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 2020 ספטמברסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 ברבעון  29%הצביע על התכווצות של טה ומ כלפיעודכן לתוצר  האומדן השני

 .השני

  אוגוסטבחודש נוי שינותר ללא מדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה עלייה. 

  החודשים  12-ב מהתמ"ג 8.1%מד על עהממשלה ב בתקציהגרעון

 .האחרונים

 סטוגומשולב לבחינת מצב המשק בחודש אבמדד ה היריד. 

 ני.הש ןרבעוב התחלות הבנייירידה במספר ה 

 חודש אוגוסט.במחוסרי העבודה  ירידה בשיעור 

  במדדי המניות בת"א. ליליתשמגמה 

 

 ארה"ב

  ריבית ללא שינויה את שיעוריר הותהפד. 

 31.4%תכווצות של ה לעוהצביע  כלפי מעלהמעט עודכן  לתוצר שניהאומדן ה 

 עון השני.ברב

 סטואוג במדד המחירים לצרכן בחודש 0.4%של  עלייה. 

  משק בחודש לשרות ממיליון  1.4של  תוספתדוח התעסוקה הצביע על

  .אוגוסט

 של  מנהלי הרכש במדד עלייהISM גוסטואבחודש  ייצורה ףבענ. 

  אוגוסטמוצרים בני קיימא בחודש עלייה בהזמנות. 

 עלייה בייצור התעשייתי בחודש אוגוסט. 

 במדדי המניות המובילים. תייללש מגמה 

 

 אירופה

 ל הצביע על התכווצות שעודכן כלפי מעלה ולתוצר בגוש האירו  יפהאומדן הסו

 .ברבעון השני 11.8%

 שינוי אלוש האירו נותר לגבהריבית  רועיש. 

 המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש  בקצב שנתי במדד 0.2%של  דהייר

 .סטאוגו

 הסנטימנט הכלכלי של  יבמדד עלייהZEW בחודש ובגרמניה בגוש האירו 

 .ספטמבר

  עלייה במדדIFO  ברפטמסלמצב העסקים בגרמניה בחודש. 

 ות של צלה והצביע על התכוועמכלפי טניה עודכן ירתוצר בבל סופיה ןמדוהא

 .בעון השניבר 19.8%

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 מזרח

 7.9%של  תוהתכווצטה והצביע על מ כלפיצר ביפן עודכן הסופי לתו ןדאומה 

 בעון השני.רב

 הריבית ביפן נותר ללא שינוי יעורש. 

 של  שהרכ ילבמדד מנה הדיירCaixin  טמברפסש דבסין בחו רוהייצף נעב. 

 במדדי המניות המובילים ורבתעמ 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 29.0%- 6.8% שיעור הצמיחה במשק

 -6.0% -4.5% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 0.0% -0.1% 20-אוגוסט המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q2/2020 4.7% 4.1% 

 -0.6% -0.8% 20-אוגוסט האינפלציה בפועל

 0.0% 0.0% 20-אוגוסט הציפיות לאינפלציה משוק ההון

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

  -YTD 0.6% חירים לצרכןמדד המ

 420.7 524.7 20-אוגוסט ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 60.9% 60.0%  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

 0.1%  2020ספטמבר מדד 

 0.3% 2020 אוקטוברמדד 

 0.9% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 -0.3% 2020-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  12ת. ת. מתחילת השנה ודשישינוי ח שם המדד
 אחרונים

 19.02%- 22.29%- 6.17%- 35מדד ת"א 

 12.21%- 16.78%- 5.46%- 125מדד ת"א 

 3.63% 4.83%- 4.22%- 90מדד ת"א 

 33.66%- 37.04%- 11.56%- 5-מדד ת"א בנקים

 24.94%- 32.29%- 7.31%- מדד ת"א נדל"ן

 14.61% 8.42% 0.35% מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 0.62%- 0.91%- 1.25% 6.06 אג"ח כללי

 0.10% 0.01% 0.06% 0.41 מדד מק"מ

 0.22% 0.02% 0.04% 1.13 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.64% 0.11% 0.21% 3.33 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 2.61% 1.13%- 1.00% 11.33 + שנים5ממשלתי קבוע 

 2.25%- 0.58%- 0.62% 1.18 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 3.23%- 1.28%- 0.28%- 3.28 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 2.49%- 2.23%- 0.44%- 6.52 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.00% 0.08%- 0.14% 4.74 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 3.73%- 1.66%- 1.21% 4.73 20מדד תל בונד 

 2.42%- 1.37%- 1.04% 4.6 40ד מדד תל בונ

 3.11%- 1.50%- 1.12% 4.64 60מדד תל בונד 

 2.08%- 0.09% 3.02% 3.74 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 )”מטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה זו הינה אינפור

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

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

ירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בנילרבות 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 ומאקר

ות באומדן הקודם(, זאת בהמשך להתכווצ 28.7%בחישוב שנתי ברבעון השני )לעומת  29%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השני לתוצר עודכן כלפי מטה והצביע על התכווצות של 

מחצית הראשונה של השנה שהושפעה רק חלקית ממשבר . התכווצות זו נבעה בעיקר מהשפעת משבר הקורונה והיא החדה ביותר שנרשמה אי פעם. בברבעון הראשון 6.8%של 

. הצריכה הפרטית 2019במחצית השנייה של שנת  3.4%בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת, זאת לאחר צמיחה של  10.2%-הקורונה )החל מחודש מרץ( התוצר התכווץ ב

 23.8%(, בהמשך לירידה של 55.7%-ן השני )כאשר ההוצאה למוצרים בני קיימא ירדה בברבעו 44.3%שנפגעה בצורה המשמעותית ביותר ממשבר הקורונה  רשמה ירידה של 

. ההשקעה בנכסים קבועים 2019בחישוב שנתי לעומת המחצית השנייה של שנת  22.5%רשמה הצריכה הפרטית ירידה של  2020ברבעון הראשון. במחצית הראשונה של שנת 

ברבעון הראשון. רכיב הייצוא רשם  12.4%, זאת לאחר ירידה של 26%ברבעון השני. הצריכה הציבורית רשמה עלייה של  19.9%, בהמשך לירידה של 30.3%רשמה ירידה של 

 (.3ברבעון הראשון )גרף  18.6%ך לירידה של ברבעון השני, בהמש 39.5%ברבעון הראשון. הייבוא רשם ירידה של  6.7%, זאת לאחר עלייה של 27.8%ירידה של 
 

לעסקים, רה את הרחבת רשת הביטחון הכלכלית. התוכנית תאפשר סיוע לעסקים ולשכירים שצפויים להיפגע בסגר הנוכחי ותכלול צעדים כגון הרחבת המענה הממשלה איש

במחזור  25%חל מפגיעה של .  הסיוע לעסקים יכלול הרחבת מענק ההוצאות הקבועות )ה₪מיליארד  10.5-שכירים ועצמאיים בהתאם לתוכניות הקיימות. התוכנית מוערכת בכ

 העסקים(, הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה, מענק שימור עובדים והרחבת בסיוע בארנונה. כמו כן, תדחה ההפחתה בדמי האבטלה.
 

סייע ללקוחות להתמודד עם הסגר . על מנת ל₪מיליארד  9.5אלף לקוחות בסך מצטבר של  738-על פי בנק ישראל, מחודש מרץ ועד אמצע ספטמבר דחו הבנקים הלוואות לכ

 .הנוכחי הודיע הבנק על הרחבה נוספת של המתווה במסגרתו הבקשות לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה )כולל את כל סוגי ההלוואות(
 

  
(. עליית מחירים 1%( ותקשורת )1.2%(, פירות טריים )2.2%מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה )

, המדד ללא (1)גרף  0.8%-החודשים האחרונים ירד המדד ב 12-. ב0.6%-(. מתחילת השנה ירד המדד ב1.2%( וירקות טריים )1.9%בולטת נרשמו בסעיפי תרבות ובידור )

יולי, זאת לאחר עלייה –בחודשים יוני  1%-. מדד מחירי הדירות עלה ב0.3%-לצרכן ללא אנרגיה ירד ב ומדד המחירים 1%-, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב1.3%-דיור ירד ב

 (.4)גרף בקצב שנתי  2.9%יוני. מדד מחירי הדירות רשם עלייה של  -בחודשים מאי 0.3%של 
 

נותר ממוצע החזאים לשנה הקרובה אוגוסט. בחודש  0% לש רמהעומת בחודש ספטמבר, זאת ל 0.1%עלה לרמה של   שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה החמישית עלו  מרמה  1.2%מרמה של  1.3%עלו לרמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות. 0.4%יציב ברמה של 

 (.2ף )גרבחודש ספטמבר  1.1%בחודש אוגוסט לרמה של  1%של 
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

בתקופה המקבילה  ₪מיליארד  5.2בפעילותה התקציבית של הממשלה, לעומת גרעון בסך של  ₪מיליארד  17.3על פי נתוני משרד האוצר, בחודש אוגוסט נמדד גרעון בסך של 

, ₪מיליארד  260.3עמדו על  2020תקד. נרשם גידול בהוצאות הממשלה לסיוע למשק בעקבות המשבר ובמקביל ירידה חדה בהכנסות ממיסים. סך ההוצאות מתחילת שנת אש

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  4.6%, קיטון נומינלי של 202.4לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות הממשלה ממיסים מתחילת השנה עמדו על  15.3%גידול של 

החודשים  12-בתקופה המקבילה אשתקד. הגרעון המצטבר ב ₪מיליארד  29.2, לעומת גרעון בסך של ₪מיליארד  87.5אוגוסט( עומד על  -)ינואר 2020הגרעון המצטבר לשנת 

במסגרת תוכניות הסיוע להתמודדות עם משבר הקורונה  ₪מיליארד  35.5-מהתמ"ג בחודש יולי. עד כה הוציאה הממשלה כ 7.2%מהתמ"ג לעומת  8.1%האחרונים עומד על 

 במצטבר עד סוף השנה. ₪מיליארד  81.5-( וצפויה להוציא כ₪מיליארד  49)נמוך מהיעד שנקבע לסוף אוגוסט שעמד על 
 

, זאת לאחר ירידות חדות במדד בתקופת הגל הראשון של הקורונה בחודש אוגוסט, בדומה לחודש יולי 0.06%-על פי נתוני הלמ"ס, המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד ב

( 1.2%( וייבוא תשומות לייצור )1.9%מאי. ירידת המדד משקפת ירידה במרבית רכיביו לאחר שרובם עלו בחודשיים הקודמים. ירידות נרשמו בייבוא מוצרי צריכה ) -בחודשים מרץ

בהתאמה(. מנגד, מדד הפדיון במסחר הקמעונאי ושיעור המשרות  0.7%-ו 3.2%דד הפדיון של השירותים רשמו גם הם ירידות )בחודש אוגוסט. כמו כן, מדד הייצור התעשייתי ומ

 הפנויות רשמו עליה בחודש אוגוסט.
 

, -3.8%עמד על רמה של  כירותבענף המסחר הקמעונאי היקף המ בחודש יולי. 7.6%בחודש אוגוסט לעומת  10.8%הצביע על עלייה לרמה של סקר הערכת מגמות בעסקים 

בחודש  -3.9%, לעומת רמה של -4.5%עמד ברמה של  היקף המכירותבחודש יולי.  -6.9%לעומת  -2.7%עמד ברמה של  היקף הייצור . בענף התעשייהביולי -10.9%לעומת 

בחודש  -14.4%לעומת רמה של  -9.6%עמד ברמה של  הפעילות השוטפת . בענף הבינוי היקףבחודש יולי -7.2%לעומת רמה של  -3.6%עמד ברמה של  מספר המועסקיםיולי ו

 -2.7%לעומת רמה של  -7.5%עמד ברמה של  . בענף השירותים היקף המכירות לשוק המקומיבחודש יולי -13.9%לעומת  -8.9%עמד ברמה של  והיקף העבודות החדשות יולי

בענף  בחודש יולי. -6.2%לעומת  -7.6%עמד ברמה של  ומספר המועסקיםבחודש יולי  -6.2%עומת רמה של ל -5.4%עמד ברמה של , היקף המכירות לייצוא בחודש יולי

בחודש  -100%, לעומת -99.1%עמד ברמה של  מספר לינות התייריםו בחודש יולי -74.6%לעומת רמה של  -25.4%עמד ברמה של  המלונאות נרשמה מספר לינות הישראלים

 יולי.
 



נקודות. רמת המדד עברה להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית  53.1נקודות בחודש אוגוסט לרמה של  3.3-של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש עלה במדד מנהלי הרכש 

 עשייה לא נפגעת באופן ישירהפעילות בענף הת. הרכיבים המרכזיים במדד, למעט ההזמנות המקומיות, עברו להצביע על התרחבות בפעילות. 2020לראשונה מאז חודש ינואר 

 מוגבר למוצרי צריכה מקומיים כמו מזון ואופנה. ממגבלות הפעילות של הקורונה, וחלק מהתעשיות נהנות מביקוש

פור לעומת במחצית השנייה של חודש אוגוסט )מדובר בשי -22%במחצית הראשונה של חודש ספטמבר, לעומת רמה של  -21%מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס עלה לרמה של 

במחצית השנייה של חודש  -28%מרמה של  -30%(. רכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה ירד  לרמה של -32%המחצית השנייה של חודש של חודש יולי שבו עמד על 

ודש אוגוסט ורכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי של במחצית השנייה של ח -32%מרמה של  -28%אוגוסט. השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עלה לרמה של 

 .-21%לרמה של  -23%. רכיב השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית עלה מרמה של -4%משקי הבית בשנה הקרובה עלה נותר יציב ברמה של 

)בקצב  יוניבחודש  13.6%של עלייה , זאת לאחר יוליחציבה( בחודש בייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה ו (נתונים מנוכי עונתיות) 1.3%ירידה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

. בייצור יוניבחודש  1.6%של  עלייה לאחר, זאת יוליבחודש  עיליתבייצור טכנולוגיה  5.7%של  ירידה(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה 2.2%שנתי נרשמה עלייה של 

יוני בחודש  2.2%של  עלייה, זאת לאחר 1%של  ירידה. בייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה יוניבחודש  2.6%של  עלייה אחרל, זאת יציבותטכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה 

 יוני. בחודש 4.8%של  עלייה לאחרזאת , 2%ובייצור טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה ירידה של 
 

 

 , רבעון לעומת קודמו, קצב שנתיורכיביותוצר ה :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי : 4גרף 

 דיור
 

למול  26.8%למול הרבעון הקודם וירידה של  29%דירות )נתונים מקוריים( המשקפים ירידה של  9,445-הוחל בבנייתן של כ 2020ברבעון השני של שנת  על פי נתוני הלמ"ס,

 2020במספר התחלות הבנייה, לעומת המחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת  11.1%הרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה נרשמה ירידה של 

במחצית הראשונה של  (.6)גרף  לעומת הרבעון המקביל אשתקד 10.5%למול הרבעון הקודם ועלייה של  2.7%דירות, המשקפים עלייה של  12,287-הסתיימה בנייתן של כ

 120.1-אלף דירות בסוף חודש יוני, לעומת כ 120.4-, לעומת המחצית המקבילה אשתקד. מספר הדירות בבניה פעילה הסתכם לכבגמר הבנייה 7.7%השנה נרשמה ירידה של 

 .אשתקד אלף דירות בחודש יוני
 

. מספר הדירות החדשות שנמכרו (ישנת בקצב 11.4%של  )ירידה יוניהמבוקשת של דירות חדשות לעומת חודש  בכמות 22%של  ירידהי נרשמה לעל פי נתוני הלמ"ס, בחודש יו

י לבחודש יו 15.4% -ב ירדהדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן  מספר (.5)גרף  (בקצב שנתי 1.6%עלייה של )י יונלעומת חודש  23.9%של  ירידה י,לבחודש יו 3,025עמד על 

  אשתקד. ילבסוף חודש יו 42,535דירות לעומת  38,580עמד על  (ית בלבדפרט ביזמותה )י מספר הדירות החדשות שנותרו למכירל. בסוף חודש יו790 -כ ועמד על

 
 

 

 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 )

מכוח  11.9%)אלף  496, זאת לעומת (מכוח העבודה 11.2%אלף ) 467-ל דיר בחודש אוגוסטדה עקב סיבות הקשורות לנגיף הקורונה( דרים זמנית מהעבועוהמועסקים הנ

  אלף בחודש יולי.  212 -אלף , לעומת כ 183-בחודש יולי. מספר האנשים שנמצאים בחל"ת עומד על פי הלמ"ס נכון לחודש אוגוסט על כהעבודה( 
 

 שת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירותכמות מבוק: 5גרף 

 

 התחלות בנייה וגמר בנייה, קצב שנתי: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

 ירידה , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  6.17%-של כ ירידהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  שליליתהתאפיין במגמה  ספטמבר חודש

 .4.22%-של כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ;0.44%רשם ירידה של אגרות החוב הממשלתיות השקליות  . מדדשלילית במגמהלתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 1.37%-ב ירד 40, מדד התל בונד 1.66%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד מעורבת האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;2.06%-של כ ירידהרשם 

 .0.09%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  1.5%-ב ירד 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 0.44% לרשם ירידה ש. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ליליתשהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.66%-לעומת כ, 0.7%-החודש בתשואה של כ שנים נסחרו 10שקליות לתקופה של אגרות החוב ה. 2.06%-של כ ירידהרשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.75%-, לעומת כ-0.48%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, ירדו חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב -0.08%-לעומת כ ,-0.03% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  1.2%-וכ 0.78%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 0.11% -רמה של ככאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ב

 (.8)גרף  0.04%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  מאיבהתאמה בסוף חודש  1.4% -ו  1.13%

 

 )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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 1.5%-ב דרי 60, מדד התל בונד 1.37%-ב רדי 40, מדד התל בונד 1.66%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד עורבתמהתאפיין החודש במגמה נצרני האפיק הקו

, 1.6%-ות עומד כיום ברמה של כלבין אגרות חוב ממשלתיות דומ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .0.09%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי 

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות ב 1.33%, לעומת רמה של 1.42%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.59%לעומת רמה של 

 .(11)גרף  חודש שעברב 2.69%לעומת רמה של , 2.77% 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
 

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

על מנת לתמוך  2023חברי הפד מעריכים כי הריבית לא תעלה עד סוף שנת 

בהתאוששות הכלכלה ממשבר הקורונה. כמו כן, על פי התחזית המעודכנת הבנק 

)לעומת התכווצות של  2020בשנת  3.7%-בהמרכזי צופה כי התוצר צפוי להתכווץ 

בתחזית הקודמת(. התחזית לשנתיים הבאות עודכנה כלפי מטה עם צמיחה  6.5%

בתחזית  3.5%-ו 5%בהתאמה לעומת צמיחה של  2022-ו 2021ב 3%-ו 4%של 

 הקודמת. בנוסף, תוכנית הרכישות תישאר ללא שינוי.
 

 31.4%ביע על התכווצות של האומדן הסופי לתוצר עודכן מעט כלפי מעלה והצ

)בדומה לאומדן הקודם(, זאת  31.7%ברבעון השני, לעומת צפי להתכווצות של 

ברבעון הראשון. העדכון משקף עדכון כלפי מעלה של  5%לאחר התכווצות של 

באומדן הקודם(, אשר קוזז  34.1%לעומת  33.2%הצריכה הפרטית )ירידה של 

 (.14)גרף ת והייצוא בעדכון כלפי מטה של רכיבי ההשקעו
 

מיליון משרות חדשות למשק בחודש  1.4דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

 1.73מיליון משרות, זאת לאחר תוספת של  1.38אוגוסט, לעומת צפי לתוספת של 

מיליון משרות בחודש יולי. כאשר כמיליון משרות נוספו במגזר הפרטי )בעיקר 

, 8.4%פנאי(. שיעור האבטלה ירד לרמה של במגזר הקמעונאות ובמגזר האירוח וה

)עלייה  0.4%-בחודש יולי. השכר לשעה עלה ב 10.2%זאת לאחר שהיה ברמה של 

בחודש יולי. שיעור  0.1%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  4.7%של 

בחודש  61.4%, זאת לאחר שהיה ברמה של 61.7%ההשתתפות עלה לרמה של 

 יולי.
 

נקודות בחודש אוגוסט,  56בענף הייצור עלה לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

 54.2נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  54.6לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש יולי. המדד מצביע על התרחבות מזה שלושה חודשים ברציפות. 

בחודש יולי. רכיב  61.5מרמה של  67.6רכיב ההזמנות החדשות עלה לרמה של 

נקודות בחודש יולי. מדד מנהלי  62.2נקודות מרמה של  63.3עלה לרמה של הייצור 

, טנקודות בחודש אוגוס 56.9בענף השירותים ירד לרמה של ISM הרכש של 

נקודות בחודש  58.1, זאת לאחר שהיה ברמה של 57לעומת צפי לירידה לרמה של 

 (.13)גרף יולי 
 

 

בקצב שנתי(,  1.3%ט )עליה של בחודש אוגוס 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

בחודש יולי. מדד הליבה  0.6%, זאת לאחר עלייה של 0.3%לעומת צפי לעלייה של 

בחודש  0.6%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  1.7%)עלייה של  0.4%-עלה ב

 .(13)גרף יולי 
 

בקצב שנתי(,  7.7%בחודש אוגוסט )ירידה של  0.4%-הייצור התעשייתי עלה ב

בחודש יולי. שיעור  3.5%, זאת לאחר עלייה של 1.2%פי לעליה של לעומת צ

, זאת לאחר 71.7%, לעומת צפי לעליה לרמה של 71.4%הניצולת עלה לרמה של 

 בחודש יולי. 71.1%שהיה ברמה של 

מדד הפעילות הלאומי של הפד של שיקגו שנועד להעריך את הפעילות הכלכלית 

חודש אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של נקודות ב 0.79הכוללת ירד לרמה של 

נקודות בחודש יולי. המדד כולל  2.54נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  1.95

שנובעים מענפי הכלכלה השונים כגון: ייצור, פריון  םבתוכו את הלחצים האינפלציוניי

עבודה, מכירות והזמנות מוצרים. רמת המדד מעידה על האטה בכלכלה לקראת 

 בעון השלישי של השנה. סוף הר
 

בקצב  7.2%בחודש אוגוסט )ירידה של  0.4%-הזמנות מוצרים בני קיימא עלו ב

בחודש יולי.  11.4%, זאת לאחר עלייה של 1.1%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בחודש יולי. מדובר  2.6%, זאת לאחר עלייה של 0.4%-מדד הליבה עלה גם הוא ב

פור בהזמנות מוצרים בני קיימא כאשר העלייה בחודש הרביעי ברציפות של שי

 מתבססת על עלייה בהזמנות מכונות, מחשבים ומוצרים אלקטרוניים.
 

בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי  3.9%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

בקצב שנתי בחודש  3.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.6%לעלייה של 

 יוני.
 

 

 

 

 מדד מניות

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

 3.21% 2.65%- 2.28%- דאו ג'ונס
S&P 500 -3.92% 4.09% 12.98% 

 39.61% 24.46% 5.16%- נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 0.5% 1.3% 

 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

 

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

 

 

 תוצר בארה"ב, קצב שנתי: 14רף ג

 

 

 

 

 



 אירופה
 

 11.8%האומדן הסופי לתוצר בגוש האירו עודכן כלפי מעלה להתכווצות של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי להתכווצות של  14.7%ברבעון השני )התכווצות של 

ברבעון הראשון  3.6%, בדומה לאומדן הקודם ולאחר התכווצות של 12.1%

 (.15)גרף 

, בדומה לצפי.  כמו 0%בית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של שיעור הרי

 1.35כן, הבנק המרכזי הותיר את חבילת התמריצים ללא שינוי בהיקף של 

מיליארד אירו  20טריליון אירו כאשר הוא ימשיך לבצע רכישות בשוק בקצב של 

 בחודש. 
 

 

בקצב שנתי  0.2%-האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו ירד ב

 0.4%אוגוסט, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר עלייה של 

בחודש אוגוסט, בדומה  0.4%-בקצב שנתי בחודש יולי. מדד הליבה עלה ב

בקצב שנתי בחודש  1.2%לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר עלייה של 

 (.16)גרף יולי 
 

 7.7%חודש יולי )ירידה של ב 4.1%-הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה ב

בחודש  9.5%, זאת לאחר עלייה של 4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

 יוני.

בחודש  -8%בגוש האירו עלה לרמה של  Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  -11.4ספטמבר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

 נקודות בחודש אוגוסט. -13.4של 

נקודות  73.9בגוש האירו עלה לרמה של  ZEWהסנטימנט הכלכלי של מדד 

נקודות, זאת לאחר שהיה  63בחודש ספטמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 ZEWנקודות בחודש אוגוסט. מדד הסנטימנט הכלכלי של  64ברמה של 

נקודות בחודש ספטמבר, לעומת צפי לירידה  77.4בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות בחודש  71.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  69.9לרמה של 

 (.17)גרף  אוגוסט

נקודות בחודש  93.4למצב העסקים בגרמניה עלה לרמה של  IFOסקר 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  93.9ספטמבר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש אוגוסט. המדד עלה זה החודש החמישי ברציפות.  92.5של 

נקודות בחודש ספטמבר,  89.2התנאים הנוכחיים עלה גם הוא לרמה של מדד 

 נקודות בחודש אוגוסט. 87.9לעומת רמה של 
 

 

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

נקודות,  51.5נקודות בחודש ספטמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של  53.7

נקודות בחודש אוגוסט. האומדן הראשון  51.7זאת לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש  56.6למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  52ספטמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש אוגוסט. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף  52.2של 

נקודות בחודש ספטמבר, לעומת צפי  50.9הייצור בצרפת עלה לרמה של 

נקודות  49.8נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  50.6לעלייה לרמה של 

 בחודש אוגוסט.
 

 3.7%בחודש אוגוסט )עלייה של  3.1%-המכירות הקמעונאיות בגרמניה עלו ב

 0.2%, זאת לאחר ירידה של 0.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בקצב  2.6%ת המזון המשקאות והטבק רשמו עלייה של בחודש יולי. מכירו

בקצב שנתי  4.5%שנתי והמכירות בתחומים שאינם מזון רשמו עלייה של 

 בחודש אוגוסט.

בקצב  7.3%בחודש יולי )ירידה של  1.2%-הייצור התעשייתי בגרמניה עלה ב

 בחודש יוני.  9.3%, זאת לאחר עלייה של 4.5%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 
 

האומדן הסופי לתוצר בבריטניה עודכן כלפי מעלה והצביע על התכווצות של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי  21.5%ברבעון השני )התכווצות של  19.8%

)בדומה לאומדן הקודם(, זאת לאחר התכווצות של  20.4%של  תלהתכווצו

 ברבעון הראשון. מדובר בהתכווצות הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם.  2.2%

 , בדומה לצפי.0.1%עור הריבית בבריטניה נותר ללא שינוי ברמה של שי

 מדדי מניות

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

 2.68% 3.69%- 1.43%- דאקס
 20.82%- 22.23%- 1.63%- פוסטי

CAC 40 -2.91% -19.65% -15.40% 
Euro Stoxx 50 -2.41% -14.73% -10.53% 

 
 

 ירואתוצר בגוש ה: 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

ברבעון השני  7.9%האומדן הסופי לתוצר ביפן עודכן כלפי מטה להתכווצות של 

, זאת 8.1%להתכווצות של  בקצב שנתי(, לעומת צפי 28.1%)התכווצות של 

ברבעון  0.6%באומדן הקודם והתכווצות של  7.8%לאחר התכווצות של 

 1.5%)לעומת ירידה של  4.7%הראשון. רכיב ההשקעות רשם ירידה של 

ומת ירידה של )לע 7.9%באומדן הקודם( והצריכה הפרטית רשמה ירידה של 

 (.18באומדן הקודם( )גרף  8.2%

בחודש יולי )ירידה של  8.7%-התעשייתי ביפן עלה בהאומדן השני לייצור 

 1.9%, זאת לאחר עלייה של 8%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של  15.1%

(. ייצור כלי הרכב וחלקיו הובילו את מגמת העלייה ורשמו 8בחודש יוני )גרף 

 לעומת חודש יולי, בעקבות התאוששות בביקושים. 38.5%עלייה של 

מיליארד יין בחודש אוגוסט,  248.3הצביע על עודף של  המאזן המסחרי ביפן

מיליארד  10.9מיליארד יין, זאת לאחר עודף של  37.5לעומת צפי לגרעון של 

 22.3%בקצב שנתי, לאחר ירידה של  20.8%-יין בחודש יולי. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה  14.8%-בקצב שנתי בחודש יולי. הייצוא ירד ב

 בקצב שנתי בחודש יולי.  19.2%של 

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

 תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי.

נקודות בחודש  47.7האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש ביפן עלה לרמה של 

ה ברמה נקודות, זאת לאחר שהי 47.3ספטמבר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

 נקודות בחודש אוגוסט. 47.2של 

בחודש אוגוסט, לעומת  1.7%-האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן עלה ב

 בחודש יולי. 8.7%, זאת לאחר עלייה של 1.5%צפי לעלייה של 

בקצב שנתי בחודש אוגוסט, לעומת  1.9%-המכירות הקמעונאיות ביפן ירדו ב

 בחודש יולי. 2.9%ה של , זאת לאחר יריד3.2%צפי לירידה של 

נקודות  53בענף הייצור בסין ירד לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות. מדד  53.1בחודש ספטמבר, לעומת צפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 

נקודות  54בענף השירותים בסין ירד לרמה של   Caixinמנהלי הרכש של 

נקודות בחודש  54.1רמה של בחודש אוגוסט, בדומה לצפי, זאת לאחר שהיה ב

 יולי.

מיליארד דולר בחודש אוגוסט,  58.9המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד  62.3מיליארד דולר, זאת לאחר עודף של  50.5לעומת צפי לעודף של 

 1.4%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  2.1%-דולר בחודש יולי. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה  9.5%-הייצוא עלה ב בקצב שנתי בחודש יולי.

 .בקצב שנתי בחודש יולי 7.2%של 
 

בקצב שנתי בחודש אוגוסט, לעומת צפי  5.6%-הייצור התעשייתי בסין עלה ב

בקצב שנתי בחודש  4.8%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  5.1%לעלייה של 

 יולי.
 

 

 

שנתי בחודש אוגוסט, לעמת בקצב  0.5%-המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב

 בקצב שנתי בחודש יולי. 1.1%צפי ליציבות בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של 

בקצב שנתי בחודש אוגוסט, בדומה  2.4%-מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב

 בקצב שנתי בחודש יולי. 2.7%לצפי, זאת לאחר עלייה של 
 

 סחורות

 2-ב ירד ספטמברב 25-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

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

 ירד מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  1.6של  ירידה , זאת לאחרחביות

 הקודם. בחודש  0.37% של ירידה לאחרהאחרון, זאת  בחודש 3.43%-ב

 מדדי מניות 

חודשים  12ת.  ת שנהת. מתחיל שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 BOVESPA -8.38% -18.30% -9.01%ברזיל 
 6.57% 1.99%- 0.20% 225ניקיי 

 10.77% 5.51% 5.23%- שנחאי
 13.56% 5.93% 0.07% קוספי

 10.09%- 16.78%- 6.82%- האנג סאנג

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 יםאחרונ

 1.18%- 0.43%- 2.35% 3.46 דולר
 5.80% 3.81% 0.33% 4.05 אירו

 0.82% 2.19% 2.57% 3.28 ין יפני
 3.06% 3.27%- 1.59%- 4.45 ליש"ט

 7.31% 4.81% 1.49%- 1.17 דולר-אירו
 2.11%- 2.95%- 0.12% 105.45 דולר-יין

 4.65% 1.89%- 3.68%- 1.29 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 40.22 -6.91% -32.94% -23.01%נפט 
 28.05% 24.49% 3.43%- 1887.47 זהב
 36.69% 29.60% 12.06%- 23.34 כסף

 13.02% 8.32% 7.49% 1023.50 סויה 

 16.65% 3.31% 6.25% 578.00 חיטה 

 

 תוצר ביפן: 18גרף 
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