
    

 והעולם  ישראל   – כלכלית  מאקרו סקירה
   

    

   מרכזיות נקודות
 ישראל: 

. מדד  2013, הגבוה ביותר מאז  0.8%כאשר מחירי המזון עלו בשיעור של    0.1%-עלה במדד יוני   •

ב י לעלות  צפוי  המים  0.2%-ולי  ותעריף  הבנזין  התייקרות  בהשפעת  היתר  בין  ביתית  ,  לצריכה 

 בראשית החודש. 

 . שוק המשכנתאות בוער אמון הצרכנים משתפר קלות במחצית השנייה של יוני •

   הממשלתיהאפיק  

o   אבל  מדי גבוהות  הארוכות  הציפיות    . להערכתנו,יקבלו עידוד לאחר מדד יוניציפיות האינפלציה ,

 הפוטנציאל להפתעה באינפלציה כלפי מעלה תשמר ציפיות גבוהות 

o  מאידך,    נמוכיםהמדדים הקרובים צפויים להיות  נייטרלי בין שקלי לצמוד. מחד,    –   טווחים קצרים

 מעלה   מפתיעים כלפי  הם

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

o בחירה פרטנית של חברות  -  תוסלקטיבינדרשת . שבו להתכווץ רווחים מ  – קונצרני 

 
    הכלכלה העולמית: 

, שהיה יותר מכפול  0.9%עם זינוק של  ביוני כלפי מעלה    הפתיע בארה"ב  המחירים לצרכן    מדד  •

 מרכזית ההשפעה ה והמזון  הנפט   ,המשומשות ירי המכוניות  מהערכת השוק. גם הפעם למח

 ( ח )ראו את תשואות האג"עדיין הגישה היונית היא השלטת  •

  ם מי. באירופה מרית הדלתאייצשטות מוטפ גל חדש של מקרי קורונה במקביל להתהעולם חווה   •

 . את ההגבלות

 

 במרכז השבוע

 

  לאחור עשורים של לשיאים חדות מזנקת בארה"ב האינפלציה

 

 תחזיות 
 

 ריבית בנק ישראל 
 נוכחי: 
0.1% 

 קרוב: מועד ההכרזה ה
23/08/21 
 צפי ריבית: 
 ללא שינוי

 ( 07/10/21)אח"כ 
 

 

 מדד המחירים לצרכן 
 : 2021  יליו מדד  

0.2%+ 
 החודשים הבאים:  12

1.2%+ 
 
 

 אלוקציה 
 

 מניות
 

 100%  מומלצת: חשיפה
 

 ישראל                     ל "חו                     

                 70%                    30% 

 עדיפות: 
1. EURO STOXX 600 
2. S&P 500 
3. CON. STAPLES 
 מתעוררים ם שווקי .4

 
 

 אג"ח ממשלת ישראל 
 

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

 

 צמוד                    שקלי                    

                 50%                    50% 

 
 

 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 18
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 המקומית  הכלכלה
 

 פר קלותתאמון הצרכנים משעם החזרה לשגרה, בסוף יוני 

  מחצית הראשונה , שיפור נאה לעומת ה-2%מדד אמון הצרכנים עמד על  במחצית השנייה של יוני,  

 ערכי ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: באשר ל  . -6%הוא עמד על שבה של יוני 

במצב  הבמדד   • הצפוי  בשנה הקרובהשינוי  במדינה  ל הכלכלי  עלה  והוא  שיפור  חל   , -18%  ,

הראשונה  כאשר   לירד  במחצית  ערכיו    16%  )לעומת   4%-ירד  מאי(.  של  השנייה  במחצית 

, מצביעים על אופטימיות בנוגע  2021החיוביים של מאזן זה, מאז המחצית השנייה של פברואר 

 לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה. 

המתייחס  המאז • הקרובהן  בשנה  הבית  משק  של  הכלכלי  במצב  הצפוי  מ  לשינוי    5%-עלה 

במחצית השנייה של מאי.    14%וזאת לעומת רמה של    12%במחצית הראשונה של יוני לכדי  

 . נמשכת  ל אופטימיותוהדבר מצביע ע   2020המחצית הראשונה של נובמבר  המדד הוא חיובי מאז  

המתייחס   • של  המאזן  הקרובהלכוונות  בשנה  גדולות  לרכישות  לשנה    הפרטים  בהשוואה 

 . - 14%במחצית הראשונה הוא עמד על , כאשר -20%עומד על הדרדר. הוא  האחרונה 

המתייחס   • האחרונה המאזן  בשנה  הבית  משק  של  הכלכלי  במצב  שחל  על   לשינוי            עומד 

 . -17%של יוני, מחצית הראשונה  למדי לרמתו ב דומה ה, - 18%

   

 משכנתאות ממשיך לבעור שוק ה 

ניטלו   יוני  משכנתאות  בחודש  במשק 

של   שיא  ש"ח.    11.6בהיקף  מיליארד 

מהווה   מחזורים  כולל  שאינו  זה  סכום 

, לעומת סך המשכנתאות  22%עלייה של  

של   זינוק  נרשם  בו  שגם  במאי,  שניטלו 

 לעומת אפריל.    14%

כפי הנראה, הפעילות הערה היא תוצאה  

של מספר גורמים ובהם, חסכון גבוה של  

מאפשר   הקורונה  בתקופת  הבית  משקי 

למשפרי דיור להחליף דירה, הפחתת מס  

השנה,   בראשית  למשקיעים  הרכישה 

המשכנתאו בתנאי  האמור  הקלה  בכל  ת 

בריביות,   גם  ובחלקו  ההלוואות  למסלולי 

ובמיוחד   הקורונה  מפאת  ביצוע  תת 

   .2020בחודשים אפריל ומאי 

לריביות,   הטבה  באשר  נרשמה  כאן  גם 

)המסלול   הריאליות  הריביות  כאשר 
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הצמוד( ממשיכות במסען מטה. זאת, כפי הנראה במקביל לירידת הריביות באפיק הממשלתי הצמוד  

לעתה עתה, אנו לא רואים גורמים אשר יכולים לבלום את הביקושים בשוק הדיור, להוציא    הארוך.  

  game changerאת התייקרות המחירים הנמשכת. כפי הנראה, הגורם היחיד אשר עשוי להיות  

ביטול   דיווחים שוקל הקשחת התנאים למשקיעים בדמות  ישראל, אשר כבר לפי מספר  הוא בנק 

 משווי של נכס קיים.  50%לכל מטרה( בהיקף של   קבלת משכנתא )הלוואה

 

 סביבת האינפלציה  

והיה גבוה מהערכות שצפו יציבות. המדד    0.1%בשיעור של  יוני    המחירים לצרכן עלה בחודש   מדד 

 הושפע במיוחד, מהגורמים הבאים:    בחודש זה 

 . 0.8%ומזון   1.4%עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים  •

 . 3.0%והלבשה והנעלה   8.2%ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים  •

בסעיף המזון, שיעור העלייה החודש החד   0.8%ההפתעה המרכזית במדד הגיעה מהתייקרות של  

( או ארוחות מחוץ  0.5%שכה ההתייקרות בסעיפים כגון ריהוט )נמ. יתר על כן,  2013ביותר מאז  

( ה(.  0.5%לבית  כהריהוט  של  בשיעור  האחרונה  בשנה  לעלייה  ו  3%-תייקר  הביא  גורמים  שלל 

תביא  במחירו(   50%-של כ  צניחה )במחיר העץ  לאחרונה  אולי ההוזלה שנרשמה  עם זאת,  במחיר.  

 עץ. ב להתייצבות במחירי המוצרים המבוססים 

בשבועות   שנרשמת  ירידה  היא  אינפלציוניים  לחצים  של  חלקית  להתמתנות  מעודד  אחד  סימן 

אחרונים בעלות השילוח האווירית מסין לאירופה )ראו תרשים משמאל(. אמנם, ההוזלה רלוונטית  ה

יותר למשלוחים קטנים, אך ברור שהיא סיגנל חיובי. יחד עם זאת, חשוב לציין כי בתחום ההובלה  

 הימית עדיין לא רואים שינוי מגמה ולכן באופן משוקלל עלויות השילוח הן בעלייה. 

 

א הייתה במדד הפתעה אינפלציונית מאוד משמעותית )להוציא המזון(, בהחלט  רות של לסיכום, למ

 ניתן להעריך כי האינפלציה עלולה עוד להפתיע כלפי מעלה בחודשים האחרונים. 

 

 יושפע, בין היתר: ו  0.2%-צפוי לעלות ב יוליבחודש המדד 

( אשר חזר לרמת השיא של  2.9%מהתייקרות במחיר הבנזין ) •

 השנתיים האחרונות.  

עליית מחירים עונתית של שירותי ההבראה והנופש והנסיעות   •

 לחול.  

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

ידי הוזלה עונתית של    על   , באופן חלקי, התייקרויות אלו יקוזזו  •

   במחירי ההלבשה וההנעלה.   6%-כ

  

תחזית קבוצה

0.1% מזון

0.3% ירקות ופירות

0.3% דיור

0.4% 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

0.2% כללי

 מדד המחירים לצרכן עשר 

הקבוצות הראשיות - תחזית
07-2021
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 העולמית  הכלכלה
 

 ומנטום כלפי מעלה במ ממשיכההאינפלציה בארה"ב   

המשיכה   הברית  בארצות    להתחמם האינפלציה 

  13, ועלתה בקצב המהיר ביותר מזה כמעט  ביוני 

לעומת    5.4%-מדד המחירים לצרכן עלה בשנים.  

שנה לפני  מאז  זהו  ,  רמתו  ביותר  הגדול  הזינוק 

מתונה באופן    השוק ציפה לעלייההמשבר הפיננסי.  

- עלה בבסיסי  המדד המחירים לצרכן  משמעותי.  

בית הלבן  בו   Fed- ב.  (3.8%)השוק  מדן  ו אל והרבה מעל   1991ספטמבר    הגבוה ביותר מאז ,  4.5%

י  לו להירגע, אם כי הצרכנים האמריקאים מצפים שהכלכלה תמשיך  חמצפים שהלחצים הנוכחיים 

גבוהה  בשנה הבאה גם    הקורונה גפת  המהירה ממ  בהתעוררות  תיוותר  סקר  והאינפלציה  פי  , על 

 בניו יורק.  Fed-שלוחת ה שפורסם על ידי  

 

 פאוול וילן מרגיעים את פחדי האינפלציה בארה"ב  

וככל הנראה  הרה  במ  נסקה כי האינפלציה  השבוע  יו"ר הפדרל ריזרב האמריקני, ג'רום פאוול, אמר  

מין כי עליות המחירים הנוכחיות  מא  Fed- . ה שוב   תמתןתלפני ש   ,בחודשים הקרובים מורמת  תישאר  

קשורות לפתיחה מחודשת של המשק והן יתבררו כחולפות. פאוול הוסיף כי שוק העבודה בארה"ב  

לא התאושש מספיק כדי שהבנק המרכזי יצמצם את תמיכתו בכלכלה. הוא שב והדגיש כי הדיונים  

ולר ברכישת האג"ח  מיליארד ד  120מתנהלים בנוגע למועד אולי יהיה זה צמצום של    Fed-של ה

כי היא מצפה  גם  החודשית של הבנק המרכזי. בנוסף,   ילן אמרה  ג'נט  שרת האוצר האמריקאית 

 . ן תמתת, לפני שעוד כמה חודשים של אינפלציה מהירה תציג שכלכלת ארה"ב 

 

 הקורונה   אירופה מגיבה להתחדשות 

הנגרמים על ידי גרסת הדלתא. צרפת, הולנד, יוון   קורונה  של מקרי חדש  אירופה מתקשה להכיל גל 

לת הולנד  . ראש ממשקיםבמספר הנדבוספרד הכריזו על מגבלות חדשות במטרה לרסן את העלייה  

זאת,   לעומת  מדי.  מוקדם  הוסרו  שההגבלות  הודה  רוטה    מגבלות האת    ור יסי   בריטניהבמארק 

 נותר גבוה.  נדבקים , למרות ששיעור ה(ביולי  19-היום ב' )הנותרות ב

ממהרות   אחרות  מדינות  החיסון,  את  לקבל  אנשים  לשכנע  נאבקות  עדיין  ויוון  צרפת  כמו  מדינות 

את הנגיף באמצעות התרועעות   ציםפיים צעירים יותר, אשר נתפסים כמי שמלהעביר זריקות לאנש

 .  כלל  בהתחשב בכך שהם מחוסנים חלקית או לא מחוסניםפגיעים יותר הם גם ו

עולים במהירות שוב בארה"ב ובאמריקה הלטינית  פרסם כי מקרי הקורונה  ארגון הבריאות העולמי    גם

 מסכן את האזור כולו. הדבר , כי ברור. יותר גרסאות מדבקות מתפשטות  שככל 
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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. 


