
2020 במאי 03 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 2020 סקירה חודשית אפריל
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

  0.1%בנק ישראל הוריד את שיעור הריבית לרמה של. 

 2020בשנת  5.3%-פוי להתכווץ בעל פי תחזית בנק ישראל, התוצר צ. 

 של ישראל מחיובי ליציב. סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג 

 .האומדן השלישי לתוצר לרבעון הרביעי עודכן כלפי מעלה 

  מרץבחודש  0.4%-ב עלהמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה ירידה. 

  החודשים האחרונים 12-ב מהתמ"ג 4%מד על עהממשלה ב בתקציהגרעון. 

  מרץדש בחו 3.4%של  רמהל עלהשיעור האבטלה. 

  במדדי המניות בת"א. חיוביתמגמה 

 

 ארה"ב

  קרן המטבע הבינלאומית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית כלפי מטה

 .2020בתוצר העולמי בשנת  3%וצופה התכווצות של 

  הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי.הפד 

 בתוצר ברבעון הראשון. 4.8%של  תהתכווצו 

  מרץמחירים לצרכן בחודש בקצב שנתי במדד ה 1.5%עלייה של. 

  מרץמשק בחודש מהאלף משרות  701גריעה של דוח התעסוקה הצביע על.  

  של  במדד מנהלי הרכשירידהISM מרץבחודש  והשירותים ייצורה פיבענ . 

 .ירידה חדה במכירות הקמעונאיות בחודש מרץ 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 אירופה

  בגוש האירו ברבעון הראשון.בתוצר  3.8%התכווצות של 

 שינוי אהבנק המרכזי הותיר את הריבית לל. 

  המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש  בקצב שנתי במדד 0.4%עלייה של

 .אפריל

 הסנטימנט הכלכלי של  יבמדד עלייהZEW בחודש ובגרמניה בגוש האירו 

 .אפריל

 אפרילדש בחו מנהלי הרכש בענפי הייצור השירותים באירופה ימדדב ירידה. 

 בסקר  חדה ירידהIFO  אפריללמצב העסקים בגרמניה בחודש. 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 מזרח

 בתוצר בסין ברבעון הראשון. 6.8%התכווצות של 

  ירידה במדדי מנהלי הרכש שלCaixin בחודש מרץבסין יצור הי בענף. 

  מרץבחודש  בקצב שנתי בייצור התעשייתי בסין 1.1%ירידה של. 

  בקצב שנתי במכירות הקמעונאיות בסין בחודש מרץ. 15.8%ירידה של 

 .הבנק המרכזי ביפן הרחיב את תוכנית הרכישה בעקבות המשבר 

  בחודש מרץ. ביפן בענף הייצורירידה במדד מנהלי הרכש 

 במדדי המניות המובילים. חיובית 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 4.6% 3.7% שיעור הצמיחה במשק

 3.0% 2.9% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 3.3% 3.4% 20-מרץ 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% 

 0.1% 0.0% 20-מרץ האינפלציה בפועל

 -1.1% -0.8% 20-אפריל הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.15% 0.1% 20-מאי ישראלהריבית המוצהרת של בנק 

  -YTD 0.1% 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

 2020לת בתחי ריבית מוניטארית מדינה

 0.25% 0.1% 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

 -0.4%  2020אפריל מדד 

 0.3% 2020מאי מדד 

 0.5% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 0.5% 2020-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

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

 10.84%- 15.30%- 7.24% 35מדד ת"א 

 4.18%- 12.96%- 10.21% 125מדד ת"א 

 13.83% 7.75%- 17.73% 90מדד ת"א 

 13.87%- 22.49%- 2.67% 5-מדד ת"א בנקים

 15.63% 18.32%- 9.81% מדד ת"א נדל"ן

 6.01%- 11.43%- 15.47% חהמדד ת"א צמי

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 1.67%- 2.94% 2.14% 5.85 אג"ח כללי

 0.08% 0.08% 0.25% 0.41 מדד מק"מ

 0.12% 0.28% 0.09% 1.19 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.32% 0.81% 0.25% 3.11 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 1.58% 3.68% 0.99% 10.48 + שנים5קבוע ממשלתי 

 2.39%- 0.30% 1.54% 0.91 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 2.67%- 1.05% 0.15%- 3.17 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 2.16%- 2.63% 0.39%- 6.93 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.20%- 0.18% 0.16% 3.25 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 3.87%- 3.43% 1.67% 4.28 20מדד תל בונד 

 3.15%- 3.63% 1.50% 4.22 40מדד תל בונד 

 3.50%- 3.56% 1.54% 4.27 60מדד תל בונד 

 4.10%- 4.41% 4.19% 3.6 מדד תל בונד שקלי
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סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”רה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקי

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

ווה ייעוץ/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 מה

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

 רך 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 ממנה בכל ד



 מקבוצת מגדלמגדל שוקי הון    Iמחלקה כלכלית   

 ישראל מאקרו

עומדת האינפלציה השנתית שהייתה נמוכה עוד לפני המשבר ירדה בחדות כאשר . על פי בנק ישראל, סביבת האינפלציה 0.1%של  לרמהאת שיעור הריבית  רידבנק ישראל הו

על פי הערכת בנק ישראל  ילו הציפיות לטווחים הארוכים נותרו יציבות.. הירידה בציפיות לאינפלציה לשנה התעצמה וא-0.5%והאינפלציה מתחילת השנה עומדת על  0.1% על

)ממוצע שנתי(  6%-, שיעור האבטלה צפוי להסתכם ב2020בתוצר בשנת  5.3%ברבעון הראשון ובהנחה שהמגבלות יוסרו עד סוף יוני צפויה התכווצות של  5%-התוצר התכווץ ב

 בשיעור משמעותי וצפויה גם ירידה חדה בסחר העולמי.  2020צפויה להתכווץ בשנת הגלובלית  בהתאמה. הכלכלה 11%-ו 75%ויחס החוב תוצר והגרעון צפויים לעמוד על 

שנים בריבית קבועה של  3של בנוסף להורדת הריבית, בנק ישראל הודיע על שני צעדים נוספים: הצעד הראשון, הפעלת כלי מוניטרי חדש: הלוואות מוניטריות לבנקים לטווח 

. הצעד השני הוא הרחבת התוכנית במסגרתה מבצע הבנק ₪מיליארד  5, המותנות במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים. התוכנית תפעל עד סוף מאי והיקפה יעמוד על 0.1%

התמיכה בנזילות ובתפקוד התקין של השווקים  עסקאות ריפו מול גופים פיננסיים כך שהעסקאות יכללו גם אג"ח תאגידיות כבטוחה )בנוסף לאג"ח ממשלתי(. הצעד נועד לחזק את

 הפיננסיים.
 

)בהנחה שהמגבלות יוסרו עד סוף יוני כאמור(.  2021בשנת  8.7%-ולצמוח ב 2020בשנת  5.3%-על פי התחזית המאקרו כלכלית שפרסם בנק ישראל, התוצר צפוי להתכווץ ב

שונים אינה אחידה וישנם ענפים המאופיינים בעצירה מוחלטת של הפעילות. חלק מההשלכות הכלכליות ההתכווצות הצפויה בפעילות נובעת מכך שההשפעה על ענפי המשק ה

במחצית השנייה של השנה  8%הן בעלות אופי מתמשך ועל כן ההתאוששות צפויה להיות הדרגתית )החל מהרבעון השלישי של השנה(. בהתאם לכך, האבטלה צפויה לעמוד על 

בתחזית הקודמת(.  2.5%)לעומת צפי לגידול של  2020בשנת  5%-האבטלה צפוי לחזור לרמתו טרום המשבר. הצריכה הפרטית צפויה לרדת ב שיעור 2021ורק בסוף שנת 

שנת ב 15%-בתחזית הקודמת. תחזית הייצוא עודכנה כלפי מטה כאשר היצוא צפוי לרדת ב 0.5%לעומת צפי לירידה של  10.5%-ההשקעה בנכסים קבועים צפויה לרדת ב

בתחזית הקודמת. על פי בנק ישראל, האינפלציה צפויה להיות נמוכה יותר כתוצאה מהירידה החדה במחירי הנפט והסחורות, עליית האבטלה  4.5%לעומת צפי לעלייה של  2020

בתחזית  1%)לעומת  -0.8%צפוי לעמוד על  2020והשפעתה על השכר וריסון אפשרי של קצב עליית שכר הדירה לפחות לתקופה מסוימת.  על כן, שיעור האינפלציה בשנת 

 0-0.1%. הריבית צפויה לעמוד בטווח של 0.9%צפויה האינפלציה לעמוד על  2021ובסוף  -0.5%הקודמת(. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי לעמוד על 

 . 2021בסוף שנת  0-0.25%ובטווח של  2020בסוף שנת 
 

 

באומדן הקודם(, בהמשך  4.2%בחישוב שנתי ברבעון הרביעי )לעומת צמיחה של  4.6%האומדן השלישי לתוצר עודכן כלפי מעלה והצביע על צמיחה של  על פי נתוני הלמ"ס,

נכסים קבועים שהושפעו (. העלייה בתוצר ברבעון הרביעי משקפת עלייה בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות ב3ברבעון השלישי והשני בהתאמה )גרף  1.3%-ו 4.1%לצמיחה של 

ברבעון השני. ההשקעה  0.3%ברבעון השלישי וירידה של  2.4%, לאחר עלייה של 10.4%מעלייה משמעותית ביבוא כלי הרכב ברבעון זה. הצריכה הפרטית רשמה עלייה של 

, לאחר עלייה של 0.1%שני. הצריכה הציבורית רשמה עלייה של ברבעון ה 4.1%ברבעון השלישי וירידה של  0.6%, לאחר ירידה של 7.3%בנכסים קבועים רשמה עלייה של 

 ברבעון השני.  3.8%ברבעון השלישי ועלייה של  6.2%, לאחר ירידה של 6.8%ברבעון השלישי והשני בהתאמה. רכיב הייצוא רשם עלייה של  13%-ו 4.4%
 

  
(. ירידת מחירים 0.6%( ומזון )0.9%(, דיור )1.8%(, פירות טריים )3.2%סעיפי הלבשה והנעלה )בחודש מרץ. עליות מחירים נרשמו בעיקר ב 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

והמדד  0.2%-החודשים האחרונים נותר המדד ללא שינוי, המדד ללא אנרגיה עלה ב 12-. ב0.1%-(. מתחילת השנה ירד המדד ב1.9%בולטת נרשמה בסעיף ירקות טריים )

–19בחודשים דצמבר  0.7%פברואר, זאת לאחר עלייה של –בחודשים ינואר  0.6%-. מדד מחירי הדירות עלה ב0.7%-. המדד ללא דיור ירד ב0.1%-ללא ירקות ופירות עלה ב

 (.4)גרף בקצב שנתי 3.9%רות רשם עלייה של . מדד מחירי הדי20ינואר 
 

ירד לרמה ממוצע החזאים לשנה הקרובה מרץ. בחודש  -1.1%של  רמהל, זאת לעומת בחודש אפרי -1.5%ירד לרמה של שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה  0.9%מרמה של  1%עלו לרמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיותבחודש מרץ.  0.8%מרמה של  0.1%של 

 (.2 )גרף 0.6%מרמה של  0.5%החמישית ירדו לרמה של 
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

 (. על פי מודי'ס, הפחתת התחזית נובעת מפגיעה בתחזיתA+הדירוג מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג של ישראל מחיובי ליציב )הדירוג עצמו נותר ללא שינוי ברמה  סוכנות

הממשלה החדשה לא תאריך הפיסקלית, בעקבות הגידול ברמת הגרעון התקציבי שהיה גבוה לפני משבר הקורונה וצפוי להחמיר בעקבותיו. כמו כן, הפילוג הפוליטי והחשש ש

השנה ואילו  4%-התמ"ג בישראל צפוי להתכווץ בימים תרמו גם הם להורדת הדירוג. עם זאת, אשרור הדירוג משקף פוטנציאל צמיחה בטווח הבינוני והארוך. על פי מודי'ס, 

 .2020בהתאמה בשנת  9%-ו 72%. בנוסף, החוב החיצוני והגרעון צפויים לעלות לרמה של 3.5%בטווח הבינוני והארוך הצפי הוא לצמיחה בקצב ממוצע של 
 

בחודש מרץ אשתקד. הגרעון  ₪מיליארד  3.6ל הממשלה, לעומת גרעון של בפעילותה התקציבית ש ₪מיליארד  15.9על פי משרד האוצר, בחודש מרץ נמדד גרעון בסך של 

 4%החודשים האחרונים עומד על  12-בתקופה המקבילה אשתקד. הגרעון המצטבר ב ₪מיליארד  9.3לעומת גרעון של  ₪מיליארד  13.3המצטבר מתחילת השנה עומד על 

עלייה החדה בגרעון כתוצאה מהמשבר. יש לציין שבחודש מרץ החלו לבוא לידי ביטוי השפעות הקורונה על מהתמ"ג ועל פי הערכות משרד האוצר בחודשים הבאים תימשך ה

תשלומי מע"מ ומכך המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית. בשלב זה ההשפעה המהותית היא על צד ההכנסות, המתבטאת בירידה חדה בהכנסות ממיסים הנובעת מדחיית 

סים ד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד סוף חודש מרץ על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי גרעון תזרימי. סך ההכנסות ממישהביטוח הלאומי לא מפקי



, לעומת ₪ליארד מי 22.7-לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממיסים בחודש מרץ הסתכמו ב 8.6%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  81.8מתחילת השנה עמדו על 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש  3.7%, קיטון של ₪מיליארד  98.8 -(. סך ההוצאות מתחילת השנה הסתכמו ב21.4%בחודש מרץ אשתקד )קיטון של  ₪מיליארד  28.9

 ת להגדיל את ההוצאה מעבר לתקציב ההמשכי.לציין שהמדינה פועלת מתחילת השנה על פי תקציב המשכי. בעקבות המשבר אושר תיקון לחוק על פיו הממשלה רשאי
 

בכל מגזרי הפעילות  ₪מיליארד  4.7על פי נתוני הפיקוח על הבנקים אודות התפתחות האשראי הבנקאי מאז פרוץ המשבר עולה כי הבנקים דחו תשלומי הלוואות בהיקף של 

. 0.6%-עות לעסקים קטנים ולמשקי בית למעט הריבית על המשכנתאות הצמודות שעלתה ב)בפרט עסקים קטנים, משכנתאות ואשראי צרכני( ולא חלה עלייה בריביות הממוצ

 דרישות ההון(. הפיקוח על הבנקים מעריך שגם בתחום זה הריבית תשוב לרדת על רקע הצעדים בהם נקט בנק ישראל )הורדת ריבית, התערבות בשוק האג"ח והפחתת 
 

 

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

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי : 4גרף 

 דיור
 

שלושת החודשים בניכוי עונתיות( לעומת  10.9%של  עלייהבכמות המבוקשת של דירות חדשות ) 26.9%של  עלייהנרשמה  20פברואר -19בחודשים דצמבר על פי נתוני הלמ"ס, 

)בניכוי עונתיות נרשמה  שלושת החודשים הקודמיםלעומת  34.5%של  עלייה, 20פברואר  -19בחודשים דצמבר 10,410רו עמד על מספר הדירות החדשות שנמכהקודמים. 

 מספר פברוארבניכוי עונתיות(. בסוף חודש  13.9%של  עלייה) 20פברואר  -19בחודשים דצמבר  11.4%-ב עלה(. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן 9.6%של  עלייה

 בתקופה המקבילה אשתקד. 42,605-בינואר ו 38,766דירות לעומת  36,908הדירות החדשות שנותרו למכירה )ביזמות פרטית בלבד( עמד על 

 
 

 

 עבודה ושכר

ומעלה  15ות בקרב בני בחודש פברואר. שיעור ההשתתפ 3.3%בחודש מרץ, לעומת רמה של  3.4%ומעלה עלה לרמה של  15על פי נתוני הלמ"ס, שיעור האבטלה בקרב בני 

. כמו כן, אחוז המועסקים הנעדרים זמנית (5)גרף  בחודש פברואר 62.8%%בחודש מרץ, זאת לאחר שהיה ברמה של  62.7%אשר נמצאים בכוח העבודה ירד לרמה של 

ניתוח בנק ישראל, שיעור האבטלה נמוך משמעותית  בחודש פברואר.  על פי 10%בחודש מרץ לעומת  43%מעבודתם כל השבוע או פחות משבוע מכלל המועסקים עמד על 

ים על פי הלמ"ס כמועסקים, ממספר דורשי העבודה בפועל שכן סקר הלמ"ס מבוסס על כמה אלפי אנשים בלבד בגיל העבודה. בנוסף, מכיוון שאנשים שיצאו לחל"ת עדיין מוגדר

 (.6ף שינוי משמעותי בשיעור האבטלה )גרף לא משתק
 

בחודש  3.24%לעומת  2.1%אלף משרות פנויות בחודש פברואר. שיעור המשרות הפנויות לחודש מרץ עמד על  91.7אלף משרות פנויות לעומת  52.6-ו כבחודש מרץ נרשמ

ולמות האירועים( נרשמה ואפברואר. ההגבלות השונות פגעו באופן דיפרנציאלי בענפי הכלכלה השונים כאשר בענף האירוח והאוכל )שבו מסווגות חברות המלונאות, ההסעדה 

 במספר המשרות הפנויות ואילו בענפי הפיננסים, ההובלה וההייטק נרשמה ירידה מתונה יותר.  86%ירידה של 

 : שיעור האבטלה למול שיעור ההשתתפות במשק5גרף 

 

 התפלגות יומית של דורשי העבודה בישראל: 6גרף 

 

 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

של  עליה, רשם 90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  7.24%-של כ עלייהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  חיוביתבמגמה  התאפיין אפריל חודש

 .17.73%-כ

 
 שוק האג"ח

 

החוב הממשלתיות הצמודות מדד אגרות  ; 1.9%-של כ עלייהאגרות החוב הממשלתיות השקליות רשם  . מדדחיוביתבמגמה לתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 3.63%-ב עלה 40, מדד התל בונד 3.43%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד חיובית האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;2.5%-של כ עלייהרשם 

 .4.41%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  3.56%-ב עלה 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 1.9%-של כ עלייה . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשםחיוביתיין במגמה התאפשוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 1.071%-לעומת כ, 0.85%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 2.5%-של כ עלייהרשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.08%-, לעומת כ-0.32%-ותה תקופה נסחרו בתשואה של כלא

, ירדו חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב 0.45%-לעומת כ ,0.14% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

 1.23%-וכ 0.79%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5, הציפיות לתקופות הארוכות יותר של -0.17% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.05%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  מרץחודש  בהתאמה בסוף 1.16% -ו  0.81%לעומת 

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 7גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 
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 מק"מ: 8ף גר

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 ציפיות אינפלציה: 10גרף 
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-ב עלה 60, מדד התל בונד 3.63%-ב עלה 40, מדד התל בונד 3.43%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד חיוביתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .4.41%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  3.56%

בר. מרווח התשואות הממוצע בין חודש שעב 2.59%, לעומת רמה של 1.82%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 2.25%לעומת רמה של , 1.99%

 .(11)גרף  חודש שעברב 4.83%לעומת רמה של , 3.87%אגרות 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
 

קרן המטבע הבינלאומית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית כלפי מטה וצופה 

 3.3%חר צפי לצמיחה של , זאת לא2020בתוצר העולמי בשנת  3%התכווצות של 

, 5.8%עודכנה כלפי מעלה לצמיחה של  2021בתחזית הקודמת. התחזית לשנת 

בתחזית הקודמת. רוב הפגיעה בתוצר העולמי בשנת  3.4%לעומת צמיחה של 

לעומת צפי צמיחה  6.1%צפויה לנבוע מהכלכלות המפותחות )התכווצות של  2020

תחות צפויות להיפגע בצורה מתונה בתחזית הקודמת(. הכלכלות המתפ 1.6%של 

בתחזית הקודמת(. כלכלת  4.4%לעומת צמיחה של  1%יותר )התכווצות של 

בתחזית  2%, לעומת צפי לצמיחה של 2020בשנת  5.9%-ארה"ב צפויה להתכווץ ב

, לעומת צפי 2020בתוצר בשנת  7.5%הקודמת. בגוש האירו צפויה התכווצות של 

בשנת  7%-דמת. כלכלת גרמניה צפויה להתכווץ בבתחזית הקו 1.3%לצמיחה של 

בהתאמה. לעומת זאת,  9.1%-ו 8%ובספרד ואיטליה צפויה התכווצות של  2020

(. 6%)עודכן כלפי מטה מצמיחה של  2020בשנת  1.2%-כלכלת סין צפויה לצמוח ב

, זאת 6.3%-על פי קרן המטבע הבינלאומית, כלכלת ישראל צפויה להתכווץ ב

. כמו כן, היקף 2020בשנת  5.3%בנק ישראל שצופה התכווצות של  לעומת תחזית

 2.9%לעומת צפי לעלייה של  2020בשנת  11%-הסחר העולמי צפוי לרדת ב

 בתחזית הקודמת.   
 

, בדומה לצפי. על 0.25%-0%הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

כלכלית, התעסוקה פי הבנק, משבר הקורונה ימשיך להכביד על הפעילות ה

והאינפלציה בטווח הקרוב. על מנת לתמוך בכלכלה הפד ימשיך בתוכנית הרכישות 

 בשוקי האג"ח השונים ככל שיידרש. 
 

ברבעון הראשון, לעומת צפי  4.8%האומדן הראשון לתוצר הצביע על התכווצות של 

ובר . מד(14)גרף  ברבעון הרביעי 2.1%, זאת לאחר צמיחה של 4%להתכווצות של 

. הצריכה 2014בהתכווצות הראשונה בתוצר מאז הרבעון הראשון של שנת 

)הירידה הגדולה  7.6%הפרטית, המהווה כשני שליש מהתוצר, רשמה ירידה של 

עקב הירידה בביקשים המקומיים.  15.3%-(. הייבוא צנח ב1980ביותר מאז שנת 

בעקבות השפעת עקב הירידה בביקושים העולמיים  8.7%-הייצוא ירד גם הוא ב

)הירידה הגדולה ביותר  8.6%-משבר הקורונה. ההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב

 (.2009מאז שנת 

בקצב שנתי(,  1.5%בחודש מרץ )עלייה של  0.4%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

בחודש פברואר. מדד  0.1%, זאת לאחר עלייה של 0.3%לעומת צפי לירידה של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי לעליה  2.1%)עלייה של  בחודש מרץ 0.1%-הליבה ירד ב

 בחודש פברואר. 0.2%, זאת לאחר עלייה של 0.1%של 
 

אלף משרות מהמשק בחודש מרץ  701דוח התעסוקה הצביע על גריעה של 

אלף משרות  100(, לעומת צפי לגריעה של 2010)לראשונה מאז ספטמבר 

למשק בחודש פברואר.  אלף משרות חדשות 275מהמשק, זאת לאחר תוספת של 

הירידה נרשמה בעיקר בענפי המלונאות, האירוח, התשתיות והייצור. שיעור 

(, לעומת רמה 1975)העלייה החדה ביותר מינואר  4.4%האבטלה עלה לרמה של 

)עלייה  0.4%-(. השכר הממוצע לשעה עלה ב13בחודש פברואר )גרף  3.5%של 

בחודש פברואר. שיעור  0.3% בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של 3.1%של 

 בחודש פברואר. 63.4%, לעומת רמה של 62.7%ההשתתפות ירד לרמה של 
 

נקודות בחודש מרץ,  49.1בענף הייצור ירד לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

 50.1נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  44.9לעומת צפי לירידה לרמה של 

בענף השירותים ירד לרמה  ISMש של נקודות בחודש פברואר. מדד מנהלי הרכ

נקודות, זאת  43.5נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של  52.5של 

 נקודות בחודש פברואר. 57.3לאחר שהיה ברמה של 
 

בקצב  6.2%בחודש מרץ )ירידה של  8.7%-המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו ב

בחודש פברואר.  0.4%דה של , זאת לאחר ירי8%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה של  4.5%-מדד הליבה )ללא תחבורה( ירד ב

בחודש פברואר. מדובר בירידה החדה ביותר  0.4%, זאת לאחר ירידה של 4.9%

 עקב השפעת הקורונה שמורידה את הביקוש לסחורות. 1992מאז שנת 
 

בקצב שנתי(,  5.49%ידה של בחודש מרץ )יר 5.4%-הייצור התעשייתי ירד ב

 בחודש פברואר.  0.5%, זאת לאחר עלייה של 4.1%לעומת צפי לירידה של 

 

 מדד מניות

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

 10.24%- 16.87%- 11.08% דאו ג'ונס
S&P 500 12.68% -12.38% -3.18% 

 6.90% 4.10%- 15.45% נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 0.2%- 1.5% 

 
 
 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

 

 דוח התעסוקה בארה"ב: 13גרף 

 

 

 תוצר בארה"ב, קצב שנתי: 14גרף 

 

 

 

 

 



 אירופה

ברבעון  3.8%גוש האירו הצביע על התכווצות של האומדן הראשון לתוצר ב

 0.1%, זאת לאחר צמיחה של 3.7%של  תהראשון, לעומת צפי להתכווצו

. כלכלת 1995. מדובר בירידה החדה ביותר מאז שנת (15)גרף  ברבעון הקודם

ברבעון הראשון, עם  5.8%-צרפת )השנייה בגודלה בגוש האירו( התכווצה ב

בהשקעות. כלכלת ספרד  11.8%הפרטית וירידה של בצריכה  6.1%ירידה של 

ברבעון הראשון, לאחר שש שנים רצופות של צמיחה. כמו  5.2% -התכווצה ב

 ברבעון הראשון. 4.7%-כן, כלכלת איטליה התכווצה ב
 

, בדומה לצפי. 0%שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 

. הריבית בתוכנית -0.5%רמה של נותרה ללא שינוי ב תהריבית על הפיקדונו

. כמו כן, הבנק ימשיך לרכוש -1%ההלוואות המוזלות לבנקים ירדה לרמה של 

מיליארד אירו בחודש במקביל לתוכנית החירום שהוכרזה  20נכסים בסכום של 

מיליארד אירו שצפויה להמשיך עד  750בעקבות משבר הקורונה בהיקף של 

 סוף השנה.
 

 0.4%המחירים לצרכן בגוש האירו הצביע על עלייה של האומדן הראשון למדד 

בקצב שנתי, זאת  0.1%בקצב שנתי בחודש אפריל, לעומת צפי לעלייה של 

 0.9%-בקצב שנתי בחודש מרץ. מדד הליבה עלה ב 0.7%לאחר עלייה של 

 .(16)גרף בקצב שנתי בחודש מרץ  1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של 
 

בגרמניה )המשקף את הציפיות לחצי השנה  ZEWל מדד הסנטימנט הכלכלי ש

נקודות בחודש אפריל, לעומת צפי לעלייה לרמה  28.2הקרובה( עלה לרמה של 

נקודות בחודש מרץ. עם  -49.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  -40של 

נקודות  -91.5זאת, מדד התנאים  הנוכחיים רשם ירידה חדה וירד לרמה של 

בחודש מרץ. כמו כן, על פי  -43.1(, לעומת רמה של )שפל של כל הזמנים

תוצאות הסקר, קיים צפי להתכווצות בתוצר בשלושת הרבעונים הראשונים של 

והצמיחה לא צפויה לחזור לרמתה טרום משבר הקורונה לפני שנת  2020שנת 

 25.2בגוש האירו עלה לרמה של  ZEW. מדד הסנטימנט הכלכלי של 2022

נקודות, זאת לאחר  -38.2ל, לעומת צפי לעלייה לרמה של נקודות בחודש אפרי

 .(17)גרף  נקודות בחודש מרץ -49.5שהיה ברמה של 
 

 

האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 

נקודות, זאת  38.7נקודות בחודש אפריל, לעומת צפי לירידה לרמה של  33.6

ודות בחודש מרץ. האומדן הראשון למדד נק 44.5לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש  11.7מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  23.2אפריל, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש מרץ. 26.4של 

 34.4האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר  39נקודות בחודש אפריל, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש מרץ. האומדן הראשון למדד מנהלי  45.4שהיה ברמה של 

נקודות בחודש אפריל,  15.9הרכש בענף השירותים בגרמניה ירד לרמה של 

 31.7נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  28.3לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש מרץ.
 

נקודות בחודש אפריל,  74.3למצב העסקים בגרמניה ירד לרמה של  IFOסקר 

 85.9נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  79.7לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש מרץ. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר אי פעם שנרשמה עקב 

 ל מפעלים רבים בגרמניה.השפעות וירוס הקורונה שהביאה לירידה בפעילות ש

 2.8%בחודש מרץ )ירידה של  5.6%-המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו ב

 0.8%, זאת לאחר עלייה של 8.1%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

 .2009בחודש פברואר. מדובר בירידה הגדולה ביותר מאז שנת 

ודש אפריל בח 0.3%-האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה ב

בקצב שנתי(, לעומת צפי שיישאר ללא שינוי, זאת לאחר  0.8%)עלייה של 

 בחודש מרץ. 0.1%עלייה של 

 

 
 

 

 מדדי מניות

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

 12.01%- 18.02%- 9.32% דאקס

 21.97%- 23.59%- 4.04% פוסטי
CAC 40 4.00% -23.52% -18.16% 

Euro Stoxx 50 5.06% -21.82% -16.69% 

 
 

 ירואתוצר בגוש ה: 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 

 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

, 2020בקצב שנתי ברבעון הראשון של שנת  6.8%-התוצר בסין התכווץ ב

 6%בקצב שנתי, זאת לאחר צמיחה של  6.2%י להתכווצות של לעומת צפ

. מדובר בהתכווצות הראשונה בתוצר (18)גרף  2019ברבעון הרביעי של שנת 

. ההתכווצות בתוצר נבעה בעיקר מירידה בייצור התעשייתי 1992מאז שנת 

( וירידה במכירות הקמעונאיות 16.1%(, ירידה בהשקעות ברכוש קבוע )8.4%)

 במכירות מוצרי צריכה. 15.8%כמו כן, נרשמה ירידה של (. 19%)
 

נקודות  49.4בענף הייצור בסין ירד לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  50.3בחודש אפריל, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

בענף  Caixinמדד מנהלי הרכש של  נקודות בחודש מרץ. 50.1ברמה של 

נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לעלייה  43עלה לרמה של  השירותים בסין

נקודות בחודש  26.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  39.6לרמה של 

 פברואר.

בקצב שנתי בחודש מרץ, לעומת צפי  1.1%-הייצור התעשייתי בסין ירד ב

בקצב שנתי בחודש  13.5%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  7%לירידה של 

 פברואר.

בקצב שנתי בחודש מרץ, לעומת  15.8%-מכירות הקמעונאיות בסין ירדו בה

בקצב שנתי  20.5%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  10%צפי לירידה של 

 בחודש פברואר.

מיליארד דולר בחודש מרץ,  19המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד  7ל מיליארד דולר, זאת לאחר גרעון ש 18.5לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  0.9%-דולר בחודש פברואר. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת לאחר  6.6%-בקצב שנתי בחודש פברואר. הייצוא ירד ב 4%

 בקצב שנתי בחודש פברואר. 17.2%ירידה של 
 

 

הבנק המרכזי ביפן הודיע על הרחבת תוכנית הרכישות שלו בעקבות משבר 

הוא הודיע כי ירכוש אג"ח ממשלתיות בכמות בלתי מוגבלת. כמו כן, הקורונה ו

את הסכום המקסימלי של אגרות החוב התאגידיות שהוא  3הבנק יגדיל פי 

טריליון יין. בנוסף, הבנק הוריד את תחזית האינפלציה שלו מתחת  20-רוכש לכ

 בשלוש השנים הקרובות. 2%ליעד של 
 

 

בחודש מרץ  0.3%ביפן הצביע על ירידה של האומדן הסופי לייצור התעשייתי 

, זאת לאחר 0.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של  5.7%)ירידה של 

 בחודש פברואר. 1%עלייה של 

נקודות בחודש  43.7מדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן ירד לרמה של 

 נקודות בחודש מרץ.  44.8אפריל, זאת לאחר שהיה ברמה של 
 

 ,מרץבחודש דולר  מיליארד 0.4של  עודףיפן הצביע על המאזן המסחרי ב

מיליארד  10.2 שלעודף  , זאת לאחרמיליארד דולר 3.8של עודף לעומת צפי ל

, זאת מרץבקצב שנתי בחודש  11.7% -. היצוא ירד בפברואר בחודש דולר

בקצב  5% -היבוא ירד ב .פברואר בחודשבקצב שנתי  1%לאחר ירידה של 

 פברואר. בקצב שנתי בחודש  13.9%של  ירידהזאת לאחר  ,מרץ שנתי בחודש
 

 

 סחורות

מיליון  9-ב עלה אפרילב 24-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

מיליון  11.2 של לעלייהלעומת צפי  חביות,ון מילי 527.6רמה של חביות ל

 העל מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  15של  עלייה , זאת לאחרחביות

 הקודם. בחודש  2.32% של עלייה לאחר בחודש האחרון, זאת 5.48%-ב

 

 

 מדדי מניות 

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

 BOVESPA 13.90% -30.47% -16.48%ברזיל 
 11.86%- 17.07%- 6.75% 225ניקיי 

 7.09%- 6.23%- 3.99% שנחאי
 12.13%- 11.38%- 10.99% קוספי

 17.56%- 12.58%- 4.41% האנג סאנג

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 2.65%- 1.01% 1.82%- 3.50 דולר
 4.94%- 1.22%- 2.40%- 3.81 אירו

 1.35% 2.54% 0.17% 3.28 ין יפני
 6.48%- 3.89%- 0.40%- 4.38 ליש"ט

 0.96%- 0.98%- 1.39%- 1.11 דולר-אירו
 4.06%- 1.79%- 1.32%- 106.93 דולר-יין

 4.22%- 4.66%- 0.81% 1.25 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 19.78 -22.11% -66.87% -67.62%נפט 
 33.26% 12.25% 5.48% 1698.40 זהב
 2.88% 16.33%- 8.78% 14.94 כסף

 0.80% 10.31%- 3.95%- 847.25 סויה 

 22.59% 6.88%- 7.09%- 521.50 חיטה 

 

 תוצר בסין, קצב שנתי: 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 )”זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה 

חות זמינים אחרים ו לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דועם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה א

ייעוץ/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

/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ולרבות 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

 


