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 2020 מרץסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

  80-כאושרה תוכנית הסיוע הכלכלית הגדולה בתולדות המשק בהיקף של 

 .₪מיליארד 

 מיליארד  50-בנק ישראל הודיע כי ירכוש אג"ח ממשלתיות בהיקף של כ₪ 

 .SWAPבאמצעות עסקאות  יפעל בשוק המט"חבנוסף ו

  מיליארד דולר בחו"ל. 5ישראל השלימה גיוס של אג"ח בהיקף של 

  2019ברבעון הרביעי של שנת שנתי בחישוב  4.2%צמיחה של. 

  בחודש פברואר 0.1%-בירד מדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה ירידה. 

  החודשים  12-ב מהתמ"ג 3.1%מד על עהממשלה ב בתקציהגרעון

 .האחרונים

  פברוארבחודש  3.4%של  רמהירד לשיעור האבטלה. 

  במדדי המניות בת"א. שליליתמגמה 

 

 ארה"ב

  0.25%-0.00%הפד הוריד את שיעור הריבית לרמה של. 

  הפד הודיע על הרחבה נוספת של תוכנית הרכישות שלו תוך התערבות בשוק

 האג"ח הקונצרני.

  בקצב שנתי בתוצר ברבעון הרביעי. 2.1%צמיחה של 

  פברוארבקצב שנתי במדד המחירים לצרכן בחודש  2.3%עלייה של. 

  משק בחודש לחדשות אלף משרות  273תוספת של דוח התעסוקה הצביע על

  .פברואר

  של  במדד מנהלי הרכשירידהISM ייצור בחודש פברואר ה ףבענ. 

 פברוארבייצור התעשייתי ובשיעור הניצולת בחודש  עלייה. 

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 אירופה

 יב את תוכנית הרכישות והרח שינוי אהבנק המרכזי הותיר את הריבית לל

 שלו.

  מרץהמחירים לצרכן בגוש האירו בחודש  בקצב שנתי במדד 0.7%עלייה של. 

 הסנטימנט הכלכלי של  יבמדד ירידהZEW בחודש ובגרמניה בגוש האירו 

 .מרץ

  ירידה במדד אמון הצרכנים שלSentix  בגוש האירו בחודש מרץ. 

 מרץבחודש  השירותים באירופה מנהלי הרכש בענפי הייצור ימדדב ירידה. 

 בסקר  ירידהIFO  בגרמניה בחודש מרץלמצב העסקים. 

  0.1%שיעור הריבית בבריטניה ירד לרמה של. 

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 מזרח

  ירידה במדדי מנהלי הרכש שלCaixin יצור והשירותים  בסין בחודש בענפי הי

 .פברואר

  בקצב שנתי בייצור התעשייתי בסין בחודש פברואר. 13.5%ירידה של 

 המניות המובילים.במדדי  שלילית מגמה 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

התוצר לנפש )אלפי דולרים, על בסיס 
 שווי כוח הקניה(

Q4/2019 41.3 39.9 

 Q4/2019 4.2% 3.6% שיעור הצמיחה במשק

 3.0% 2.9% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 3.6% 3.4% 20-פברואר שיעור האבטלה במשק

 0.3% 0.3% 20-פברואר המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q4/2019 5.3% 4.4% 

 0.3% 0.1% 20-פברואר האינפלציה בפועל

 1.0% 1.0% 20-פברואר הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.25% 0.25% 20-מרץ הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  -YTD 0.5% מדד המחירים לצרכן

 413.4 431.5 20-פברואר ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 60.9% 59.9%  19-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 26.4% 25.4% 19-דצמבר

 

 ריבית מוניטארית

 2020בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 0.25% 0.25% ישראל

 1.75%-1.50% 0.25%-0.00% ארה"ב

 0.75% 0.1% בריטניה

 0.00% 0.0% גוש האירו

 -0.1% -0.1% יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 0.3%  2020 מרץמדד 

 -0.3% 2020 אפרילמדד 

 0.5% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 0.5% 2020-אינפלציה ב

 0.25% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 13.82%- 21.01%- 17.00%- 35מדד ת"א 

 9.95%- 21.02%- 17.22%- 125מדד ת"א 

 0.25%- 21.64%- 18.09%- 90מדד ת"א 

 10.57%- 24.51%- 18.88%- 5-מדד ת"א בנקים

 9.20% 25.62%- 28.25%- מדד ת"א נדל"ן

 16.21%- 23.30%- 21.22%- מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 4.47%- 5.64%- 2.79% 5.75 אג"ח כללי

 0.00% 0.01%- 0.27% 0.42 מדד מק"מ

 0.16%- 0.18%- 0.29% 1.28 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.48%- 0.83%- 0.49% 3.14 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 2.02%- 5.82%- 1.29% 10.22 + שנים5קבוע ממשלתי 

 2.68%- 2.16%- 1.17% 1 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 3.68%- 3.44%- 0.04% 3.26 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 4.67%- 6.00%- 0.08%- 7 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.38%- 0.49%- 0.33% 2.81 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 7.06%- 6.58%- 2.16% 4.5 20מדד תל בונד 

 6.54%- 6.30%- 2.45% 4.26 40מדד תל בונד 

 6.81%- 6.45%- 2.27% 4.38 60מדד תל בונד 

 8.14%- 8.46%- 5.35% 3.72 מדד תל בונד שקלי
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סבורה כי הוא מהימן. ”( דל שוקי הוןמ )"מג”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

ים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושא

ה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באונתונים נוספים. הדעות 

יים המפורטים המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננס לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו

 נה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממ



 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 ישראל מאקרו

מהתל"ג(. התוכנית תכלול ארבעה רבדים:  6%-)כ ₪מיליארד  80-השבוע הוצגה התוכנית הכלכלית הגדולה בתולדות המשק לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה, בהיקף של כ

(, ₪מיליארד  20.6-יאלית לשכירים ולעצמאים )כ( בעיקר לצורך רכישת ציוד. הרובד השני יכלול רשת ביטחון סוצ₪מיליארד  11-הרובד הראשון הוא חיזוק מערכת הבריאות )כ

מיליארד  6-(, מתוך סכום זה כ₪מיליארד  40.7-. הרובד השלישי יכלול סיוע לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים )כ₪מיליארד  17בעיקר סיוע בדמי אבטלה לשכירים בהיקף של 

קרנות למתן הלוואות לעסקים. הרובד האחרון יכלול  2ה לחודשיים לעסקים שנפגעו מהמשבר, כמו כן יוקצו לצורך ביטול הארנונ ₪מיליארד  2.7-יוקצו למענק לעסקים ועוד כ ₪

 . ₪מיליארד  7.7-תוכנית האצה למשק ליציאה מהמשבר בהיקף של כ

לות הכלכלית. על פי הבנק, ריבית בנק ישראל על מנת להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעי ₪מיליארד  50בנק ישראל הודיע כי ירכוש אג"ח ממשלתיות בהיקף של 

בשוק לאורך העקום  נמצאת זמן רב ברמה נמוכה ומקלה על צרכני המימון של המגזר העסקי ומשקי הבית. רכישות האג"ח יאפשרו לבנק להשפיע על תשואות אגרות החוב

ת ומשקי הבית ככלי משלים למדיניות הריבית לטווח קצר. בנוסף, תוכנית הרכישה תאפשר השקלי והצמוד וכך להוריד את עלויות האשראי לטווחים הארוכים יותר עבור החברו

מיליארד דולר על מנת לשמור על הנזילות  15-לבנק למתן תנודות חריפות בתשואות אגרות החוב שנגרמות כתוצאה ממחסור בנזילות בשווקים. כמו כן, בנק ישראל יקצה עד כ

( מול מערכת הבנקאות המקומית גם לטווחים של מעל שבוע. כלי זה יופעל על ידי שימוש ביתרות המט"ח שנצברו SWAPשקל )-לף דולרבשוק המט"ח באמצעות עסקאות הח

 מיליארד דולר( וימשיך לפעול כל עוד הלחצים לנזילות דולרית ימשיכו להיות גבוהים. 130-בבנק בשנים האחרונות )העומדות על כ

שנה )טווח  100-, מדובר בהנפקה הגדולה ביותר בתולדותיה. במסגרת ההנפקה הונפק אג"ח לםמיליארד דולר בשווקים הבינלאומיי 5בהיקף של ישראל השלימה גיוס של אג"ח 

דולר בתשואה של מיליארד  2שנים בהיקף של  10-. בנוסף הונפקו אג"ח ל4.5%הזמן הארוך ביותר של אג"ח שהונפק על ידי המדינה( בהיקף של מיליארד דולר ובתשואה של 

. הנפקת האג"ח נועדה לממן את הגידול בגרעון שצפוי להיגרם עקב השפעות המשבר ועקב התוכנית 3.87%מיליארד דולר בתשואה של  2שנה בהיקף של  30-ואג"ח ל 2.75%

 הכלכלית להתמודדות עם המשבר.
 

ברבעון השלישי והשני  1.2%-ו 4%בחישוב שנתי ברבעון הרביעי, בהמשך לצמיחה של  4.2%של  על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השני לתוצר עודכן כלפי מטה והצביע על צמיחה

. ההשקעה בנכסים קבועים רשמה עלייה (.3ברבעון השני )גרף  0.4%שלישי וירידה של ברבעון ה 2.6%, לאחר עלייה של 9.5%בהתאמה. הצריכה הפרטית רשמה עלייה של 

ברבעון השני. הצריכה הפרטית וההשקעה בנכסים קבועים הושפעו משמעותית מיבוא כלי רכב ברבעון זה  4.3%בעון השלישי וירידה של בר 0.7%, לאחר ירידה של 5.3%של 

, לאחר 6.8%ברבעון השלישי והשני בהתאמה. רכיב הייצוא רשם עלייה של  13%-ו 4.4%, לאחר עלייה של 0.1%)כולל המיסים על היבוא(. הצריכה הציבורית רשמה עלייה של 

 .2018בשנת  4.1%, זאת לאחר צמיחה של 3.5%עמדה על  2019ברבעון השני. הצמיחה בשנת  3.8%ברבעון השלישי ועלייה של  6.2%ירידה של 

  
נרשמה בסעיף פירות טריים (. עליית מחירים בולטת 1.1%( ותקשורת )3.8%בחודש פברואר. ירידות מחירים נרשמו בעיקר בסעיפי הלבשה ) 0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

כל אחד  והמדד  0.2%-, המדד ללא אנרגיה והמדד ללא ירקות ופירות עלו ב(1)גרף  0.1%-החודשים האחרונים עלה המדד ב 12-. ב0.5%-(. מתחילת השנה ירד המדד ב4.6%)

דצמבר. מדד מחירי הדירות רשם עלייה –בחודשים נובמבר 0.1%ירידה של  , זאת לאחר20ינואר – 19בחודשים דצמבר 0.8%-. מדד מחירי הדירות עלה ב0.6%-ללא דיור ירד ב

 (.4)גרף בקצב שנתי  4%של 
 

ירד לרמה של ממוצע החזאים לשנה הקרובה פברואר. בחודש  1%של  רמהבחודש מרץ, זאת לעומת  0.4%ירד לרמה של שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה  1.3%מרמה של  1.2%ירדו לרמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיותפברואר. בחודש  1%מרמה של  0.6%

 (.2)גרף  1.3%מרמה של  1.1%החמישית ירדו לרמה של 
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

, לעומת ₪מיליארד  15.1 -. יצוא הסחורות הסתכם לינוארבחודש  ₪מיליארד  21.4, לעומת פברואר בחודש ₪מיליארד  19.6-על פי נתוני הלמ"ס, יבוא הסחורות הסתכם ל

בחודש ינואר. הגרעון המצטבר מתחילת  ₪מיליארד  5.8פברואר, לעומת גרעון של בחודש  ₪מיליארד  4.5רמה ל הצטמצם. הגירעון המסחרי ינוארבחודש  ₪מיליארד  15.7

ישוב שנתי בח 4.9%-ב ירדמסך הייבוא  44%ייבוא חומרי הגלם המהווה  בתקופה המקבילה אשתקד. ₪מיליארד  13, לעומת גרעון מצטבר של ₪מיליארד  10.3השנה עמד על 

 .20פברואר  -19בחישוב שנתי בחודשים דצמבר  0.1%-ב ירדהייצוא סך מ 88%. הייצוא התעשייתי המהווה 20פברואר  -19בחודשים דצמבר 

הגרעון אר אשתקד. בחודש פברו ₪מיליארד  4.9בפעילותה התקציבית של הממשלה, לעומת גרעון של  ₪מיליארד  3.3בחודש פברואר נמדד גרעון של על פי משרד האוצר, 

ללא מסגרת תקציב )תקציב המשכי(, דבר שאפשר לה להוציא  לפעול הממשלהפברואר המשיכה  בחודש.. מהתמ"ג 3.1%עמד על ירד והחודשים האחרונים  12-המצטבר ב

עומת התקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות ל 6.6%, קיטון של ₪מיליארד  56.2-סך הוצאות הממשלה מתחילת השנה הסתכמו ל בכל חודש. 2019מתקציב שנת  1/12

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 7.9%, גידול נומינלי של ₪מיליארד  58.2-הממשלה מתחילת השנה הסתכמו ל

)בקצב שנתי  דצמברבחודש  0.9%של  עלייה)תעשייה, כרייה וחציבה(, זאת לאחר  ינוארבייצור התעשייתי )מנוכה עונתיות( בחודש  4%עלייה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

. בייצור דצמברבחודש  0.9%של  ירידה לאחר, זאת ינוארבחודש  עיליתבייצור טכנולוגיה  6.8%של  עלייה(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה 9.8%נרשמה עלייה של 

 עלייה, זאת לאחר 2.5%של  ירידהבייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה מנגד, . דצמברבחודש  3.1%של  ירידה לאחר, זאת 2.3%של  עלייהטכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה 

 .דצמברבחודש  1.7%של  עלייה לאחרזאת , 3%דצמבר ובייצור טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה ירידה של בחודש  3.3%של 



 

)יש לציין שהמדד חושב טרם ההחמרה החדה במשבר הקורונה בישראל בחודש מרץ(. המדד הושפע לטובה  0.3% -המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש פברואר ב

( וייבוא מוצרי 5%ייבוא התשומות )בהתאמה( בחודש ינואר. מנגד, הירידה ב 0.4%-ו 0.2%(, והעלייה בפדיון ענפי המסחר והשירותים )2.5%מהעלייה בייצור התעשייתי )

 ( מיתנו את קצב עלייתו של המדד.  4.3%הצריכה )

מיליארד דולר. בחודש ינואר ייצוא שירותים הנובע מחברות  4.3-בחודש ינואר והסתכם ב 4.8%-על פי נתוני הלמ"ס, יצוא השירותים )ללא חברות הזנק, מנוכה עונתיות( ירד ב

טק -בחודש דצמבר. יצוא השירותים של ענפי ההיי 1.4%בחודש ינואר, לעומת עלייה של  6.2%-ולר. יצוא השירותים העסקיים האחרים ירד במיליון ד 138-הזנק הסתכם ב

 בחודש נובמבר. 2.9%מיליארד דולר, לעומת עלייה של  2.4-והסתכם ל 8.5%-מתוך סך ייצוא השירותים( ירד בחודש ינואר ב 74%-)המהווה כ
 

 

 

 

 תוצר והוצאה לצריכה פרטית, רבעון לעומת קודמו, קצב שנתי :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי : 4גרף 

 דיור
 

 17.8%למול הרבעון הקודם וירידה של  1.9%)נתונים מקוריים( המשקפים ירידה של דירות  12,774-הוחל בבנייתן של כ 2019ברבעון הרביעי של שנת  על פי נתוני הלמ"ס,

מתוכן במסגרת המחיר למשתכן )אחוז דומה  20%-,כאשר כ 2018לעומת שנת  2.2%דירות, קיטון של  50,830הוחל בבנייתן של  2019למול הרבעון המקביל אשתקד. בשנת 

 13.2%למול הרבעון הקודם וירידה של  11.4%דירות )נתונים מקוריים( המשקפים ירידה של  11,540-סתיימה בנייתן של כה 2019(. ברבעון הרביעי של שנת 2018לשנת 

אלף דירות  122.3-. מספר הדירות בבניה פעילה הסתכם לכ2018דירות, ללא שינוי לעומת שנת  50,593הסתיימה בנייתן של  2019לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשנת 

 אלף דירות בחודש דצמבר אשתקד. 122.8-, לעומת כ2019ודש דצמבר בסוף ח

שלושת החודשים בניכוי עונתיות( לעומת  10%של  עלייהבכמות המבוקשת של דירות חדשות ) 22%של  עלייהנרשמה  20ינואר -19בחודשים נובמבר על פי נתוני הלמ"ס, 

 עלייה)בניכוי עונתיות נרשמה  שלושת החודשים הקודמיםלעומת  25%של  עלייה, 20ינואר  -19ים נובמבר בחודש 9,790מספר הדירות החדשות שנמכרו עמד על  הקודמים.

מספר הדירות  ינוארבניכוי עונתיות(. בסוף חודש  16.3%של  עלייה) 20ינואר  -19בחודשים נובמבר  16%-ב עלה(. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן 7.3%של 

 דצמבר. 38,960דירות לעומת  37,970החדשות שנותרו למכירה )ביזמות פרטית בלבד( עמד על 

 
 

 

 עבודה ושכר

ומעלה  15בחודש ינואר. שיעור ההשתתפות בקרב בני  3.6%בחודש פברואר, לעומת רמה של  3.4%ומעלה ירד לרמה של  15על פי נתוני הלמ"ס, שיעור האבטלה בקרב בני 

שעות ויותר  35בחודש ינואר. מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא ) 63%%בחודש פברואר, זאת לאחר שהיה ברמה של  62.9%נמצאים בכוח העבודה ירד לרמה של  אשר

 (. 5)גרף לעומת החודש הקודם 0.4%-שעות ופחות בשבוע( ירד ב 35ומספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי ) 0.3%-בשבוע( עלה ב

 

בחודש  0.6%בקצב שנתי )מחירים קבועים, מנוכה עונתיות(, זאת לאחר עלייה של  3%בחודש ינואר ומשקף עלייה של  0.2%-השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר עלה ב

  (.6)גרף בחודש דצמבר  0.5%בקצב שנתי )מנוכה עונתיות(, זאת לאחר עלייה של  0.8%בחודש ינואר ומשקף עלייה של  0.6%-דצמבר. מספר משרות השכיר ירד ב

 : שיעור האבטלה למול שיעור ההשתתפות במשק5גרף 

 

 שכר ממוצע מול משרות שכיר: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

-של כ ירידה, רשם 90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  17%-של כ ירידהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  שליליתהתאפיין במגמה  מרץ חודש

18.09%. 

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ; 2.9%-של כ ירידהאגרות החוב הממשלתיות השקליות רשם  . מדדשליליתבמגמה לתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 6.3%-ב ירד 40, מדד התל בונד 6.58%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד שלילית האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;5.4%-של כ ירידהרשם 

 .8.46%-בכ ירדומדד התל בונד השקלי  6.45%-ב ירד 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 2.9%-של כ ירידה . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשםשליליתהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.61%-לעומת כ, 1.07%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 5.4%-של כירידה רשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.87%-, לעומת כ-0.08%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, ירדו חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההון חודש שעבר. בסיכוםב -0.58%-לעומת כ ,0.45% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  1.16%-וכ 0.81%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5, הציפיות לתקופות הארוכות יותר של -0.1% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.19%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  פברוארבהתאמה בסוף חודש  1.43% -ו  1.31%

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 7גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 

 

 מק"מ: 8גרף 
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 ציפיות אינפלציה: 10גרף 

 

 6.45%-ב ירד 60, מדד התל בונד 6.3%-ב ירד 40, מדד התל בונד 6.58%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד שליליתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

, 2.25%-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .8.46%-בכ ירדומדד התל בונד השקלי 

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות ב 1.16%, לעומת רמה של 2.54%-כ עומד כיום ברמה של 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.21%לעומת רמה של 

 .(11)גרף  חודש שעברב 2.07%לעומת רמה של , 4.83%החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של 

 

 מרווחי תשואה מדדי אג"ח קונצרני ממשלתי: 11גרף 
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ארה"ב
 

, 1.25%-1%מרמה של  0.25%-0%הפד הוריד את שעור הריבית לרמה של 

יומיים לפני ההחלטה המקורית. הבנק הודיע על הרחבת תוכנית הרכישות כך 

מיליארד בשוק  500מיליארד דולר )מתוכם  700שסכום התוכנית צפוי לעמוד על 

מיליארד בשוק האג"ח מגובה משכנתאות(. כמו כן,  200-האג"ח הממשלתיות ן

מרכזיים הגדולים והורדת דרישות הוחלט על פתיחת קווי אשראי לבנקים ה

 הרזרבה.

הפד הודיע על הרחבה נוספת של תוכנית הרכישות שלו תוך התערבות בשוק 

האג"ח הקונצרני )התוכנית תכלול את כל הנכסים מלבד מניות( ותימשך ככל 

שיידרש על מנת לתמוך בשוק. על פי התוכנית, הפד צפוי לרכוש אג"ח ממשלתיות 

 375רד דולר בשבוע הקרוב )אג"ח ממשלתיות בהיקף של מיליא 625בהיקף של 

מיליארד דולר אג"ח מגובה משכנתאות(. בנוסף, ירחיב הבנק  250-מיליארד דולר ו

 את הרכישות גם לשוק הקונצרני ויקים קרן הלוואות לעסקים קטנים.

טריליון דולר  2תוכנית הסיוע הגדולה בהיסטוריה למשק האמריקאי בהיקף של 

פית על ידי בית הנבחרים זאת לאחר שעברה בשבוע שעבר בסנאט. אושרה סו

התוכנית כוללת תשלומי סיוע לאזרחים, הגדלת דמי האבטלה, מימון לביטוח 

 בריאות והלוואות ומענקים לעסקים.
 

 

בקצב שנתי ברבעון הרביעי,  2.1%האומדן הסופי לתוצר הצביע על צמיחה של 

 .אחר קצב צמיחה זהה ברבעון השלישיזאת לבדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, 

בקצב שנתי(,  2.3%בחודש פברואר )עליה של  0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

בחודש ינואר. מדד  0.1%לעומת צפי שיישאר ללא שינוי, זאת לאחר עלייה של 

בקצב שנתי(, בדומה לקצב עלייתו בחודש  2.4%)עלייה של  0.2%-הליבה עלה ב

 ינואר .

בחודש פברואר )יציבות בקצב שנתי(, לעומת צפי  0.6%-התעשייתי עלה ב הייצור

בחודש ינואר. שיעור הניצולת עלה  0.5%, זאת לאחר ירידה של 0.4%לעלייה של 

 בחודש ינואר.  76.6%, זאת לאחר שהיה ברמה של 77%לרמה של 

בקצב  0.1%)ירידה של   בחודש פברואר 1.2%-הזמנות מוצרים בני קיימא עלו ב

בחודש ינואר.  0.1%, זאת לאחר ירידה של 1%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

(. מדד הליבה 4.6%העלייה נבעה מגידול בהזמנות מוצרים מתחום התחבורה )

בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה  0.9%)ירידה של  0.6%-)ללא תחבורה( ירד ב

 .ינואר בחודש 0.8%, זאת לאחר עלייה של 0.4%

אלף משרות בחודש פברואר, לעומת  273דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

אלף משרות בחדש  273אלף משרות, זאת לאחר תוספת של  175צפי לתוספת של 

, 3.5%אלף משרת(. שיעור האבטלה ירד לרמה של  225ינואר )עודכן מתוספת של 

)עלייה של  0.3%-. שכר העבודה לשעה עלה ב3.6%זאת לאחר שהיה ברמה של 

 .בחודש ינואר 0.2%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  3%

נקודות בחודש  50.1בענף הייצור ירד לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  50.5פברואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

תים עלה לרמה בענף השירוISM נקודות בחודש ינואר. מדד מנהלי הרכש של  50.9

נקודות, זאת  54.9נקודות בחודש פברואר, לעומת צפי לירידה לרמה של  57.3של 

 (.13)גרף  נקודות בחודש ינואר 55.5לאחר שהיה ברמה של 
 

מיליון תביעות בשבוע האחרון, לעומת  3.28מספר התביעות לדמי אבטלה עמד על 

 (.14בשבוע הקודם )גרף אלף תביעות  281לאחר מיליון תביעות, זאת  1.5-צפי ל

 .1982מדובר בעלייה הגדולה ביותר מאז שנת 
 

בקצב שנתי בחודש ינואר, לעומת  3.1%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

בקצב שנתי בחודש  2.8%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.4%צפי לעלייה של 

 דצמבר.

נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי  120ירד לרמה של  CBמדד אמון הצרכנים של 

נקודות  132.6נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  115.1לירידה לרמה של 

 בחודש פברואר.

 89.1האומדן הסופי למדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד לרמה של 

היה נקודות, זאת לאחר ש 90נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש פברואר. 101ברמה של 

 

 מדד מניות

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 15.47%- 23.20%- 13.74%- דאו ג'ונס
S&P 500 -12.51% -20.00% -8.81% 

 0.38%- 14.18%- 10.12%- נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 0.2% 2.3% 

 
 
 

 בארה"בעקום תשואות : 12גרף 

 

 

 בענף היצור והשירותים ISMמדדי מנהלי הרכש של : 13גרף 

 

 

 מספר התביעות השבועי לדמי אבטלה בארה"ב: 14גרף 

 

 

 

 

 

 



 אירופה

. 0%( הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של ECBהבנק המרכזי באירופה )

. כמו כן, -0.5%נותרה גם היא ללא שינוי ברמה של  תהריבית על הפיקדונו

הבנק המרכזי הכריז על חבילת תמריצים הכוללת הלוואות ארוכות טווח 

לבנקים שיאפשרו בין היתר להעניק הלוואות לצרכנים בריבית נמוכה. בנוסף, 

מיליארד אירו  20ירחיב הבנק המרכזי את תוכנית הרכישה שלו )העומדת על 

 מיליארד אירו.   120-בחודש( ב

 0.7%האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו הצביע על עלייה של 

בקצב שנתי, זאת לאחר  0.8%בקצב שנתי בחודש מרץ, לעומת צפי לעליה של 

בקצב  1%-בקצב שנתי בחודש פברואר. מדד הליבה עלה ב 1.2%עלייה של 

 .(15)גרף אר בקצב שנתי בחודש פברו 1.2%שנתי, לעומת עלייה של 
 

נקודות  -49.5בגוש האירו ירד לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  -23.1בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש פברואר. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר  10.4ברמה של 

שנרשמה אי פעם. הירידה נובעת מהפגיעה הצפויה של וירוס הקורונה בצמיחת 

לזלוג גם לרבעון השני ולגרום לירידה  הכלכלות ברבעון הראשון שצפויה

בגרמניה ירד  ZEWכולה. מדד הסנטימנט הכלכלי של  2020בצמיחה בשנת 

 -29.7נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של  -49.5לרמה של 

 .(17)גרף נקודות בחודש פברואר  8.7נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 
 

 

נקודות  -17.1בגוש האירו ירד לרמה של  SENTIXמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  -11בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש פברואר. 5.2ברמה של 

נקודות בחודש מרץ, לעומת  -12מדד אמון הצרכנים בגוש האירו ירד לרמה של 

נקודות  -7נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  -14צפי לירידה לרמה של 

 -11בחודש פברואר. המדד ירד מתחת לממוצע ארוך הטווח שלו שעומד על 

 נקודות.
 

האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגרמניה ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר  43נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של  34.5

בירידה החדה ביותר נקודות בחודש פברואר. מדובר  52.5שהיה ברמה של 

ונגרמה עקב המאמצים להכיל את התפשטות וירוס  2009שנרשמה משנת 

הקורונה. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו 

 40נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של  28.4ירד לרמה של 

אר. האומדן נקודות בחודש פברו 52.6נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 

נקודות  29הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בצרפת ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  39.6בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 (.16נקודות בחודש פברואר )גרף  52.5רמה של ב

 45.7האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר  40.1בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של נקודות 

נקודות בחודש פברואר. האומדן הראשון למדד מנהלי  48שהיה ברמה של 

נקודות בחודש מרץ,  44.8הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 

 49.2נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  40.1לעומת צפי לירידה לרמה של 

 חודש פברואר.נקודות ב

נקודות בחודש מרץ,  86.1למצב העסקים בגרמניה ירד לרמה של  IFOמדד 

 96.1נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  87.9לעומת צפי לירידה לרמה של 

 2009נקודות בחודש פברואר. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר מאז יולי 

 .שנגרמה עקב השלכות וירוס הקורונה על המגזר העסקי

, מדובר 0.25%מרמה של  0.1%הריבית בבריטניה ירד לרמה של שיעור 

בהורדת הריבית השנייה בתוך שמונה ימים. כמו כן, הבנק המרכזי הרחיב את 

מיליארד ליש"ט נוספים להיקף כולל של  200-תוכנית רכישת האג"ח שלו ב

מיליארד ליש"ט )בעיקר אג"ח ממשלתיות( על מנת להתמודד עם  645

 המשבר.   

מדן הסופי לתוצר בבריטניה הצביע על צמיחה אפסית ברבעון הרביעי האו

בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת  1.1%)צמיחה של 

 ברבעון השלישי. 0.4%לאחר צמיחה של 

 
 

 

 מדדי מניות

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 13.80%- 25.01%- 16.44%- דאקס

 22.08%- 24.80%- 13.81%- פוסטי
CAC 40 -17.21% -26.46% -17.84% 

Euro Stoxx 50 -16.30% -25.59% -16.85% 

 
 

 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 15גרף 

 

 
 באירופה מדדי מנהלי הרכש בענף השירותים: 16גרף 

 

 

 ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

נקודות  40.3בענף הייצור בסין ירד לרמה  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  46.1בחודש פברואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

בענף  Caixinנקודות בחודש ינואר. מדד מנהלי הרכש של  51.1ברמה של 

נקודות בחודש פברואר, לעומת צפי  26.5השירותים בסין ירד לרמה של 

נקודות בחודש  51.8ברמה של נקודות, זאת לאחר שהיה  48לירידה לרמה של 

שנה על רקע השפעות  14מדובר בירידה החדה ביותר מזה  (.18ינואר )גרף 

א רשמו נגיף הקורונה על פעילות החברות בסין. ההזמנות החדשות והייצו

 ירידה חדה.

בקצב שנתי בחודש פברואר, בדומה  5.2%-מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב

 בקצב שנתי בחודש ינואר. 5.4%לצפי, זאת לאחר עלייה של 

בקצב שנתי בחודש פברואר, לעומת צפי  13.5%-הייצור התעשייתי בסין ירד ב

י בחודש בקצב שנת 6.9%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3%לירידה של 

 ינואר.

מיליארד דולר בחודש פברואר,  7המאזן המסחרי בסין הצביע על לגרעון של 

מיליארד  47.2מיליארד דולר, זאת לאחר עודף של  24.6לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  4%-דולר בחודש ינואר. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת  17.2%-בקצב שנתי בחודש ינואר. הייצוא ירד ב 16.5%

 בקצב שנתי בחודש ינואר. 7.9%לאחר עליה של 
 

 

 1.8%האומדן הסופי לתוצר ביפן עודכן כלפי מטה והצביע על התכווצות של 

בקצב שנתי(, לעומת התכווצות של  7.1%ברבעון הרביעי )התכווצות של 

ברבעון השלישי. ההתכווצות  0.1%באומדן הקודם ולאחר צמיחה של  1.6%

 בתוצר נגרמה בין היתר מהעלייה החדה במע"מ אשר הובילה לירידה בהוצאות

משקי הבית והעסקים. כמו כן, השלכות הקורונה שפגעו בעיקר בתיירות ובייצוא 

 (18)גרף תרמו גם הן לירידה 
 

 

בחודש ינואר  0.8%האומדן השני לייצור התעשייתי ביפן הצביע על עליה של 

 1.2%בקצב שנתי(, בדומה לאומדן הקודם ולאחר עלייה של  2.4%)ירידה של 

 .בחודש דצמבר

בחודש  0.4%האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן הצביע על עלייה של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי ליציבות, זאת לאחר עלייה  4.6%פברואר )ירידה של 

 בחודש ינואר.  1%של 
 

 ,פברואריין בחודש  טריליון 1.1של  עודףהמאזן המסחרי ביפן הצביע על 

מיליארד יין  1.3 שלגרעון  את לאחרמיליארד יין, ז 0.91של עודף לעומת צפי ל

, זאת לאחר ירידה פברוארבקצב שנתי בחודש  1% -. היצוא ירד בינואר בחודש

 בקצב שנתי בחודש 14% -היבוא ירד ב .ינוארבחודש בקצב שנתי  2.6%של 

 דצמבר. בקצב שנתי בחודש  3.5%של  ירידה, זאת לאחר פברואר
 

 

 סחורות

מיליון  1.6-ב עלה מרץב 20-לשבוע שהסתיים במלאי הנפט המסחרי בארה"ב 

, מיליון חביות 2.9 של לעלייהלעומת צפי  חביות,ון מילי 455.4רמה של חביות ל

-ב עלה מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  2של  עלייה זאת לאחר

 הקודם. בחודש  1.35% של ירידה לאחרהאחרון, זאת  בחודש 2.32%

 

 

 

 

 

 מדדי מניות 

חודשים  12ת.  ת. מתחילת שנה שינוי חודשי המדדשם 
 אחרונים

 BOVESPA -29.90% -36.94% -23.07%ברזיל 
 10.79%- 20.03%- 10.53%- 225ניקיי 

 11.02%- 9.83%- 4.51%- שנחאי
 18.03%- 20.16%- 11.69%- קוספי

 18.75%- 16.27%- 9.67%- האנג סאנג

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  חודשי שינוי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 1.84%- 3.15% 2.83% 3.59 דולר
 4.36%- 0.57% 2.11% 3.97 אירו

 0.03% 2.95% 2.85% 3.32 ין יפני
 7.06%- 3.53%- 1.48%- 4.46 ליש"ט

 1.79%- 1.54%- 0.02% 1.10 דולר-אירו
 2.56%- 0.77%- 0.09%- 107.51 דולר-יין

 5.16%- 5.66%- 3.50%- 1.24 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 20.48 -55.59% -67.16% -66.60%נפט 
 21.57% 3.70% 2.32% 1577.39 זהב
 7.64%- 22.04%- 15.63%- 13.94 כסף

 0.17% 6.15%- 0.11% 886.00 סויה 

 23.63% 1.47% 7.38% 568.75 חיטה 

 

 בסין Caixinמדדי מנהלי הרכש של : 18גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 www.msh.co.il, 03-5106708, פקס. 03-5194111טל.   6713521, תל אביב 26רח' סעדיה גאון    Iמגדל שוקי הון      Iמחלקה כלכלית   

סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה זו 

זמינים אחרים  דיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחותעם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או ל

עוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה יי

אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים  לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/אולרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או 

ןומה מראש ובכתב של מגדל שוקי הרך שהיא ללא הסכבסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל ד

 


