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 2020 יוניסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 ה ארגון-OECD 2020בשנת בישראל  רתוצב 6.2% לש תפה התכווצוצו. 

 6.8%הצביע על התכווצות של ו מעלה פילכ דכןועלתוצר  האומדן השני 

 ברבעון הראשון. 

  מאיבחודש  0.3%-ב ירדמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה עלייה. 

  החודשים האחרונים 12-ב מהתמ"ג 6%מד על עהממשלה ב בתקציהגרעון. 

  במדדי המניות בת"א. ליתשלימגמה 

 

 ארה"ב

 ית מלעוה הכללכשל הזית הצמיחה חתעדכנה את  תימלאונביע הבטקרן המ

 .2020בשנת  4.9% לש תוכווצתהטה למ יכלפ

 0.25%-0%רמה של בנוי שי לאלריבית הת א רתיוה דהפ. 

 ברבעון הראשון. 5%התכווצות של  ביע עלצה לתוצר סופיהאומדן ה 

 מאיבמדד המחירים לצרכן בחודש  0.1%של  ירידה. 

  איממשק בחודש למשרות מיליון  2.5של  תפסותדוח התעסוקה הצביע על.  

 של  מנהלי הרכש יבמדד לייהעISM מאיבחודש  והשירותים צורייה פיבענ. 

 יאמבחודש  יימאק בני םימוצרבהזמנות  עלייה. 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 אירופה

 תר ללא שינויונ ירוהריבית בגוש הא שיעור. 

 והצביע על התכווצות של  פי מעלהעודכן כללתוצר בגוש האירו  האומדן הסופי

 ברבעון הראשון. 3.6%

  יוני.המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש  בקצב שנתי במדד 0.3%עלייה של 

 הסנטימנט הכלכלי של  יבמדד עלייהZEW יוני בחודש ובגרמניה בגוש האירו. 

 ילראפור התעשייתי בגוש האירו בחודש ירידה חדה בייצ. 

 יוניבחודש  באירופהנהלי הרכש בענפי הייצור מ מדדב עלייה. 

 .שיעור הריבית בבריטניה נותר ללא שינוי 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 מזרח

  של מנהלי הרכש  במדדעלייהCaixin בסין בחודש  והשירותים יצורהי בענף

 .מאי

 מאיבסין בחודש  במדד המחירים לצרכןבקצב שנתי  2.4%של  עלייה. 

 .שיעור הריבית ביפן נותר ללא שינוי 

 עלה להתכווצות של כלפי מ דכןועהראשון  ןועלרב ןפבי רצלתו יפהאומדן הסו

0.6%. 

 מאייות ביפן בחודש במכירות הקמעונא היילע. 

 במדדי המניות המובילים. תחיובי מגמה 

 

 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

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

Q1/2020 41.8 40.7 

 Q1/2020 6.8%- 0.8% שיעור הצמיחה במשק

 -5.3% -4.5% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 -1.6% -1.8% 20-מאי המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q1/2020 3.8% 3.5% 

 -0.6% -1.6% 20-מאי האינפלציה בפועל

 -0.8% -0.2% 20-מאי הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.1% 0.1% 20-יוני הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  -YTD 0.7% מדד המחירים לצרכן

 418.8 503.1 20-מאי ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

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

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 26.6% 25.5% 19-דצמבר

 

 ריבית מוניטארית

 2020בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 0.25% 0.1% ישראל

 1.75%-1.50% 0.25%-0.00% רה"בא

 0.75% 0.1% בריטניה

 0.00% 0.0% גוש האירו

 -0.1% -0.1% יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 0.1%  2020יוני מדד 

 0.1% 2020 ייולמדד 

 1.0% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 -0.1% 2020-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  12ת. ת. מתחילת השנה דשישינוי חו שם המדד
 אחרונים

 16.00%- 20.25%- 5.15%- 35מדד ת"א 

 10.77%- 18.03%- 4.97%- 125מדד ת"א 

 1.14% 14.91%- 5.21%- 90מדד ת"א 

 23.60%- 29.46%- 3.57%- 5-מדד ת"א בנקים

 16.35%- 35.80%- 11.61%- מדד ת"א נדל"ן

 3.30%- 11.08%- 1.33% מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 1.73%- 0.69%- 2.22% 6.05 אג"ח כללי

 0.09% 0.01% 0.09% 0.41 מדד מק"מ

 0.20% 0.03% 0.03% 1.03 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.62% 0.21% 0.16% 2.98 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 3.67% 1.42% 0.82% 10.56 + שנים5ממשלתי קבוע 

 1.69%- 0.69%- 0.35%- 0.79 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 2.64%- 1.20%- 0.38%- 3.01 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 1.03%- 0.34%- 0.65%- 6.8 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.05%- 0.20%- 0.17% 4.24 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 6.56%- 3.51%- 1.75% 4.91 20מדד תל בונד 

 4.38%- 2.05%- 1.45% 4.73 40ונד מדד תל ב

 5.50%- 2.82%- 1.60% 4.8 60מדד תל בונד 

 6.42%- 1.14%- 4.21% 3.84 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 )”פורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה זו הינה אינ

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

ק 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 ייעוץ/שיוו

בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות לרבות 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
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 ישראל אקרומ

אם המגיפה  8.3%-אם לא תתרחש התפרצות שנייה בהמשך השנה וב 2020בשנת  6.2%-המשק הישראלי צפוי להתכווץ ב OECD-על פי הדו"ח החצי שנתי שפרסם ארגון ה

 2021מת התוצר צפויה להישאר עד סוף שנת (. כמו כן, על פי הדוח ר4.5%מזו שצופה בנק ישראל  ) 2020צופה התכווצות גדולה יותר בשנת  OECD-לא תיעלם בקיץ. ה

 מתחת לרמות בהן הייתה לפני המשבר כתוצאה מאבטלה גבוהה וחוסר ודאות שמכבידים על הביקושים המקומיים.
 

באומדן הראשון(, זאת  7.1%של בחישוב שנתי ברבעון הראשון )לעומת התכווצות  6.8%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השני לתוצר עודכן כלפי מעלה והצביע על התכווצות של 

. התכווצות זו נבעה בעיקר מהשפעת משבר הקורונה והיא החדה ביותר בעשרים השנים האחרונות. (3)גרף  ברבעון הרביעי והשלישי בהתאמה 4.1%-ו 4.6%לעומת צמיחה של 

א מיסים נטו על הייבוא )שלא הושפע מהירידה בייבוא המכוניות( ירד גם הוא בצורה בנוסף הירידה בייבוא מכוניות נוסעים העצימה את הירידה בתמ"ג. התוצר המקומי הגולמי לל

ברבעון הרביעי ועלייה של  10.4%ברבעון הראשון, זאת לאחר עלייה של  20.2%באומדן הקודם(. הצריכה הפרטית רשמה ירידה של  4.6%)לעומת  4.2%חדה בשיעור של 

, זאת לאחר עלייה של 20.7%בחישוב שנתי. ההשקעה בנכסים קבועים רשמה ירידה של  31.7%-קיימא ירדה ברבעון הראשון ב ברבעון השלישי. ההוצאה למוצרים בני 2.4%

ברבעון הרביעי והשלישי בהתאמה. רכיב  4.4%-ו 0.1%, לאחר עלייה של 10.8%ברבעון השלישי. הצריכה הציבורית רשמה ירידה של  0.6%ברבעון הרביעי וירידה של  7.3%

 ברבעון השלישי. 6.2%ברבעון הרביעי וירידה של  6.8%, זאת לאחר עלייה של 2.7%יצוא רשם ירידה של הי

  
כל אחד(. עליית מחירים  0.5%( וריהוט וציוד לבית )0.9%(, מזון )1.5%בחודש מאי. ירידות מחירים בולטת נרשמו בסעיף ירקות טריים ) 0.3%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

, המדד 2.6%-, המדד ללא דיור ירד ב(1)גרף  1.6%-החודשים האחרונים ירד המדד ב 12-. ב0.7%-(. מתחילת השנה ירד המדד ב5.2%סעיף פירות טריים )בולטת נרשמה ב

בחודשים  0.2%חר עלייה של אפריל, זאת לא–בחודשים מרץ  0.1%-. מדד מחירי הדירות עלה ב0.6%-ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב 1.5%-ללא ירקות ופירות ירד ב

 (.4)גרף בקצב שנתי  3.5%מרץ. מדד מחירי הדירות רשם עלייה של  -פברואר
 

עלה לרמה של ממוצע החזאים לשנה הקרובה מאי. בחודש  -0.2% לש רמהבחודש יוני, זאת לעומת  0.5% עלה לרמה שלשיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה החמישית עלו לרמה של  1.4%נותרו ללא שינוי ברמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות. 0.2%מרמה של  0.6%

 (.2)גרף בחודש מאי  1%מרמה של  1.2%
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 י משוק ההוןשיעור האינפלציה הצפו: 2גרף 

בחודש מאי אשתקד. החל מחודש מרץ החלו להתבטא  ₪בפעילותה התקציבית של הממשלה, לעומת מיליארד  ₪מיליארד  17.9על פי משרד האוצר, בחודש מאי נמדד גרעון של 

ומתבטא בעלייה בהוצאות הממשלה ומנגד ירידה חדה ההשפעות של משבר הקורונה על המשק ועל הפעילות התקציבית. המשבר משפיע הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות 

החודשים האחרונים  12-בתקופה המקבילה אשתקד. הגרעון המצטבר ב ₪מיליארד  15.1לעומת גרעון של  ₪מיליארד  46.2בהכנסות ממיסים. מתחילת השנה נמדד גרעון של 

, עלייה ₪מיליארד  172.5-וההוצאות מתחילת השנה הסתכמו ב ₪מיליארד  40.6-סתכמו בבאפריל. סך הוצאות הממשלה בחודש מאי ה 4.8%מהתמ"ג, לעומת  6%עומד על 

 22.6-. הכנסות הממשלה הסתכמו ב1.3%-עם משבר הקורונה סך ההוצאות ירד ב תלעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בנטרול ההוצאות להתמודדו 6.3%של 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר ההכנסות ממיסים ירדו  14.1%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  126.4-סות בבחודש מאי ומתחילת השנה הסתכמו ההכנ ₪מיליארד 

ד להתמודדות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין שהממשלה עדיין פועלת ללא מסגרת תקציב )תקציב המשכי( בתוספת ההוצאה שהוגדרה בתיקון לחוק היסו 7.8%-ב

 נה. עם משבר הקורו
 

בחודש מאי, מדובר בירידה החדה ביותר אי פעם. כמו כן נתוני חודש מרץ עודכנו כלפי מטה לירידה של  1.8%-המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד בעל פי בנק ישראל, 

( בחודש מאי והייצור התעשייתי 12.2%לייצור )בעדכון הקודם( ירידת המדד משקפת ירידה חדה במרבית רכיביו ובעיקר בייבוא התשומות  0.3%)לעומת ירידה של  1.6%

 בהתאמה( בחודש אפריל. 10%-ו 15.8%( ומדדי הפדיון של המסחר והשירותים )10.2%)
 

התכווצות נקודות. המדד נמצא מזה ארבעה חודשים ברמה המצביעה על  38.5נקודות לרמה של  0.8-מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש מאי ב

ייצוא, תפוקות ייצור, תעסוקה בפעילות התעשייתית. בחודש מאי, כל רכיבי המדד למעט מלאי מוצר מוגמר, מצביעים על התכווצות בפעילות. עם זאת, רכיבי ההזמנות החדשות ל

 וזמני אספקה לשוק המקומי רשמו שיפור. 
 

בהיקף  39.8%של  ירידהבהיקף הייצור,  33.7%של  ירידה. בענף התעשייה נרשמה אפריל הכוללת בחודשבמאזן הפעילות חדה  ירידהסקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על 

בהיקף הפעילות  29.4%של  ירידהבהיקף המכירות. בענף הבינוי נרשמה  45.4%של  ירידהבמספר המועסקים. בענף המסחר הקמעונאי נרשמה  23%של  ירידההמכירות ו

בהיקף המכירות לייצוא  38.8%של  ירידהבהיקף המכירות לשוק המקומי,  53.1%של  ירידהקף העבודות החדשות. בענף השירותים נרשמה בהי 28.9%של  ירידההשוטפת ו

 במספר לינות התיירים. 100%של  וירידהבמספר לינות הישראלים  100%של  ירידהבמספר המועסקים. בענף המלונאות נרשמה  43.1%של  ירידהו

בחודש אפריל. חל שיפור ניכר בשניים מתוך ארבעת רכיבי המדד כאשר רכיב השינוי  -22%בחודש מאי לעומת רמה של  -14%של הלמ"ס עלה לרמה של  מדד אמון הצרכנים

עלה לרמה של  בחודש אפריל ורכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משקי הבית בשנה הקרובה -54%מרמה של  -13%במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עלה לרמה של 



בחודש אפריל. מנגד, רכיב השינוי במצב הכלכלי של  -37%מרמה של  -32%בחודש אפריל. רכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה עלה לרמה של  -19%מרמה של  5%

 בחודש אפריל. -17%לרמה של  -15%משקי הבית ירד מרמה של 

(, נתונים מקוריים) 28.9%והוא רשם ירידה של  )תעשייה, כרייה וחציבה(החדות ביותר שנרשמו אי פעם בייצור התעשייתי בחודש אפריל נרשמו הירידות על פי נתוני הלמ"ס, 

 לאחרזאת עילית, בייצור טכנולוגיה  31.2%של  ירידה(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה 14.9%של  ירידה)בקצב שנתי נרשמה  מרץבחודש  7%של  עלייהזאת לאחר 

 ירידה. בייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה מרץבחודש  6.4%של  עלייה לאחר, זאת 25.6%של  ירידהנרשמה  מסורתית. בייצור טכנולוגיה מעורבת מרץבחודש  8.1%של  עלייה

 .מרץבחודש  14.7%של  עלייה לאחרזאת , 25.2%מרץ ובייצור טכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה ירידה של  בחודש 12.3%של  עלייה, זאת לאחר 37.6%של 
 

 

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

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי : 4גרף 

 דיור
 

מספר הדירות החדשות ם הקודמים. שלושת החודשיבכמות המבוקשת של דירות חדשות לעומת  43.1%של  ירידהנרשמה  2020אפריל -בחודשים פברוארעל פי נתוני הלמ"ס, 

בחודשים  30.9%-ב ירד. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן לעומת שלושת החודשים הקודמים 48.4%של  ירידה, בחודשים פברואר אפריל 5,280שנמכרו עמד על 

בסוף חודש מרץ  39,610דירות לעומת  39,580ות פרטית בלבד( עמד על מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה )ביזמ אפריל. בסוף חודש 3,040-אפריל ועמד על כ-פברואר

 (.5)גרף 

למול  5%למול הרבעון הקודם וירידה של  12.6%דירות )נתונים מקוריים( המשקפים ירידה של  11,500-הוחל בבנייתן של כ 2020ברבעון הראשון של שנת  על פי נתוני הלמ"ס,

לעומת  23.3%למול הרבעון הקודם וירידה של  1.6%דירות, המשקפים ירידה של  11,625-הסתיימה בנייתן של כ 2020ן של שנת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשו

 אלף דירות בחודש מרץ אשתקד. 120.3-אלף דירות בסוף חודש מרץ, לעומת כ 119.4-הרבעון המקביל אשתקד. מספר הדירות בבניה פעילה הסתכם לכ

 
 

 

 עבודה ושכר

מיליון בחודש אפריל. מתוכם, נעדרו מהעבודה עקב צמצום  1.5אלף, לעומת  798עמד על שבוע כל הזמנית מעבודתם שנעדרו המועסקים  מספרנתוני הלמ"ס, בחודש מאי על פי 

מועסקים שנעדרו מהעבודה חלק מהשבוע מיליון בחודש אפריל. מספר ה 1.3אלף מועסקים, לעומת  684בהיקף העבודה או הפסקה זמנית של העבודה בשל משבר נגיף קורונה 

משבר נגיף אלף לעומת מיליון מועסקים בחודש אפריל. מתוכם, עבדו פחות שעות מהרגיל בשבוע בשל צמצום בהיקף העבודה או הפסקה זמנית של העבודה עקב  666עמד על 

בחודש  64.6%, לעומת 37.6%-ית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע ירד לאלף בחודש אפריל. אחוז המועסקים הנעדרים זמנ 252אלף מועסקים, לעומת  266קורונה 

 בחודש אפריל. 39%לעומת  24.4%אפריל, מתוכם נעדרו מסיבות הקשורות לנגיף הקורונה 
 

בחודש  1.43%לעומת  1.88%מד על אלף משרות פנויות בחודש אפריל. שיעור המשרות הפנויות לחודש מאי ע 29.4אלף משרות פנויות לעומת  42.7-בחודש מאי נרשמו כ

 נויות במשק.. חודש אפריל אופיין בהקלות בהגבלות ופתיחה של פעילויות כלכליות שהיו סגורות בחודש אפריל, מצב זה הוביל להתאוששות במספר המשרות הפ(6)גרף  אפריל

 כמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירות: 5גרף 

 

 הפנויות המשרות שיעור: 6גרף 

 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

של  ירידה , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  5.15%-של כ ירידהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  שליליתהתאפיין במגמה  נייו חודש

 .5.21%-כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ; 0.7%-של כ עלייההממשלתיות השקליות רשם  אגרות החוב . מדדתברמעובמגמה לתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 2.05-ב ירד 40, מדד התל בונד 3.51%-ב דיר 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד ליליתש האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;0.2%-של כ דהירירשם 

 .1.14%-בכ ירדהשקלי  ומדד התל בונד 2.82%-ב דרי 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 0.7%-של כ עלייה . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשםתברומעהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.75%-כ לעומת, 0.63%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 0.2%-של כ הדירירשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.62%-, לעומת כ-0.69%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, כאשר אלו ודרי חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןל המודב ,0.07% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

  1.14%לעומת  1.31%-וכ 0.92%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 0.27% -לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.03%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  מאיבהתאמה בסוף חודש  1.36% -ו

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 7גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 
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 מק"מ: 8גרף 
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 ציפיות אינפלציה: 10גרף 
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 2.82%-ב ירד 60ד , מדד התל בונ2.05%-ב ירד 40, מדד התל בונד 3.51%-ב דיר 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד שליליתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

, 2.33%-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .1.14%-בכ ירדומדד התל בונד השקלי 

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות ב 1.58%, לעומת רמה של 2.02%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.73%לעומת רמה של 

 .(11)גרף  חודש שעברב 3.42%לעומת רמה של , 3.98%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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רה"בא
 

קרן המטבע הבינלאומית עדכנה את תחזית הצמיחה של הכלכלה העולמית כלפי 

בתחזית  3%)לעומת התכווצות של  2020בשנת  4.9%מטה להתכווצות של 

הקודמת(. על פי קרן המטבע, למגפת הקורונה הייתה השפעה שלילית גדולה 

כאשר הרבעון השני של השנה צפוי  2020מהצפוי על המחצית הראשונה של שנת 

להיות החלש ביותר ולאחר מכן תחול התאוששות הדרגתית ואיטית. כלכלת ארה"ב 

בתחזית  5.9%)לעומת צפי להתכווצות של  2020בשנת  8%-צפויה להתכווץ ב

 10.2%. בגוש האירו צפויה התכווצות של 2021בשנת  4.5%-הקודמת( ולצמוח ב

 6%בתחזית הקודמת( וצמיחה של  7.5%)לעומת צפי להתכווצות של  2020בשנת 

)לעומת  2020בשנת  7.8% -.  כלכלת גרמניה צפויה להתכווץ ב2021בשנת 

 10.2%-חזית הקודמת( וכלכלת בריטניה צפויה להתכווץ בבת 7%התכווצות של 

-בתחזית הקודמת(. מנגד, כלכלת סין צפויה לצמוח ב 6.5%)לעומת התכווצות של 

בשנת  8.2%-בתחזית הקודמת( וב 1.2%)לעומת צמיחה של   2020בשנת  1%

2021 . 

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

פי הצהרת הפד, הריבית צפויה להישאר ללא שינוי עד שהמשק יתאושש ממשבר 

. כמו כן הודיע הפד 2022הקורונה והבנק לא צופה העלאת ריבית עד סוף שנת 

שימשיך בתוכנית רכישת הנכסים לפחות בקצב הנוכחי כאשר היעד הוא רכישת 

תאות בהיקף של מיליארד דולר בחודש ואג"ח מגובות משכנ 80אג"ח בהיקף של 

בשנת  9.3%מיליון דולר. על פי תחזית הבנק שיעור האבטלה צפוי לעמוד על  40

 0.8%-. שיעור האינפלציה צפוי להסתכם ב2021בשנת  6.5%-ולרדת ל 2020

 . 2020בשנת  6.5%-והתוצר צפוי להתכווץ ב

ברבעון הראשון, בדומה לצפי  5%האומדן הסופי לתוצר הצביע על התכווצות של 

  (.14)גרף ברבעון הרביעי 2.1%ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר צמיחה של 

בקצב שנתי(,  0.1%בחודש מאי )עלייה של  0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

בחודש אפריל. מדד  0.8%לעומת צפי שיישאר ללא שינוי, זאת לאחר ירידה של 

לאחר ירידה של  בקצב שנתי(, זאת 1.2%)עלייה של  0.1%-הליבה ירד גם הוא ב

 (.13)גרף  בחודש אפריל 0.4%
 

מיליון משרות חדשות למשק בחודש מאי  2.5דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

 7.7(, לעומת צפי לגריעה של 1939)תוספת המשרות הגדולה ביותר מאז שנת 

מיליון משרות בחודש אפריל. בסקטור  20.5מיליון משרות, זאת לאחר גריעה של 

מיליון משרות, זאת לאחר גריעה של  1.2סעדות נרשמה תוספת של הפנאי והמ

מיליון בחודש אפריל. כמו כן, נוספו משרות חדשות בסקטור הבנייה והחינוך.  7.5

מנגד, מספר המשרות הממשלתיות רשם ירידה. שיעור האבטלה ירד לרמה של 

 14.7%, זאת לאחר שהיה ברמה של 19.4%, לעומת צפי לעלייה לרמה של 13.3%

בקצב שנתי(, לעומת  6.7%)עלייה של  1%-בחודש אפריל. השכר הממוצע ירד ב

בקצב שנתי(. שיעור ההשתתפות  8%בחודש אפריל )עלייה של  4.7%עלייה של 

 בחודש אפריל. 60.2%, זאת לאחר שהיה ברמה של 60.8%עלה לרמה של 
 

בחודש מאי,  נקודות 43.1בענף הייצור עלה לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

 41.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  43.5לעומת צפי לעליה לרמה של 

נקודות בחודש אפריל. המדד מצביע זה החודש השלישי ברציפות על התכווצות 

נקודות מרמה  33.2בפעילות. עליות בולטות נרשמו ברכיב הייצור שעלה לרמה של 

 31.8החדשות שעלה לרמה של נקודות בחודש אפריל וברכיב ההזמנות  27.5של 

נקודות בחודש אפריל, אך שניהם עדיין מצביעים על  27.1נקודות מרמה של 

בענף השירותים עלה לרמה של  ISMהתכווצות בפעילות. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר  44.2נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של  45.4

 ש אפריל.נקודות בחוד 41.8שהיה ברמה של 
 

בקצב שנתי(,  15.2%בחודש מאי )ירידה של  1.4%-הייצור התעשייתי עלה ב

בחודש אפריל. שיעור  12.5%, זאת לאחר ירידה של 3%לעומת צפי לעלייה של 

 בחודש אפריל. 64%, זאת לאחר שהיה ברמה של 64.8%הניצולת עלה לרמה של 
 

 

בקצב  17.9%)ירידה של בחודש מאי  15.8%-הזמנות מוצרים בני קיימא עלו ב

בחודש  17.7%, זאת לאחר ירידה של 10.3%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

אפריל. כאשר סקטור התחבורה הציג את השיפור הגדול ביותר ורשם עלייה של 

 בחודש מאי.  48.6%, זאת לאחר ירידה של 80.7%

 מדד מניות

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

 2.96%- 9.55%- 1.69% דאו ג'ונס
S&P 500 1.84% -4.04% 5.39% 

 25.64% 12.11% 5.99% נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 1.0%- 0.1% 

 

 סקטורים בארה"ב

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

Technology 
Info 7.05% 14.21% 32.15% 

Consumer 
Discretionary 3.95% 6.60% 10.23% 

materials 1.30% -8.04% -4.01% 
Healthcare -1.54% -1.72% 8.27% 
Consumer 

Staples -1.35% -7.05% 0.21% 
Industrials  1.70% -15.50% -11.06% 

Financial -1.66% -24.62% -16.95% 

Real Estate -1.09% -9.96% -4.78% 
Utilities -6.00% -12.61% -5.01% 

Energy -3.05% -37.02% -39.06% 
Services 
Telecom -1.35% -0.97% 8.71% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

 מדד המחירים לצרכן בארה"ב, קצב שנתי: 13גרף 

 

 תוצר בארה"ב, קצב שנתי: 14גרף 

 

 



 אירופה

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

. כמו כן, -0.5%נותרה גם היא ללא שינוי ברמה של  תעל הפיקדונו הריבית

 600הבנק המרכזי הודיע על השקת תוכנית חדשה לרכישת אג"ח בהיקף של 

מיליארד אירו במטרה לתמוך בכלכלה עקב המשבר. התוכנית החדשה 

מצטרפת לתוכנית הרכישות שהושקה במרץ כך שהיקף תוכנית הרכישות 

טריליון אירו. התוכנית צפויה להימשך לפחות עד סוף  1.35-הכוללת עומד על כ

 .2021יוני 
 

האומדן הסופי לתוצר בגוש האירו עודכן כלפי מעלה והצביע על התכווצות של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי  3.1%ברבעון הראשון )התכווצות של  3.6%

 ברבעון 0.1%, בדומה לאומדן הקודם ולאחר צמיחה של 3.8%להתכווצות של 

 (.15)גרף הרביעי 
 

 0.3%האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו הצביע על עלייה של 

בחודש  0.1%בקצב שנתי(, זאת לאחר ירידה של  0.3%בחודש יוני )עלייה של 

בקצב שנתי(, זאת לאחר  0.8%)עלייה של  0.3%-מאי. מדד הליבה עלה ב

 (.16)גרף יציבות בחודש מאי 
 

 28%בחודש אפריל )ירידה של  17.1%-תי בגוש האירו ירד בהייצור התעשיי

 11.9%, זאת לאחר ירידה של 19%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

בחודש מרץ. מדובר בירידה הגדולה ביותר אי פעם. עיקר הירידה נרשמה 

 בחודש אפריל(. 28.9%בייצור מוצרי צריכה )ירידה של 
 

 

בחודש אפריל )ירידה של  11.7%-ירדו ב המכירות הקמעונאיות בגוש האירו

, זאת לאחר ירידה של 15%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של  19.6%

ואילו  17%בחודש מרץ. מכירות מוצרים שאינם מזון רשמו ירידה של  11.1%

 בחודש אפריל. 5.5%מכירות מוצרי מזון, משקאות וטבק רשמו ירידה של 
 

נקודות  -24.8וש האירו עלה לרמה של בג Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  -22בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

(. המדד למצב הנוכחי עלה לרמה של 8נקודות בחודש מאי )גרף  -41.8של 

נקודות בחודש מאי. מדד הציפיות עלה זה  -73נקודות מרמה של  -61.5

נקודות  -3נקודות מרמה של  21.8רמה של החודש השלישי ברציפות והגיע ל

בחודש מאי. מדד הציפיות נמצא ברמתו הגבוהה ביותר מאז חודש נובמבר 

2017. 
 

נקודות  58.6בגוש האירו עלה לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  53.4בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

בגרמניה  ZEWמאי. מדד הסנטימנט הכלכלי של   נקודות בחודש 46ברמה של 

 60נקודות בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה לרמה של  63.4עלה לרמה של 

  (.17נקודות בחודש  מאי )גרף  51יה ברמה של נקודות, זאת לאחר שה
 

 

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

נקודות, זאת  43.8י, לעומת צפי לעלייה לרמה של נקודות בחודש יונ 46.9

נקודות בחודש מאי. האומדן הראשון למדד מנהלי  39.4לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש יוני, לעומת  44.6הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות  36.6נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  41.5צפי לעלייה לרמה של 

אומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בצרפת עלה בחודש מאי. ה

נקודות,  46.1נקודות בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה לרמה של  52.1לרמה של 

 נקודות בחודש מאי. 40.6זאת לאחר שהיה ברמה של 
 

נקודות בחודש יוני,  86.2למצב העסקים בגרמניה עלה לרמה של  IFOסקר 

 79.7נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  85לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש מאי. מדובר בעלייה בחדה ביותר שנרשמה אי פעם לאור הצפי 

 להתאוששות מצב העסקים במדינה.

, בדומה לצפי. כמו 0.1%שיעור הריבית בבריטניה נותר ללא שינוי ברמה של 

מיליארד  100-כן, הבנק המרכזי הודיע כי ירחיב את תוכנית הרכישות בעוד כ

 מיליארד ליש"ט.  745ליש"ט נוספים כך שהיקף התוכנית כולה יעמוד על 

 

 

 מדדי מניות

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

 0.71%- 7.08%- 6.25% דאקס

 16.91%- 18.20%- 1.53% פוסטי
CAC 40 5.12% -17.43% -10.89% 

Euro Stoxx 50 6.03% -13.65% -6.90% 

 
 

 ירואתוצר בגוש ה: 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

נקודות  55בענף השירותים בסין עלה לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  47.4ה של בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמ

נקודות בחודש אפריל. המדד עבר להצביע על התרחבות  44.4ברמה של 

בפעילות, זאת לאחר שלושה חודשים רצופים בהם הצביע על התכווצות. 

כאשר רכיב ההזמנות  2010מדובר בקריאה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 

מקומי ומנגד רכיב החדשות רשם עלייה חדה עקב התאוששות הביקוש ה

בענף  Caixinההזמנות החדשות לייצוא המשיך לרדת. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה  55השירותים בסין עלה לרמה של 

נקודות בחודש  44.4נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  47.4לרמה של 

 אפריל.
 

 

תי בחודש מאי, לעומת צפי בקצב שנ 2.4%-מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב

בקצב שנתי בחודש  3.3%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  2.7%לעלייה של 

 אפריל.

בקצב  4.4%בחודש מאי )עלייה של  1.5%-הייצור התעשייתי בסין עלה ב

 3.9%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  5%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

 בקצב שנתי בחודש אפריל.

בקצב  2.8%בחודש מאי )ירידה של  0.8%-עונאיות בסין עלו בהמכירות הקמ

 7.5%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  2.3%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

 בקצב שנתי בחודש אפריל.

, בדומה לצפי. כמו כן, -0.1%שיעור הריבית ביפן נותר ללא שינוי ברמה של 

אות וימשיך בתוכנית רכישת הבנק המרכזי הודיע על כי יגדיל את תוכנית ההלוו

 .2021האג"ח עד מרץ 
 

ברבעון  0.6%האומדן הסופי לתוצר ביפן עודכן כלפי מעלה להתכווצות של 

, 0.5%התכווצות של בקצב שנתי(, לעומת צפי ל 2.2%הראשון )התכווצות של 

ברבעון  1.8%באומדן הקודם והתכווצות של  0.9%זאת לאחר התכווצות של 

 . העדכון נבע בעיקר מעדכון כלפי מעלה של רכיב ההשקעות.(18רף ג) הרביעי
 

 

 

בקצב  12.3%בחודש מאי )ירידה של  2.1%-המכירות הקמעונאיות ביפן עלו ב

בחודש אפריל  9.9%, זאת לאחר ירידה של 3%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

(. מדובר בעלייה הראשונה במכירות 7בקצב שנתי( )גרף  13.9%)ירידה של 

-שלושה חודשים עקב השיפור בהוצאה הפרטית )המהווה כ הקמעונאיות מזה

 מהכלכלה היפנית(, אך עדיין קיימת אי ודאות לגבי הביקושים העולמיים. 50%

בחודש מאי  8.4%האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן הצביע על ירידה של 

, זאת לאחר 5.6%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של  25.9%)ירידה של 

 בחודש אפריל. 9.8%ל ירידה ש
 

 

 

 

 

 סחורות

מיליון  1.4-ב עלה ייונב 19-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

, מיליון חביות 1.2 של לעלייהלעומת צפי  חביות,ון מילי 540.7רמה של לחביות 

-ב עלה מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  1.2של  עלייה זאת לאחר

 הקודם. בחודש  3.39% של עלייה לאחרת זאבחודש האחרון,  2.79%

 מדדי מניות 

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

 10.89%- 11.51%- 2.47% סידני
 BOVESPA 8.76% -17.80% -5.85%ברזיל 

 4.76% 6.71%- 1.88% 225ניקיי 
 3.87%- 8.20%- 3.88% 50פוטסי סין 

 0.19% 1.62%- 4.64% שנחאי
 1.05%- 4.24%- 3.88% קוספי

 14.42%- 13.35%- 6.38% האנג סאנג
 12.61%- 15.08%- 7.53% הודו 50ניפטי 

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 3.40% 0.25% 1.35%- 3.4624 דולר

 3.98% 0.33% 0.13%- 3.8862 אירו
 2.63% 1.19% 1.41%- 3.2168 ין יפני
 5.64% 6.52%- 0.92%- 4.2824 ליש"ט

 0.56%- 0.09% 1.20% 1.1223 דולר-אירו

 0.77% 0.91%- 0.09% 107.62 דולר-יין

 2.16%- 6.71%- 0.47% 1.2368 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 39.7 10.65% -34.98% -32.81%נפט 

 29.71% 18.31% 2.79% 1802 זהב
 22.66% 3.98% 0.75% 18.635 כסף

 2.64%- 7.43%- 4.94% 884.5 סויה 
 3.08%- 11.23%- 5.57%- 496 חיטה 

 

 תוצר מול הצריכה הפרטית ביפן: 18גרף 
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