
2020 בנובמבר 02 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 2020 אוקטוברסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 28.8%הצביע על התכווצות של ו עודכן כלפי מעלהלתוצר  שייהאומדן השל 

 .ברבעון השניבחישוב שנתי 

  0.1%הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של בנק ישראל. 

  והשיק נדבך חדש הממשלתיות בנק ישראל הגדיל את תוכנית רכישת האג"ח

 בתוכנית הקלות האשראי לעסקים קטנים.

  תרחישים,  והציג שני 2020בנק ישראל עדכן את תחזית הצמיחה לשנת

 כאשר בשניהם ישנה ירידה בפעילות ברבעון הרביעי.

  בחודש ספטמבר. 0.1%-ירד במדד המחירים לצרכן 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה ירידה. 

  החודשים  12-מהתמ"ג ב 9.1%הגרעון בתקציב הממשלה עמד על

 האחרונים.

 ולב לבחינת מצב המשק בחודש ספטמברמשבמדד ה עלייה. 

 חודש ספטמברמחוסרי העבודה בבשיעור  עלייה. 

  במדדי המניות בת"א. חיוביתמגמה 

 

 ארה"ב

  2020קרן המטבע הבינלאומית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 

 כלפי מעלה.

 ברבעון בקצב שנתי  33.1%צמיחה של לתוצר הצביע על  ראשוןהאומדן ה

 .השלישי

 ספטמבר בחודשבמדד המחירים לצרכן  0.2%של  עלייה. 

  משק בחודש למשרות אלף  661של  תוספתדוח התעסוקה הצביע על

  .ספטמבר

  של  במדד מנהלי הרכשירידהISM ספטמברבחודש  ייצורהף בענ. 

  בייצור התעשייתי בחודש ספטמברירידה. 

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 אירופה

  ללא שינוי.הבנק המרכזי באירופה הותיר את שיעור הריבית 

  בתוצר בגוש האירו ברבעון השלישי. 12.7%צמיחה של 

  בתוצר בגרמניה ברבעון השלישי. 8.2%צמיחה של 

 ירידה בסקר IFO  אוקטוברלמצב העסקים בגרמניה בחודש. 

  ירידה במדדי הסנטימנט הכלכלי שלZEW בחודש  בגרמניה ובגוש האירו

 אוקטובר. 

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 מזרח

  בקצב שנתי בתוצר בסין ברבעון השלישי. 4.9%צמיחה של 

  נותר ללא שינוי.הבנק המרכזי ביפן הותיר את שיעור הריבית 

  בחודש ספטמבר.  בסין בקצב שנתי בייצור התעשייתי 6.9%עלייה של 

  בקצב שנתי במכירות הקמעונאיות בסין בחודש ספטמבר. 3.3%עלייה של 

 המניות המוביליםבמדדי מעורבת  מגמה. 

 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

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

Q1/2020 41.7 40.6 

 -Q2/2020 28.8%- 6.7% שיעור הצמיחה במשק

 -4.5% -5.0% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 0.0% 0.1% 20-ספטמבר המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q2/2020 4.7% 4.1% 

 -0.8% -0.7% 20-ספטמבר האינפלציה בפועל

 -0.1% -0.4% 20-אוקטובר הציפיות לאינפלציה משוק ההון

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

  -YTD 0.7% מדד המחירים לצרכן

 425.8 534.3 20-ספטמבר ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

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

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 25.8% 28.8% 20-יוני

 

 ריבית מוניטארית

 2020בתחילת  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

 0.3%  2020 אוקטוברמדד 

 -0.2% 2020נובמברמדד 

 0.7% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 -0.9% 2020-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

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

 19.91%- 20.90%- 1.68% 35מדד ת"א 

 13.28%- 15.16%- 2.12% 125מדד ת"א 

 2.63% 1.60%- 3.59% 90מדד ת"א 

 31.94%- 31.31%- 7.60% 5-מדד ת"א בנקים

 25.01%- 29.03%- 4.38% מדד ת"א נדל"ן

 13.85% 11.83% 2.71% מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 0.70%- 0.08%- 1.18% 6.09 אג"ח כללי

 0.10% 0.00% 0.04% 0.42 מדד מק"מ

 0.24% 0.02% 0.02% 1.08 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.58% 0.07%- 0.23% 3.24 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 1.63% 0.95%- 1.09% 11.32 + שנים5ממשלתי קבוע 

 2.35%- 0.11%- 0.39% 1.29 שנים 0-2מדד ממשלתי 

 3.42%- 0.19%- 0.34%- 3.86 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 2.34%- 0.16% 0.50%- 7.35 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.02% 0.02% 0.14% 4.87 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 3.47%- 0.27% 1.18% 4.65 20מדד תל בונד 

 2.65%- 0.24%- 1.10% 4.57 40מדד תל בונד 

 3.11%- 0.01% 1.14% 4.58 60מדד תל בונד 

 1.57%- 0.53% 2.94% 3.67 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 )”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 

 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



 

 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iלית   מחלקה כלכ

 ישראל מאקרו

באומדן הקודם(, זאת בהמשך  29%בחישוב שנתי ברבעון השני )לעומת  28.8%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השלישי לתוצר עודכן כלפי מעלה והצביע על התכווצות של 

משבר הקורונה והיא החדה ביותר שנרשמה אי פעם. במחצית הראשונה של השנה שהושפעה רק ברבעון הראשון. התכווצות זו נבעה בעיקר מהשפעת  6.7%להתכווצות של 

. 2019במחצית השנייה של שנת  3.4%בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת, זאת לאחר צמיחה של  10.1%-חלקית ממשבר הקורונה )החל מחודש מרץ( התוצר התכווץ ב

(, בהמשך 48.3%-ברבעון השני )כאשר ההוצאה למוצרים בני קיימא ירדה ב 44%יותר ממשבר הקורונה  רשמה ירידה של הצריכה הפרטית שנפגעה בצורה המשמעותית ב

בחישוב שנתי לעומת המחצית השנייה של שנת  22.5%רשמה הצריכה הפרטית ירידה של  2020במחצית הראשונה של שנת  (.1)גרף  ברבעון הראשון 23.9%לירידה של 

 12.4%, זאת לאחר ירידה של 26%ברבעון השני. הצריכה הציבורית רשמה עלייה של  19.9%, בהמשך לירידה של 30.3%כסים קבועים רשמה ירידה של . ההשקעה בנ2019

 18.6%לירידה של  ברבעון השני, בהמשך 39.5%ברבעון הראשון. הייבוא רשם ירידה של  6.9%, זאת לאחר עלייה של 27.9%ברבעון הראשון. רכיב הייצוא רשם ירידה של 

 (.3)גרף ברבעון הראשון 

, לאחר הסגר הראשון המשק רשם התאוששות בפעילות הכלכלית אך הטלת הסגר השני . על פי בנק ישראל0.1%של  ללא שינוי ברמהאת שיעור הריבית הותיר בנק ישראל 

. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה -0.7%החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של  12-הובילה לירידה חדה בפעילות ובביקושים. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה כאשר ב

ת שונות גדולה בין המשקים. נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד. הכלכלה העולמית הציגה שיפור ברבעון השלישי על רקע הירידה בתחלואה והקלת מדיניות הסגרים, אך קיימ

באירופה וביפן, כלכלת סין בלטה לטובה בהתמודדות עם התחלואה. כמו כן, הסביבה המוניטרית נותרה מרחיבה מאוד כאשר הבנקים בארה"ב השיפור היה חזק מזה שנרשם 

 ממשיכים ביישום הצעדים המיוחדים שהוכרזו לאור המשבר.

)עד  ₪מיליארד  85כך שהיקפה הכולל יעמוד על  ₪מיליארד  35-בנק ישראל הכריז על שני צעדים נוספים: האחד, הגדלת תוכנית רכישת האג"ח הממשלתיות בשוק המשני ב

נכון לסוף ספטמבר(. הצעד השני, השקת נדבך חדש בתוכנית הקלת האשראי  ₪מיליארד  34-ממנה נרכשו בפועל כ ₪מיליארד  50כה הכריז הבנק על תוכנית רכישה בהיקף של 

. במסגרת התוכנית, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של ארבע שנים בריבית 2021עד סוף יוני שיופעלו  ₪מיליארד  10לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד 

 . 1.3%כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים ובתנאי שהריבית על ההלוואות לא תעלה על פריים פלוס  -0.1%קבועה של 

כאשר הוא מציג שני תרחישים אשר בשניהם ישנה ירידה משמעותית בפעילות בתחילת הרבעון הרביעי כתוצאה מהסגר שהוטל  בנק ישראל עדכן את התחזית המאקרו כלכלית

התוצר צפוי להתכווץ בחגים. תרחיש השליטה מניח שבמהלך הרבעון הרביעי היקפי התחלואה יאפשרו יציאה יחסית מהירה מהסגר והצמיחה תתאושש בהדרגה. בתרחיש זה, 

בהתאמה בתחזית הקודמת(. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים  6%וצמיחה של  4.5%)לעומת התכווצות של  2021בשנת  6.5%-ולצמוח ב 2020שנת ב 5%-ב

רות לקורונה( צפוי לעמוד . שיעור האבטלה הרחב )המתייחס גם לעובדים הנעדרים זמנית מעבודתם עקב סיבות הקשו2021בשנת  0.6%ועל  0.3%צפוי לעמוד בתרחיש זה על 

. יחס 2021בשנת  8%-ו  2020מהתוצר בשנת  13%בתחזית הקודמת. הגרעון צפוי לעמוד על  9.5%-ו 13.9%, לעומת 2021בסוף  10%-ולרדת ל 2020בשנת  15.7%על 

רמת תחלואה לא יציבה שתוביל לגלי תחלואה ופעילות כלכלית . לעומת זאת, תרחיש השליטה הנמוכה מניח 2021בשנת  76%בסוף השנה ועל  73%החוב תוצר צפוי לעמוד על 

בתחזית הקודמת(. שיעור  3.1%וצמיחה של  7%)לעומת התכווצות של  2021בשנת  1%-ולצמוח ב 2020בשנת  6.5%-מוגבלת לסירוגין. בתרחיש זה התוצר צפוי להתכווץ ב

. 2021בשנת  11%-ו 2020מהתוצר בשנת  13%. הגרעון צפוי לעמוד על 2021בשנת  0.1%ועל  -0.2%האינפלציה בתרחיש זה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על 

. בשני 2021בשנת  83%בסוף השנה ועל  75%. יחס החוב תוצר צפוי לעמוד על 2021בסוף  13.9%-ולרדת ל 2020בסוף  20.2%שיעור האבטלה הרחב צפוי לעמוד על 

, בדומה לתחזית הקודמת, אך יתכן כי בנק ישראל יאיץ את השימוש בכלי מדיניות קיימים או 0.1%-0%לעמוד בעוד שנה בטווח של  התרחישים, ההערכה היא שהריבית צפויה

 נוספים בהתאם להתפתחויות. 
 

  
(. עליות מחירים בולטות נרשמו 0.7%( ומזון )0.9%(, הלבשה )2.1%בחודש ספטמבר. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור ) 0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

החודשים  12-, בדומה לקצב ירידתו ב0.7%-ד ב(. מתחילת השנה ירד המד0.6%( וריהוט וציוד לבית )1.3%(, שירותי חינוך )1.7%( הנעלה )7.2%בסעיפי ירקות טריים )

בחודשים יולי  0.3%-. מדד מחירי הדירות ירד ב0.3%-ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב 0.8%-, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב1.1%-האחרונים, המדד ללא דיור ירד ב

 (.4)גרף  2.3%שם מדד מחירי הדירות עלייה של יולי. בקצב שנתי ר -בחודשים יוני 0.9%אוגוסט, זאת לאחר עלייה של –
 

ירד ממוצע החזאים לשנה הקרובה ספטמבר. בחודש  -0.1% לש רמהבחודש אוקטובר, זאת לעומת  -0.4% ירד לרמה של שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה  1.3%נותרו יציבים ברמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית ציפיות בטווחים הבינוניים והארוכים,בחודש ספטמבר.  0.4%מרמה של  0.3%לרמה של 

 (.2)גרף בחודש אוקטובר  0.9%בחודש ספטמבר לרמה של  1%החמישית ירדו מרמה של 
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 האינפלציה הצפוי משוק ההוןשיעור : 2גרף 

-בחודש ספטמבר אשתקד. הגרעון ב ₪מיליארד  1.9בפעילותה תקציבית של הממשלה, לעומת  ₪מיליארד  14.9על פי משרד האוצר, בחודש ספטמבר נמדד גרעון בסך של 

מיליארד  31.1לעומת  ₪מיליארד  102.4ג בחודש אוגוסט. הגרעון המצטבר מתחילת השנה עומד על מהתמ" 8.1%מהתמ"ג לעומת  9.1%החודשים האחרונים עומד על  12

לעומת התקופה המקבילה אשתקד )בנטרול הוצאות  15.8%, גידול של ₪מיליארד  336.1-בתקופה המקבילה אשתקד. סך הוצאות הממשלה מתחילת השנה הסתכמו ב ₪



 9.9%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  233.7לעומת התקופה המקבילה אשתקד(. סך ההכנסות מתחילת השנה עמדו על  0.9%ל של להתמודדות עם משבר הקורונה נרשם גידו

לעומת התקופה המקבילה אשתקד )הירידה נובעת מירידה  4%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  230.3לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן, ההכנסות ממיסים עמדו על 

כאשר ישנם סעיפים שכמעט  57%ית המיסים העקיפים והישירים בשל הפגיעה בפעילות המשק(. כמו כן, שיעור הביצוע של התוכנית הכלכלית עומד נכון לסוף ספטמבר על בגבי

 (.10%למידה מרחוק )( והאצת פרויקטי תשתיות להייטק ול17%לא מומשו כמו סיוע לעסקים באמצעות מענקי עידוד תעסוקה לצורך האצת פעילות המשק )
 

בחודש אוגוסט. העלייה במדד מאותתת על עלייה מסוימת  0.1%בחודש ספטמבר, זאת לאחר ירידה של  0.1%-על פי נתוני הלמ"ס, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב

המדד אינו משקף את השינוי בפעילות הכלכלית בעקבות תחילת הסגר בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי עד לתחילת הסגר השני )כיוון שמרבית נתוני המדד מתקבלים בפיגור, 

( ובשיעור המשרות הפנויות במגזר 10.9%(, ייצוא סחורות )2.7%(, ייבוא תשומות לייצור )12.5%השני באמצע ספטמבר(.  בחודש ספטמבר נרשמו עליות בייבוא מוצרי צריכה )

 בהתאמה בחודש אוגוסט. 0.4%וירידה של  0.5%ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים רשמו עלייה של  0.7%-(. מדדי הייצור התעשייתי עלה ב2.2%הפרטי )
 

הצביע על כך שבחודש ספטמבר מאזני הנטו ברוב הענפים היו חיוביים אך נמוכים מחודש אוגוסט. בענף התעשייה חלה ירידה במאזן נטו לרמה סקר הערכת מגמות בעסקים 

 6מרמה של  2.1בחודש אוגוסט )הענף היחיד בו חלה עלייה לעומת אוגוסט הוא ענף התעשייה המעורבת עלית(. בענף הבינוי חלה ירידה לרמה של  10.8מרמה של  8של 

בספטמבר  10.8לרמה של  8.4בחודש אוגוסט כאשר הציפיות לאוקטובר ירדו משמעותית. בענף המסחר הקמעונאי שמתבסס ברובו על השוק המקומי חלה עלייה מרמה של 

 ספטמבר והציפיות לאוקטובר ירדו.  בחודש -53.7לרמה של  -46.9כאשר הציפיות לאוקטובר ירדו ועברו לתחום השלילי. בענף המלונאות המאזן ירד מרמה של 
 

)בקצב  יוליבחודש  1.3%של ירידה , זאת לאחר אוגוסטבייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה וחציבה( בחודש  (נתונים מנוכי עונתיות) 0.1%עלייה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

. יוליבחודש  5.5%של  ירידה לאחר, זאת אוגוסטבחודש  עיליתבייצור טכנולוגיה  0.7%של  העליי(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה 2.4%שנתי נרשמה עלייה של 

של  ירידה, זאת לאחר 0.6%של  עלייה. בייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה יוליבחודש  0.1%של  ירידה לאחר, זאת 0.4%עלייה של בייצור טכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה 

 .יולי בחודש 3.4%של  ירידה לאחרזאת , 0.7%יולי ובייצור טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה עלייה של בחודש  0.5%
 

 רכיבי התוצר ב"תרחיש השליטה" של בנק ישראל :3גרף 

 

 רכיבי התוצר ב"תרחיש השליטה הנמוכה" של בנק ישראל: 4גרף 

 דיור

. מספר הדירות (7( )גרף שנתי בקצב 12.7%של  )ירידה יוליהמבוקשת של דירות חדשות לעומת חודש  בכמות 0.6%של  עלייהנרשמה  אוגוסטעל פי נתוני הלמ"ס, בחודש 

עלה הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן  . מספר(5.2%של  )בקצב שנתי נרשמה ירידהי יוללעומת חודש  9.6%של  ירידה ,אוגוסטבחודש  2,777החדשות שנמכרו עמד על 

עמד על  (פרטית בלבד ביזמותה )מספר הדירות החדשות שנותרו למכיר אוגוסט. בסוף חודש בקצב שנתי( 26.5%)ירידה של  1,168 -כ ועמד על אוגוסטבחודש  37.9% -ב

 (.5)גרף  אשתקדוסט אוגבסוף חודש  43,588דירות לעומת  38,896

 
 

 

 עבודה ושכר

הכולל את האנשים הבלתי מועסקים, אנשים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העובדה  -שיעור האבטלה הרחבעל פי נתוני הלמ"ס מספר מחוסרי העבודה בישראל )

 11.3%)אלף  473.9, זאת לעומת (מכוח העבודה 14.2%אלף ) 589.9-ל ספטמבר עלהבחודש דרים זמנית מהעבודה עקב סיבות הקשורות לנגיף הקורונה( עוהמועסקים הנ

אלף המחצית הראשונה  471.1מכוח העבודה(, לעומת  19.1%אלף ) 767.4-בחודש אוגוסט. במחצית השנייה של חודש ספטמבר עלה מספר מחוסרי העבודה למכוח העבודה( 

 (.6)גרף  של החודש. 
 

 כמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירות: 5גרף 

 

 לפי מין -אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

עלייה  , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  1.68%-של כ עלייהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  חיוביתהתאפיין במגמה  אוקטובר חודש

 .3.59%-של כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ;0.41%רשם ירידה של אגרות החוב הממשלתיות השקליות  . מדדשלילית במגמהלתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 0.24%-ב ירד 40, מדד התל בונד 0.27%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד מעורבת האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;0.37%-של כ ירידהרשם 

 .0.53%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  0.01%-ב עלה 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 0.41%רשם ירידה של . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות שליליתהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.7%-לעומת כ, 0.84%-החודש בתשואה של כ שנים נסחרו 10אגרות החוב השקליות לתקופה של . 0.37%-של כ ירידהרשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.48%-, לעומת כ-0.44%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, עלו בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןחודש שעבר. ב -0.03%-לעומת כ ,-0.09% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  1.29%-וכ 0.86%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 0.17% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.02%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  ספטמברבהתאמה בסוף חודש  1.2% -ו  0.78%

 

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

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

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 0.24%-ב ירד 40התל בונד  , מדד0.27%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד מעורבתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .0.53%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  0.01%

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין ב 1.42%, לעומת רמה של 1.54%-כיום ברמה של כ עומד 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.6%לעומת רמה של , 1.64%

 .(11)גרף  חודש שעברב 2.77%לעומת רמה של , 2.66%אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של 

 

 קונצרני ממשלתימרווחי תשואה מדדי אג"ח : 11גרף 
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ארה"ב
 

ה את תחזית הצמיחה העולמית כלפי מעלה וצופה קרן המטבע הבינלאומית עדכנ

בתחזית הקודמת.  5.2%, לעומת התכווצות של 2020בשנת  4.4%התכווצות של 

בתחזית הקודמת. הכלכלות  5.4%לעומת  5.2%צפויה צמיחה של  2021בשנת 

בתחזית הקודמת( והכלכלות  8.1%)לעומת  5.8%-המפותחות צפויות להתכווץ ב

בתחזית הקודמת(. כלכלת  3.1%)לעומת  3.3%-התכווץ בהמתפתחות צפויות ל

 8%, לעומת צפי להתכווצות של 2020בשנת  4.3%-ארה"ב צפויה להתכווץ ב

 3.1%עודכנה כלפי מטה לצמיחה של  2021בתחזית הקודמת. התחזית לשנת 

 8.3%בתחזית הקודמת. בגוש האירו צפויה התכווצות של  4.5%מצמיחה של 

בתחזית הקודמת. תחזית  9.7%עומת התכווצות של ל 2020בתוצר בשנת 

 2020בשנת  6%הצמיחה של כלכלת גרמניה עודכנה כלפי מעלה להתכווצות של 

עודכנה כלפי  2021בתחזית הקודמת. התחזית לשנת  7.8%לעומת התכווצות של 

בתחזית הקודמת. כלכלת ישראל  5.4%לעומת צמיחה של  4.2%מטה לצמיחה של 

)נמוך מהכלכלות המפותחות(, לעומת  2020בשנת  5.9%-בצפויה להתכווץ 

עודכנה מעט כלפי  2021בתחזית הקודמת. התחזית לשנת  6.3%התכווצות של 

בתחזית הקודמת(. כמו כן, תחזית הצמיחה  5%)לעומת  4.9%מטה לצמיחה של 

 1%לעומת צמיחה של  2020בשנת  1.9%בסין עודכנה כלפי מעלה לצמיחה של 

)ללא שינוי  8.2%-כלכלת סין צפויה לצמוח ב 2021מת. בשנת בתחזית הקוד

 מהתחזית הקודמת(. 

בקצב שנתי לרבעון השלישי,  33.1%האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 

בקצב  31.4%בקצב שנתי, זאת לאחר התכווצות של  32%לעומת צפי  לצמיחה של 

מלחמת העולם השנייה, שנתי ברבעון השני. מדובר בצמיחה החדה ביותר מאז 

זאת לאחר ההתכווצות החדה  שנרשמה ברבעון השני של השנה. עם זאת, היא 

 (.14מהצמיחה שנרשמה לפני פרוץ המשבר )גרף  עדיין נמוכה

בקצב  1.4%בחודש ספטמבר )עלייה של  0.2%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

מדד הליבה עלה בחודש אוגוסט.  0.4%שנתי(, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 

בחודש  0.4%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  1.7%)עלייה של  0.2%-ב

 (.13)גרף  אוגוסט
 

אלף משרות בחודש ספטמבר, לעומת  661דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

מיליון  1.5אלף משרות חדשות, זאת לאחר תוספת של  900צפי לתוספת של 

, זאת לאחר שהיה 7.9%ירד לרמה של משרות בחודש אוגוסט. שיעור האבטלה 

)עלייה של  0.1%-בחודש אוגוסט. שכר העבודה לשעה עלה ב 8.4%ברמה של 

 בחודש אוגוסט. 0.3%בקצב שנתי(,זאת לאחר עלייה של  4.7%

נקודות בחודש  55.4בענף הייצור ירד לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

 הרכש מנהלי מדד נקודות. 56ספטמבר, לעומת צפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 

 לעומת, בחודש ספטמבר נקודות 57.8 של לרמה עלה השירותים בענף ISM של

 נקודות 56.9של  ברמה שהיה לאחר זאת, נקודות 56.3 של לרמה לירידה צפי

 .אוגוסט בחודש
 

 

 

בקצב שנתי(,  7.8%בחודש ספטמבר )ירידה של  0.6%-ירד ב יהייצור התעשיית

בחודש אוגוסט. שיעור  0.4%, זאת לאחר עלייה של 0.6%לעומת צפי לעלייה של 

בחודש אוגוסט.  72%, זאת לאחר שהיה ברמה של 71.5%הניצולת ירד לרמה של 

מדובר בירידה הראשונה לאחר ארבעה חודשים של עליות, עקב החשש 

 חודשת של הקורונה שתוביל לסגירת מפעלים. מהתפרצות מ

בקצב  1.9%בחודש ספטמבר )ירידה של  1.9%-הזמנות מוצרים בני קיימא עלו ב

בחודש אוגוסט.  0.5%, זאת לאחר עלייה של 0.5%שנתי( לעומת צפי לעלייה של 

בקצב שנתי(, זאת  1.7%)עלייה של  0.8%-מדד הליבה )ללא תחבורה( עלה ב

בחודש אוגוסט. מדובר בחודש החמישי ברציפות בו נרשמה  0.6%לאחר עליה של 

 עלייה בהזמנות, דבר המצביע על עלייה בייצור והתאוששות החברות. 
 

 

בקצב שנתי בחודש אוגוסט, לעומת  5.2%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

בקצב שנתי בחודש  4.1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  4.2%צפי לעלייה של 

 יולי.

אלף בקצב שנתי בחודש ספטמבר,  959מספר הבתים החדשים שנמכרו עמד על 

אלף  994לעומת צפי למכירה של מיליון בתים בקצב שנתי, זאת לאחר מכירה של 

 בתים בחודש אוגוסט.

 מדד מניות

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

 2.01%- 7.14%- 4.61%- דאו ג'ונס
S&P 500 -2.77% 1.21% 7.65% 

 31.59% 21.61% 2.29%- נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 0.7% 1.4% 

 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

 

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

 

 

 תוצר בארה"ב, קצב שנתי: 14גרף 

 

 

 

 

 



 אירופה
 

והריבית  0%שינוי ברמה של הבנק המרכזי באירופה הותיר את שיעור הריבית ללא 

. כמו כן, הבנק הותיר את המדיניות -0.5%נותר ברמה של  תעל הפיקדונו

טריליון  1.35המוניטרית ללא שינוי. תוכנית התמריצים נותרה ללא שינוי בהיקף של 

 אירו ועל פי הבנק, בחודש דצמבר בהתאם לנתוני המאקרו ידונו בהרחבת התוכנית. 
 

ברבעון השלישי,  12.7%לתוצר גוש האירו הצביע על צמיחה של האומדן הראשון 

ברבעון השני.  11.8%, זאת לאחר התכווצות של 9.4%לעומת צפי לצמיחה של 

 מדובר בצמיחה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם.

ברבעון השלישי  8.2%האומדן הראשון לתוצר בגרמניה הצביע על צמיחה של 

, זאת לאחר 7.3%לעומת צפי לצמיחה של  בקצב שנתי(, 4.1%)התכווצות של 

והיא  1970ברבעון השני. מדובר בצמיחה הגבוהה ביותר מאז  9.8%התכווצות של 

 מגיעה על רקע עלייה חדה בצריכה הפרטית והתאוששות ההשקעות והייצוא.

ברבעון השלישי,  18.2%האומדן הראשון לתוצר בצרפת הצביע על צמיחה של 

ברבעון השני.  13.7%, זאת לאחר התכווצות של 15.4%לעומת צפי לצמיחה של 

עם זאת, התוצר עדיין נמוך מרמתו טרום הקורונה וצרפת נמצאת לפני כניסה לסגר 

 שני.

ברבעון השלישי  8.7%האומדן הראשון לתוצר בספרד הצביע על התכווצות של 

, זאת לאחר 12.2%בקצב שנתי(, לעומת צפי להתכווצות של  16.7%)צמיחה של 

ברבעון השני. מדובר בשיעור ההתרחבות המהיר ביותר אי   21.5%התכווצות של 

 פעם.

ברבעון השלישי,  16.1%האומדן הראשון לתוצר באיטליה הצביע על צמיחה של 

ברבעון   12.8%, זאת לאחר התכווצות של 11.1%לעומת צפי להתכווצות של 

 השני. 
 

נקודות בחודש אוקטובר,  92.7למצב העסקים בגרמניה ירד לרמה של  IFOסקר 

 93.2נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  93.1לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש ספטמבר. המדד מצביע על הציפיות לגבי ששת החודשים הקרובים 

והוא רשם ירידה לאחר חמישה חודשים רצופים של עליות. מנגד, מדד התנאים 

נקודות  89.2ת, זאת לאחר שהיה ברמה של נקודו 90.3הנוכחיים עלה לרמה של 

 מתחת לרמתו טרום המשבר. 10%-בחודש ספטמבר, אך הוא עדיין נותר כ
 

 

בקצב  7.2%בחודש אוגוסט )ירידה של  0.7%-הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה ב

. עלייה בחודש יולי 5%ר עלייה של , זאת לאח0.8%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

 מוצרים בני קיימא ואילו ייצור מוצרים שאינם בני קיימא רשמו ירידה.נרשמה בייצור 
 

נקודות בחודש  52.3בגוש האירו ירד לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  72אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש ספטמבר. מדובר בירידה חדה עקב התפרצות מחודשת של  73.9

נגיף הקורונה בעולם אשר מגביר את חוסר הודאות לגבי ההשפעה על הכלכלות 

 השונות.

 0.3%)ירידה של  0.1%-הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בהאומדן 

בקצב שנתי( בחודש ספטמבר, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר 

בקצב  0.2%)עלייה של  0.2%-בחודש אוגוסט. מדד הליבה עלה ב 0.2%ירידה של 

 בחודש אוגוסט. 0.4%שנתי(, בדומה לאומדן הקודם ולאחר עלייה של 

בחודש  נקודות - 8.3 של לרמה ירד האירו בגוש Sentix של הצרכנים אמון מדד

של  ברמה שהיה לאחר זאת, נקודות - 9.2 של לרמה לירידה צפי לעומת, אוקטובר

 .ספטמבר בחודש נקודות - 8
 

 53.7מדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו עלה לרמה של עלה לרמה של 

נקודות בחודש  51.7בדומה לצפי ולאחר שהיה ברמה של נקודות בחודש ספטמבר, 

נקודות  56.4אוגוסט. מדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות בחודש אוגוסט. מדד  52.2בחודש ספטמבר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות, לעומת צפי לעלייה  51.2מנהלי הרכש בענף הייצור בצרפת עלה לרמה של 

 נקודות בחודש אוגוסט. 49.8נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  50.9רמה של ל

 

 

 מדדי מניות

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

 10.18%- 12.77%- 9.44%- דאקס
 23.05%- 26.05%- 4.92%- פוסטי

CAC 40 -4.36% -23.15% -19.82% 
Euro Stoxx 50 -7.37% -21.01% -17.93% 

 
 

 תוצר באירופה, קצב שנתי : 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

, 0.1%הבנק המרכזי ביפן הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

בדומה לצפי. כמו כן הבנק הותיר את חבילת הסיוע ללא שינוי וימשיך בתוכנית 

 הרכישות.

בקצב שנתי בחודש ספטמבר, לעומת  8.7%-המכירות הקמעונאיות ביפן ירדו ב

בקצב שנתי  1.9%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  7.5%צפי לירידה של 

 בחודש אוגוסט. 

בחודש ספטמבר, לעומת  4%-תי ביפן עלה בהאומדן הראשון לייצור התעשיי

 בחודש אוגוסט. 1%, זאת לאחר עלייה של 3%צפי לעלייה של 

מיליארד יין בחודש ספטמבר,  675המאזן המסחרי ביפן הצביע על עודף של 

מיליארד  248.6מיליארד יין, זאת לאחר עודף של  989.8לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  17.2%-יין בחודש אוגוסט. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת  4.9%-בקצב שנתי בחודש אוגוסט. הייצוא ירד ב 20.8%

 בקצב שנתי בחודש אוגוסט.  14.8%לאחר ירידה של 

 47.7האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן עלה לרמה של 

נקודות, זאת  47.3נקודות בחודש ספטמבר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

 נקודות בחודש אוגוסט. 47.3לאחר שהיה ברמה של 
 

בקצב שנתי ברבעון השלישי,  4.9%נתוני התוצר בסין הצביעו על צמיחה של 

בקצב  3.2%בקצב שנתי, זאת לאחר צמיחה של  5.5%לעומת צפי לצמיחה של 

שנתי ברבעון השני. במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של השנה צמחה 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  0.7%-ן בכלכלת סי

מיליארד דולר בחודש ספטמבר,  37המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד  58.9מיליארד דולר, זאת לאחר עודף של  58לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה  13.2%-דולר בחודש אוגוסט. הייבוא עלה ב

בקצב שנתי, זאת  9.9%-אוגוסט. הייצוא עלה ב בקצב שנתי בחודש 2.1%של 

 בקצב שנתי בחודש אוגוסט. 9.5%לאחר עלייה של 

בקצב שנתי בחודש ספטמבר, לעומת צפי  6.9%-הייצור התעשייתי בסין עלה ב

בקצב שנתי בחודש  5.6%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  5.8%לעלייה של 

 אוגוסט.

בקצב שנתי בחודש ספטמבר, לעומת  3.3%-המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב

בקצב שנתי  0.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  1.7%צפי לעלייה של 

 בחודש אוגוסט. 

 1.7%בחודש ספטמבר )עלייה של  0.2%-מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב

 0.4%, זאת לאחר עלייה של 0.3%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

 בחודש אוגוסט.

 54.8 של לרמה עלה בסין השירותים בענף Caixin של הרכש ימנהל מדד

 זאת, נקודות 54.5 של לרמה לעלייה צפי לעומת, ספטמבר נקודות בחודש

 .אוגוסט בחודש נקודות 54 של שהיה ברמה לאחר

 
 

 

 סחורות

 4.3-ב עלה אוקטוברב 23-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

 מיליון 1.5של  עלייהללעומת צפי  חביות,ון מילי 492.4רמה של מיליון חביות ל

-ב ירד מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות של  ירידה , זאת לאחרחביות

 הקודם. בחודש  3.43% של ירידה לאחרבחודש האחרון, זאת  0.82%

 

 מדדי מניות 

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

 BOVESPA 1.92% -11.32% -11.04%ברזיל 
 12.37%- 18.76%- 0.69%- 225ניקיי 

 0.22% 2.87%- 0.90%- שנחאי
 9.42% 1.90% 5.99% קוספי

 10.09% 5.72% 0.20% האנג סאנג

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 3.61% 1.38%- 0.58%- 3.4059 דולר
 0.74%- 2.33% 1.34%- 3.9638 אירו

 0.47%- 2.41% 0.11% 3.2555 ין יפני
 3.20% 3.66%- 0.37%- 4.4133 ליש"ט

 4.45% 3.87% 0.63%- 1.1647 דולר-אירו
 4.00% 3.64%- 0.78%- 104.66 דולר-יין

 0.35% 2.34%- 0.21% 1.2947 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 35.79 -11.01% -41.39% -35.00%נפט 
 25.60% 23.43% 0.82%- 1879.9 זהב
 32.34% 31.95% 0.65% 23.646 כסף

 13.51% 10.54% 3.20% 1056.25 סויה 

 17.53% 7.11% 3.55% 598.5 חיטה 

 

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

ל כלל הנושאים 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 ש

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

לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים לרבות 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 הלא הסכין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא לבסקירה. א

 


