל                    
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 המקומית  הכלכלה
 

 המדד המשולב מזנק, המעסיקים תרים אחר עובדים, אך הריבית נותרת ללא שינוי 

, וזאת על רקע ביטול רוב המגבלות  0.5%-ב   2021  סרא המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש מ

הפעילות הכלכלית במשק. שינויים אלו התאפשרו בעקבות    גברת להתמודדות עם נגיף הקורונה וה

שהחל   החיסונים,  מבצע  התחלואה  אשר  ,  2020בדצמבר  התקדמות  את  מאוד  למתן  הצליח 

הוההדבקה.   המחודשת  לאור  פתיחה 

לתיירות החוץ(,    והנרחבת של העסקים )פרט 

  ס ר אזינק במבמשק  שיעור המשרות הפנויות  

   טור זה.שיא לאינדיקה לרמת 

במשק  לכשעצמה,   הפנויות  המשרות  רמת 

תשלומי   עם  בהלימה  מתיישבת  אינה 

להפסיק יש  כי  וברור  רקע  םהחל"ת  על   ,

העובדה כי הזכאים לחל"ת מעדיפים לקבל  

 יש ביקוש חזק במיוחד לעובדים.  תשלומים אלו על פני עבודה, בעוד שבשוק העבודה 

 

הושפע לטובה מעליות ביבוא מוצרי הצריכה    מארס מעבר למשרות הפנויות, המדד המשולב לחודש  

)  (, מארס ) לייצור  התשומות  יצוא  מארס יבוא   ,)

בשירותים   הפדיון  מדד  )ינואר(,  השירותים 

הקמעונאי   במסחר  הפדיון  ומדד  )פברואר( 

כפי  בחודש      )פברואר(.  עליית  שנצפה  שעבר, 

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי בפברואר ביטלה  

את השפעת הירידה בו בינואר. לעומת זאת, יצוא  

( התעשייתי  מארס הסחורות  הייצור  מדד   ,)

)פברואר( ומשרות השכיר )ינואר( ירדו והשפיעו  

 .  שלילית על המדד 

 

יטה  החל  של בנק ישראל  הועדה המוניטרית   , וחרף ההתפתחויות הכלכליות המרשימות  יחד עם זאת

לפני כשבועיים להותיר את הריבית המוניטרית ללא שינוי. בעולם, יש כבר סנוניות ראשונות לשינוי  

הבנק המרכזי של קנדה הודיע על צמצום היקף רכישות האג"ח  של המדיניות. לראיה, באפריל,  

 .  מיליארד דולר קנדי 3מיליארד דולר קנדי לחודש לכדי  4-הממשלתי מ 

פתיחת המשק והחזרה לשגרה בישראל צפויות לתמוך בהמשך צמיחה  כי    ,בבנק ישראל מסבירים 

זאת,   עם  הקרובה.  בשנה  לפעילות  לדעתם,  מהירה  אתגרים  קיימים  הסיכונים    - עדיין  נוכח 

אי  הפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת.  . על כן,  הבריאותיים בארץ ובחו"ל 

 ך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן. הוועדה תמשי לכך, 

 שיעור מספר המשרות הפנויות                 

 המקור: הלמ"ס                                      
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 מהתוצר  75%יגיע השנה לכדי  הציבוריהחוב  

לטיפול   הממשלה  צרכי  לפיו  השנתי,  הדוח  את  פרסמה  האוצר  במשרד  הממשלתי  החוב  יחידת 

שבשנת   כך  לידי  הביאו  הקורונה  גם    2020במגיפת  ובהתאם  החוב  גיוס  בהיקפי  נסיקה  נרשמה 

 ונחי התוצר.  שיעור החוב במ ב

  2019מיליארד ש"ח בלבד בשנת    137, לעומת  מיליארד ש"ח   265השנה שחלפה גייס האוצר סך של  

  72.4%מיליארד ש"ח, המהווה    984ובהתחשב בפדיונות ובשיערוכים הגיע הסך החוב הציבורי לכדי  

 מהתוצר. 

הוא מקומי ולא    28%מסך החוב הציבורי הוא מקומי סחיר,    56%

הוא חוב חיצוני אשר נקוב במטבעות זרים.    16%-סחיר והשאר, כ

האחרונה   בהיקף  נבשנה  משמעותית  עלייה  ההנפקות  רשמה 

מיליארד דולר, לעומת היקפים    13שהגיעו לכדי    , העצמיות בחול

 מיליארד דולר לשנה, בשנים עברו.  2.5-של כ 

באפיק    20%יתר על כן, עיקר החוב הממשלתי הוא צמוד מדד )

. חלק נוסף ומרכזי של החוב  בפנסיה שאינו סחיר(  22%-הסחיר ו

 מונפק באפיק השקלי. 

מ הגירעון  כי  העובדה  להיות  חרף  משיך 

ב  גם  2021-גבוה  יגדל  הציבורי  החוב   ,

השנה. אולם, הגידול בתוצר הנומינלי יקזז  

רבות מההשפעה )עלייה במכנה(. ולכן יחס  

לכדי  להערכתנו,  החוב לתוצר יצמח השנה  

75% . 

 

 הפעילות בשוק הדיור למגורים ממשיכה להיות חזקה, אך מתייצבת  

נרכשו   פברואר  דירות,    10.2בחודש  כאלף  של  עליה  ל  10%-המהווה    פברואר חודש  בהשוואה 

עמד על    בהשוואה לחודש הקודם. מספר העסקאות בשוק החופשי בלבד   3%אשתקד וירידה של  

השנה    בחודשיים הראשונים שלעם זאת,  בהשוואה לפברואר אשתקד.    19%אלף, עליה של    9.4

מ החופשי  בשוק  בעסקאות  הגידול  בקצב  התמתנות  הרכישהנרשמה  מס  הופחת  דירות    אז  על 

   בעסקאות בשוק החופשי.   5%להשקעה. בהשוואה לחודש הקודם חלה ירידה של 

בהשוואה    10%אלף, גידול של    6.3-מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב  -דירות חדשות  

  בהשוואה לחודש הקודם. בשוק החופשי בלבד נרשם גידול חד של   6%אשתקד ועליה של    לפברואר

מכירות    במכירות הקבלנים בהשוואה לפברואר אשתקד ואילו בהשוואה לחודש הקודם נותרו  47%

 אלו ללא שינוי. 

לפברואר    בהשוואה  10%אלף, גידול של    6.5סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש פברואר עמד על  

כישות  ירידה חדה בר  בהשוואה לחודש הקודם. אזור ת"א ממשיך לבלוט עם   7%אשתקד וירידה של  

  אלו, כאשר זו בולטת במיוחד בקרב משפרי הדיור בעיר. 
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 העולמית  הכלכלה
 

 הצמיחה בארה"ב האיצה ברבעון הראשון 

הברית   בארצות  הגולמי  המקומי  התוצר 

ב השנה    6.4%-התרחב  של  הראשון  ברבעון 

שנתיים(,   במונחים  הקודם,  הרבע  )לעומת 

של   להתרחבות  שנרשמה    4.3%בהמשך 

של   האחרון  הנוכחי,  2020ברבעון  בקצב   .

שנג הכלכלי  המגפה  הרפיון  ידי  על    צפוי רם 

להיספג עד אמצע השנה. העזרה המרכזית לשיפור הכלכלי הגיעה מזינוק בולט בצריכה האישית  

  21.1%שהשתקמה, ככל שענפי המשק נפתחו מחדש. ביום שישי, ארה"ב דיווחה על עליית שיא של  

יבוב נוסף של  בהוצאות האישיות. אלו הונעו על ידי ס   4.2%בהכנסות האישיות במארס ועלייה של  

בפברואר כאשר    13.9%במארס, לעומת    27.6%-תמיכה )התוכנית של ביידן(. שיעור החיסכון עלה ל

יש הרבה    התשלומים פגעו בחשבונות השיקים של האמריקאים. הדבר מצביע על כך שלצרכנים 

  33.7%יכולת הוצאה לרשותם, במקביל לפתיחת המשק. נזכיר כי, שיעור החיסכון הגיע לשיא של  

  באפריל אשתקד, לאחר הסיבוב הראשון של הסיוע הממשלתי. 

 

 לא משנה גישה חרף התאוששות הכלכלה  Fed-ה   

שיפור   על  שדיווחה  ולמרות  הבנק הפדרלי האמריקאי התכנסה השבוע,  השוק הפתוח של  ועדת 

כנית הרכישות ותחל להפחית מרכישת הנכסים  בביצועים הכלכליים, היא לא אותתה שתשנה את תו

האמריקני, ג'רום פאוול, אמר כי אין זה הזמן לדון בהקלת בקניית האג"ח. הוא    Fed-הבקרוב. יו"ר  

הוסיף כי בעוד שהכלכלה השתפרה מאז דצמבר, היא צריכה להתקדם משמעותית, ויידרש עוד זמן.  

המחירים בטווח הקצר נובעים מצווארי בקבוק המונעים  צופים כי לחצי    FOMC-הפאוול חזר ואמר כי  

לרמז כי בסופו של דבר יצמצמו רכישות    FOMC-על ידי המגפה ואלו יהיו זמניים. בשוק ציפו מה

ממשיך   Fed- , אך זה לא קרה. שוק החוזים העתידיים לריבית ה 2022הנכסים בסוף הקיץ או לתוך  

 לעומת התחזיות של קובעי המדיניות.   לצפות לעלייה מוקדמת יותר בשיעור הריבית,

 

 הודו מסתבכת בתוך משבר הקורונה  

הודו הפכה למוקד המגיפה העולמית כאשר היא נאבקת לחסן את אוכלוסייתה המסיבית על רקע גל  

עצום של מקרי קורונה. המערכת הרפואית במדינה נמצאת במתח מקסימלי ומתמודדת עם מחסור  

ציוד. סיוע חוץ גויס מרחבי העולם. סופקו להודו חיסונים, חמצן וציוד רפואי אחר, אך  בכוח אדם ו

  385,000-גורמים רשמיים חוששים כי המחסור יימשך לאור גודלו של המשבר. כעת, מאובחנים כ

 הודים ביממה, אם כי נראה כי שיעור ההדבקה האמיתי הוא פי כמה מאותה רמה. 
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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 )

יין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך  בעלי שליטה ו/או בעלי ענ
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  

ינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות  ו/או חברות שמי מאלה ה
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 

בד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה  אלא הבעת דעה בל
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  

ו/או לשל ייכללו טעויות או  הפרטים שנכללו בה  מותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא 
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  

 ם מכל מין וסוג שהוא.  הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליה
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  

כמובן שסקירה    הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה.
זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק  
בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או  

מנ של  בניהולו  נאמנות  קרנות  של  השתתפות  יחידות  זה  ובכלל  הנכסים,  את  הקרן  למכור  הל 
מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים  

 לקורא הסקירה.  
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים  

דרש, עם גורם  של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנ
ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו  
כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או  

לא איילון  קבוצת  האמור,  כל  רקע  על  בדיעבד.  או  מראש  בסקירה  ו/או  במידע  תהא    עדכונים 
אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה  

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

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


