
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

, בין היתר בהשפעת התייקרות  0.1%-מדד יולי צפוי לעלות בומתו,  . לע0.1%-מדד יוני צפוי לרדת ב •

 . דש בראשית החו לצריכה ביתית    המיםתעריף  והבנזין 

בהרחבה  ומכים בתקופה זו  ת  . בבנק ישראל צפי ליציבות  – הכרזת ריבית ב"י    – יום ב'    – השבוע   •

 סים.  פעילות כלכלית ולא בהעלאת מי כת תומ ( גירעון)פיסקלית 

   האפיק הממשלתי

o   הקצרות האינפלציה  הארוכים.  ציפיות  בטווחים  יותר  חדה  בצורה  ירדו  ומנגד  השבוע  עלו 

 מדי גבוהות הארוכות הציפיות   להערכתנו, 

o  לשקלי, בעיקר על רקע העובדה כי המדדים הקרובים צפויים להיות  קל  ייתרון    -   טווחים קצרים

 מהתחזית האינפלציה גבוהות   נמוכים וציפיות

o  ארוך  - בינוני אנו מעדיפים מח"מ לעומת הצמוד.  מקטע השקלי בייתרון  קיים  -  טווחים ארוכים 

o עלייה  בשבועות האחרונים    -  קונצרני יש בכך הרווחים במ נרשמה  נדרשת  . עם זאת,  זדמנות. 

 בחירה פרטנית של חברות   -  תוסלקטיבי

 
    הכלכלה העולמית: 

דו  התייקרות  ריקאי רשם מחצית שנה טובה מאוד בה המדדים המרכזיים רמו  שוק המניות האמ •

 . במחצית השנייהגם  סטורית, פתיחת שנה כזו לוותה בהמשך עליות יספרתית. ה

  75-ל שוב  הגיע    WTI- משיך במסעו מעלה. הם דבר שיכול לעצור אותו. הנפט מוכי אין ש  ,נראה  •

 . שנים  3, שיא של כמעט ת ולר לחביד

 

 במרכז השבוע

 

  השנה  של  הראשונה במחצית האפיקים  רביתבמ נאות תשואות

 

 תחזיות 
 

 ריבית בנק ישראל 
 נוכחי: 
0.1% 

 קרוב: מועד ההכרזה ה
05/07/21 
 צפי ריבית: 
 ללא שינוי

 ( 28/08/21)אח"כ 
 

 

 מדד המחירים לצרכן 
 : 2021  יונימדד  

0.1% - 
 החודשים הבאים:  12

1.0%+ 
 
 

 אלוקציה 
 

 מניות
 

 100%  מומלצת: חשיפה
 

 ישראל                     ל "חו                     

                 60%                    40% 

 עדיפות: 
1. EURO STOXX 600 
2. S&P 500 
 בנקים )ישראל וחו"ל( .3
4. NASDAQ 

 
 

 אג"ח ממשלת ישראל 
 

 :  מומלץ מח"מ
 בינוני ארוך  -שקלי 
 ארוך בינוני  - צמוד

 

 צמוד                    שקלי                    

                 60%                    40% 

 
 

 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 יולי ב 04
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 המקומית  הכלכלה
 

 לקראת הכרזת הריבית השבוע  

הפעילות   שבהם  ארה"ב  ובמיוחד  רבים  למשקים  בדומה 

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי    , חוזרת לשגרה

. השבוע תינתן החלטת הריבית של הבנק  ההאחרונ  שנהב

השבועות הקרובים )עד סוף אוגוסט( וככל הנראה גם   6-ל

 הפעם הריבית תיוותר ללא שינוי.  

בתקופה הנוכחית דווקא התעצמו הגורמים אשר מאותתים  

האינפלציה   ובראשם  הריבית  את  להעלות  הצורך  על 

להגיע   צפויה  האינפלציה  למדי.  טובה  בצורה  שהשתקמה  הכלכלית  והפעילות  במשק  המתגברת 

העלאת ריבית לא  . עם זאת, כפי הנראה  6%ושיעור הצמיחה עשוי לזנק עד לכדי    2%השנה לכדי  

כעת על הפרק. בדומה לבנקים רבים בעולם, הממתינים להתאוששות של המשקים שלהם  עומדת  

ולחלוף מגיפת הקורונה גם בבנק ישראל נראה כי יעדיפו לא השתמש בתקופה זו בנשק הריבית.  

הוא.   הכספים  נהפוך  בוועדת  הופיע  ישראל  בנק  ימים נגיד  מספר  תקציב  לפני  גיבוש  במסגרת   ,

 :  עלו הדברים הבאים  ת הנגיד בסקיר. והציג גישה אחרת  המדינה וחוק ההסדרים

ולפיכך, לא ימליצו בבנק   יסגור המשק את פער התוצר הריאלי שנוצר מפאת.  2023רק בראשית    •

 , אך גם לא להעלות את הגירעון. 2022-וב  2021-ישראל להעלות מיסים ב

 בשוק העבודה הייתה פגיעה משמעותית בעיקר בענפים בהם השכר הוא נמוך.  •

ה • המדיניות  בישראל הן  הגירעון  הקורונה.  בתקופת  מרחיבות  היו  הפיסקלית  והן                מוניטרית 

ה  2020-ב מדינות  בקרב  הגבוהים  מבין  לתוצר  OECD- היה  ביחס  החוב  בשיעור  זאת,  עם   .

 המשק נמצא יותר קרובה לממוצע. 

עדיין   • היא  אך  עלייה,  במגמת  בישראל  האינפלציה 

המ המדינות  מרבית  של  מהרמה  פותחות.  רחוקה 

עליית   אינפלציונית.  התפרצות  מעריך  לא  השוק 

)תרשים   הגלובלי  כולה מהמרכיב  נובעת  האינפלציה 

 משמאל(. לדבריו, רוב האינפלציה היא זמנית. 

הצביע על שני פרמטרים שהיוו שינוי משמעותי    הנגיד  •

הדוט משבר  לעומת  הקורונה  והמשבר  - במשבר  קום 

ברים הקודמים לא היה סיוע משמעותי, בניגוד למשבר  : האחד הוא שבשני המש2008-הפיננסי ב 

    וסף הוא השינוי הדרמטי בשיעורי האבטלה.נהקורונה, בה היה שינוי תקציבי משמעותי, ועניין ה

ישראל  להערכתנו,   הן    מאמיניםבבנק  כלכלית,  המאקרו  בפעילות  ולתמוך  להמשיך  יש  כי  כרגע 

הכלים הנוספים בהם הבנק משתמש כמו רכישת    באמצעות הותרת הריבית ללא שינוי והן באמצעות

,  2022-ו  2021-הצעת התקציב ל ל  הזירה המרכזית לדעתם היא הפיסקלית. לכן,  אג"ח או מט"ח.

יש חשיבות מרכזית הואיל ובבנק לא תומכים בשלב  שאותה יביא בעוד כחודשיים שר האוצר, ליברמן,  

 זה בהעלאת מיסים או בצמצום פיסקלי כואב.  
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 צמצום נוסף צפוי בחודשים הקרובים  –האוצר מצמצם בגיוס החוב הסחיר  

רקע   הקורונה  על  משרד  מגפת 

הגיוסים   את  הגביר  האוצר 

כ של  מרמה    5-החודשיים 

לחודש המגיפה  , מיליארד    ,לפני 

לכדי   ש"ח    15.5עד  מיליארד 

. בראשית השנה 2020בנובמבר  

הגבוהים   הגיוסים  נמשכו 

כ של    12עד    11- בהיקפים 

מיליארד ש"ח, אך ככל התקדמה  

ביולי יגייס האוצר  צם.  היקף הגיוס הסחיר צומ  , לאחר ההסגר השלישי  ,השנה והמשק חזר לשגרה 

, שיפור משמעותי השוואה להיקף הגיוס הממוצע בשנה האחרונה.  מיליארד ש"ח בלבד  7סך של  

ה להערכתנו,   הפיסקלי  ספעם  הגירעון  במשק  הפעילות  והאצת  האוכלוסיות  לרוב  החל"ת  קת 

להדרדר ימשיכו  הגיוסים  היקפי  ולכן  להצטמצם  בכל  .  ימשיך  הן  חיובית  השפעה  תהיה  לכך 

  אמור ליחסן של סוכניות הדירוג הבינלאומיות ביחס לחוב הממשלתי הישראלי והן על מחיר ה

 )תשואה לפדיון ומחירים נעים בכיוונים הפוכים(.   האג"ח הממשלתי הישראלי 

 

 סביבת האינפלציה  

המחירים    12-ב מדד  התייקר  האחרונים  החודשים 

  . 2021בשנת    2%-והוא צפוי לעלות בכ  1.5%-לצרכן ב

 . 0.1%-צפוי לרדת ב יונימדד 

ב  יוליבחודש   לעלות  בין  ו  0.1%-צפוי  המדד,  יושפע 

 היתר: 

( אשר חזר לרמת  2.9%מהתייקרות במחיר הבנזין ) •

 השיא של השנתיים האחרונות.  

והנופש   • ההבראה  שירותי  של  עונתית  מחירים  עליית 

 והנסיעות לחול.  

על • יקוזזו  אלו  כ  התייקרויות  של  עונתית  הוזלה    6%-ידי 

   במחירי ההלבשה וההנעלה. 

.  4.5%-י צפויים המים לצריכה ביתית להתייקר ב בראשית יול •

מסויימת ודאות  אי  קיימת  האישור,  התנגדות  חרף  לאור   ,

  .   2.5%הנחנו התייקרות של . על כן, ראשי רשויות

תחזית קבוצה

0.1% מזון

0.2% ירקות ופירות

0.3% דיור

0.3% אחזקת הדירה

-0.2% ריהוט וציוד לבית

-6.1% הלבשה והנעלה

0.3% בריאות

0.2% חינוך תרבות ובידור

0.9% תחבורה ותקשורת

-0.1% שונות

0.1% כללי

 מדד המחירים לצרכן עשר 

הקבוצות הראשיות - תחזית
07-2021
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 העולמית  הכלכלה
 

 2021ביצועי השוק בארה"ב לשנת   

דאו  מדד הבששת החודשים הראשונים של השנה עלה  

ב                  14.4%-ב   זינק  S&P 500מדד  ,  12.7%-ג'ונס 

  S&P 500. מדד  לערכו   12.5%  הוסיף  NASDAQ-הו

יוני  רשם את החודש החיובי החמישי ברציפות, עלה ב

ביותר    2.2%-ב הטובה  הראשונה  המחצית  את  ורשם 

חזקה  . מבחינה היסטורית, מחצית ראשונה  2019מאז  

פרתי  דו סעלייה  ה  תיבכל פעם שהי   ,1950. משנת  להמשך השנה  ותמבטיחה טוב של שוק המניות  

 ה. יבמחצית השני גם  הניבו תוצאות חיוביות  S&P 500-הו  Dow-ה במחצית הראשונה, 

 

 למספר מדינות הצמיחה   תחזיותאת    מפחיתה  S&Pפאת הקורונה וגרסת הדלתא, סוכנות מ 

לכמה מהכלכלות המובילות באסיה, כולל הודו,  העולמית קיצצה את תחזיות הצמיחה    S&Pסוכנות  

תחזית  ן, דרום אפריקה וחלק גדול מאמריקה הלטינית. סימעלה למנגד עדכנה הפיליפינים ומלזיה, ו

פיליפינים הורידו  ב,  מדינההקורונה בעקב התפרצות    11%לעומת    9.5%-ל   קוצצה הצמיחה של הודו  

לעומת זאת, התח6.2%-מ  4.1%-להיא  והירידה במלזיה    7.9%-מ  6%-ל ל הוסין  לזית  .  - עלתה 

   . 4.9% לעומת  5.8%-להועלתה  ומקסיקו  3.4%-מ 4.7%-ל  שודרג ברזיל ל  צפי , ה8.0%-מ 8.3%

 

 הדיור בארה"ב אחרונות בענף  מגמות   

בחודש    13.3%באפריל, לעומת עלייה של    14.6%מחירי הדירות בארה"ב חוו עלייה שנתית של  

מהווה את הרמה הנמוכה ו  במשך השבוע  6.9%-שכנתא ירד בביקוש השבועי למהעם זאת,  ס.  ראמ

 חודשים.   18ביותר מזה כמעט 

, והם צנחו  1978ביוני, בקצב של החודש הגרוע ביותר מאז    42%-החוזים העתידיים על עצים צנחו ב

ההוזלה  .  2015מאז  , וחוו את המחצית הראשונה השלילית הראשונה  2021בשנת    13%-ביותר מ

הוזיל עלויות  ור להווה תשומה מרכזית בייצור הבתים, עשויה לעז , המעץחיר המהחדשה הנרשמת ב

 פעילות בענף. ולשקם את ה
 

 ממשיך לפרוץ מעלה  נפט ה 

כמעט גובה שלוש שנים,  ונסקו לגובה של    דולר לחבית  75את הרף הפסיכולוגי של  מחירי הנפט פרצו  

.  2021ה של שנת  היצרנים המרכזיים בנוגע למדיניות הייצור במחצית השניילפני החלטה של  עוד  

בארה"ב   הבנזין  לתחבורה    רקע  על  מזנקיםמחירי  שולטת  הביקוש  שהקורונה  במקומות  פרטית 

המחיר הממוצע הנוכחי של גלון בנזין נטול עופרת  והתאוששות כלכלית מהירה במקומות שנסוגה.  

עומ על  בארה"ב  לעומת    3.123ד  לליטר,  שנה  2.179דולר  לפני  לליטר  הביקוש .  דולר    לאור 

צפויים לעלות  אלו עוד  שבע שנים, ויולי צפויים להיות הגבוהים ביותר מזה  מחירי סוף  ,  והעונתיות

     עוד יותר בהמשך הקיץ.
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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 )

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

מגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות  ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם ל
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 

י המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה  אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כלל 
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 לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתח ייכללו טעויות או  הפרטים שנכללו בה  ייב 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  

 הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.  
לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה    מבלי 

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  

ה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק  זו אינה מהוו
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 

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

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

פסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה  אחראית לכל נזק ו/או ה
 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. 


