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 2020 נובמברסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 ברבעון בחישוב שנתי  37.9%של  חהמיצהצביע על לתוצר  האומדן הראשון

 .ישילהש

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

  יארהאש גרוידחברת P&S הריתוהו של ישראל איראשהאת דירוג  הררשא 

 ."ה"יציב לע גודירה את תחזית

  בר.וטקואבחודש  0.3%-ב העלמדד המחירים לצרכן 

 פיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובהבצי היילע. 

  החודשים  12-מהתמ"ג ב 10.1%הגרעון בתקציב הממשלה עמד על

 האחרונים.

 רבוקטואולב לבחינת מצב המשק בחודש משבמדד ה תיציבו. 

 אוקטוברחודש מחוסרי העבודה בבשיעור  עלייה. 

  במדדי המניות בת"א. חיוביתמגמה 

 

 ארה"ב

  0.25%-0%רמה של ב נוישיא ללנותר  ריביתהשיעור. 

 בקצב  33.1%צמיחה של הצביע על וינוי ש אללנותר לתוצר  נישהאומדן ה

 .ברבעון השלישישנתי 

 וקטוברא במדד המחירים לצרכן בחודש תויציב. 

  משק בחודש למשרות אלף  638של  תוספתדוח התעסוקה הצביע על

  .רבאוקטו

 של  במדד מנהלי הרכש היילעISM רבוטאוקבחודש  ייצורהף בענ. 

 בייצור התעשייתי בחודש אוקטובר עלייה. 

 במדדי המניות המובילים. תביויח מגמה 

 

 אירופה

 ר. ובטקודש אוחב פהורייצור באיהף ענב שכי הרהלנבמדדי מ עלייה 

 טובר.קואבחודש  םהשירותי ףכש בענרה במדדי מנהלי הדירי 

  נים של כרצדד אמון המבירידהSentix  במבר. נובגוש האירו בחודש 

  ירידה במדדי הסנטימנט הכלכלי שלZEW בחודש  בגרמניה ובגוש האירו

 . רמבבונ

  בחודש  רויגוש האב רים לצרכןיחמדד המב יתב שנצבק 0.3%ירידה של

 . אוקטובר

 ירידה בסקר IFO  נובמבר.למצב העסקים בגרמניה בחודש 

 במדדי המניות המובילים. ביתויח מגמה 

 

 מזרח

 לשש עלייה במדד מנהלי הרכ Caixin ברוטקוא שדין בחוסבור צייבענף ה. 

  אוקטוברש ן בסין בחודכרצם ליריהמחדד במ 0.3%של ירידה. 

  קטוברואבחודש  בסין בקצב שנתי בייצור התעשייתי 6.9%עלייה של . 

  וקטוברארות הקמעונאיות בסין בחודש בקצב שנתי במכי 4.3%עלייה של. 

 ישי.לשה ןעוברבפן יבוצר תב 5% של יחהמצ 

 במדדי המניות המובילים תביחיו מגמה. 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

התוצר לנפש )אלפי דולרים, על בסיס 
 ווי כוח הקניה(ש

Q1/2020 41.7 40.6 

 -Q3/2020 37.9% 29.8% שיעור הצמיחה במשק

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

 0.3% 0.1% 20-אוקטובר המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q3/2020 4.7% 4.1% 

 -0.7% -0.8% 20-ברוטקאו האינפלציה בפועל

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

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

  -YTD 0.4% מדד המחירים לצרכן

 429.0 540.5 20-אוקטובר ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 60.8% 59.9%  19-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

י של המשק ביחס החוב החיצונ
 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%  2020 נובמברמדד 

 0.0% 2020ר דצמבמדד 

 0.7% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 0.8% 2020-אינפלציה ב

 -0.5% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

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

 14.12%- 13.14%- 9.91% 35מדד ת"א 

 6.91%- 6.41%- 10.13% 125מדד ת"א 

 12.43% 11.08% 12.67% 90מדד ת"א 

 24.10%- 24.50%- 11.44% 5-מדד ת"א בנקים

 10.84%- 13.36%- 22.58% מדד ת"א נדל"ן

 21.39% 21.77% 9.35% מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 0.25% 0.96% 0.99% 6.1 אג"ח כללי

 0.10% 0.01% 0.00% 0.5 מדד מק"מ

 0.21% 0.03%- 0.08% 1.25 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.57% 0.01%- 0.25% 3.34 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 1.58% 0.06%- 1.10% 11.24 + שנים5ממשלתי קבוע 

 1.65%- 0.72% 0.07% 1.21 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 1.98%- 1.49% 0.67%- 3.78 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 0.83%- 1.54% 0.68%- 7.24 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.02% 0.01%- 0.15% 4.92 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 1.34%- 2.21% 0.68% 4.92 20מדד תל בונד 

 0.78%- 1.92% 0.66% 4.68 40מדד תל בונד 

 1.10%- 2.07% 0.66% 4.78 60מדד תל בונד 

 0.60%- 0.98% 2.32% 3.83 מדד תל בונד שקלי
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סבורה כי הוא מהימן. ”( דל שוקי הוןמ )"מג”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

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

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

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

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



 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iחלקה כלכלית   מ

 ישראל מאקרו

ברבעון  29.8%לעומת הרבעון השני(, זאת לאחר התכווצות של  8.4%בחישוב שנתי ברבעון השלישי ) 37.9%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 

העסקי, מקומות הבילוי  השני. העלייה  החדה בתוצר ברבעון השלישי נובעת בעקבות ההתכווצות המשמעותית ברבעון השני. החדה ברבעון השני המשיכו המגבלות על המגזר

יתה דומה לזו של המחצית השנייה של הרבעון השני ומוסדות החינוך. בחודש מאי החלו במתן הקלות וחזרה הדרגתית לשגרה. במהלך רוב הרבעון השלישי שגרת הפעילות הי

שלישי. ההתאוששות ולקראת סוף הרבעון נכנס לתוקפו הסגר השני. השפעת המגבלות שהוטלו בשל משבר הקורונה הייתה גדולה משמעותית ברבעון השני מאשר ברבעון ה

. התוצר המקומי 2019של תוצר במונחים ראליים הדומה לזו של הרבעון הראשון של שנת ברבעון השלישי בהמשך לירידה בשני הרבעונים הראשונים של השנה מביאה לרמה 

. הצריכה הפרטית שנפגעה בצורה המשמעותית ביותר ממשבר הקורונה  2017בחישוב רבעוני(, רמה הדומה לזו של הרבעון השני של  7.9%בחישוב שנתי ) 35.7%-לנפש עלה ב

ברבעון השני. ההשקעה בנכסים קבועים רשמה  43.7%(, זאת לאחר ירידה של 127.1%-כאשר ההוצאה למוצרים בני קיימא עלתה בברבעון השלישי ) 42%רשמה עלייה של 

ברבעון השני. הייצוא רשם עלייה של  22.7%, זאת לאחר עלייה של 5.1%ברבעון השני. הצריכה הציבורית רשמה עלייה של  34.9%, זאת לאחר ירידה של 7.3%עלייה של 

 (.1)גרף ברבעון השני  40.1%ברבעון השני, בהמשך לירידה של  6%ברבעון השני. הייבוא רשם ירידה של  28.5%, זאת לאחר ירידה של 63.9%

המשך היציאה  , המשק נמצא בתהליך מתמשך של יציאה מהסגר השני וישנה אי ודאות לגבי. על פי בנק ישראל0.1%של  ללא שינוי ברמהאת שיעור הריבית הותיר בנק ישראל 

ת יותר וישנה שונות לנוכח העלייה בתחלואה. הפגיעה בפעילות הכלכלית כתוצאה מהסגר השני הייתה מתונה יותר מהפגיעה בסגר הראשון אך היציאה מהסגר השני איטי

. הצפיות לאינפלציה לשנה הקרובה -0.8%ם עומדת על החודשים האחרוני 12-בפגיעה בפעילות של ענפי המשק השונים. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה כאשר האינפלציה ב

הכלכלה העולמית התאוששה נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד, הציפיות לשנה השנייה שבו אל תחום היעד והציפיות לטווחים הארוכים יותר נותרו מעוגנות בתוך היעד. 

חודשת של התחלואה צפויה להוביל להתמתנות בצמיחה הגלובלית ברבעון הרביעי. הסחר העולמי ברבעון השלישי ונרשמה צמיחה גבוהה במרבית המשקים אך ההתפשטות המ

ות לנקוט בצעדי סיוע התאושש לאחר שירד בתחילת המשבר. כמו כן, הבנקים המרכזיים הדגישו את כוונתם להמשיך עם המדיניות המרחיבה למשך זמן רב והממשלות ממשיכ

 והרחבה פיסקאלית.

גות מתחת למנכ"ל בנק ישראל, בנק ישראל בוחן את הגדלת משקל המניות ביתרות מטבע החוץ, ונבחנת השקעה בשיעור נמוך באג"ח קונצרני של חברות המדורעל פי המשנה 

 מהיתרות(.  7%-לדירוג השקעה )כיום ההשקעה באג"ח קונצרני היא רק בחברות בדירוג השקעתי בהיקף של כ

והותירה את תחזית הדירוג על "יציבה". על פי חברת הדירוג, כלכלת ישראל איתנה ובעלת   -AAת דירוג האשראי של ישראל ברמה של אשררה א P&Sחברת דירוג האשראי 

בשנת  4.5%-ותצמח ב 2020בשנת  5%-מדיניות מוניטרית גמישה. מנגד, רמת החוב גבוהה וקיימים סיכונים גיאופוליטיים. על פי הערכות החברה, כלכלת ישראל תתכווץ ב

בעדכון הקודם(. מעבר להשפעות הקורונה, גם העדר תוכנית פיסקאלית לטווח הבינוני בנוגע לחוב הממשלתי עלולה לפגוע בדירוג האשראי.  6.5%-)עודכן כלפי מטה מ 2021

-בטווח הקרוב, כאשר הגרעון ירד לכ 77%ועל  2020מהתוצר בשנת  73%מהתוצר ושיעור החוב הממשלתי נטו יעמוד על  12%החברה צופה שהגרעון הממשלתי יגדל למעל 

 מצמצמים(.  ם)תחת ההנחה שהממשלה תבצע צעדים פיסקאליי 2022-2023בשנים  4%
 

  
המדד (. מתחילת השנה ירד 3.2%( ופירות וירקות טריים )3.6%בחודש אוקטובר. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה ) 0.3%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

. 0.4%-ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב 0.9%-, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב1.3%-, המדד ללא דיור ירד ב0.8%-החודשים האחרונים ירד המדד ב 12-. ב0.4%-ב

)גרף  2.4%תי רשם מדד מחירי הדירות עלייה של אוגוסט בקצב שנ -בחודשים יולי 0.2%ספטמבר, זאת לאחר ירידה של –בחודשים אוגוסט  0.2%-מדד מחירי הדירות ירד ב

4.) 
 

נותר ממוצע החזאים לשנה הקרובה אוקטובר. בחודש  -0.4% לש רמהבחודש נובמבר, זאת לעומת  -0.3% עלה לרמה שלשיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה החמישית נותרו ברמה של  1.3%נותרו יציבים ברמה של  יה משוק ההון לשנה השלישיתהאינפלצ בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות. 0.4%יציב ברמה של 

 (.2)גרף  0.9%
 

 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף    יתקצב שנ ,ורכיביו אלישרבהתוצר : 1גרף 

 

בחודש אוקטובר אשתקד. מתחילת השנה  ₪מיליארד  6.7עילותה התקציבית של הממשלה, לעומת גרעון של בפ 20.3על פי משרד האוצר, בחודש אוקטובר נמדד גרעון של 

מהתמ"ג,  10.1%החודשים האחרונים עומד על  12-בתקופה המקבילה אשתקד. הגרעון המצטבר ב ₪מיליארד  37.8, לעומת גרעון של ₪מיליארד  122.7נמדד גרעון של 

לעומת התקופה המקבילה )מרבית העלייה מקורה בכספים  20.1%, עלייה של ₪מיליארד  381.1-תחילת השנה הסתכמו הוצאות הממשלה בבחודש ספטמבר. מ 9.1%לעומת 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממיסים  10%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  258.4-שהוקצו למשבר הקורונה(. סך הכנסות הממשלה מתחילת השנה הסתכמו ב

 138מתוך  דמיליאר 89נכון לאוקטובר ) 64%לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קצב ביצוע התוכנית הכלכלית עומד על  2.8%, קיטון נומינלי של ₪מיליארד  254.4-הסתכמו ב

 בלבד.   17%-מיליארד(. מתוכם סעיף חלוקת תווי מזון לא בוצע בכלל והתוכנית להכשרות מקצועיות בוצעה ב
 



על ההשפעה ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק נותר יציב בחודש אוקטובר, זאת לעומת העליות הממושכות בחודשים מאז הסגר הראשון. שינוי זה מעיד על פי בנק 

ו )ייבוא תשומות לייצור וייצוא של הסגר השני על הפעילות הכלכלית אך המדד עדיין לא משקף את רוב השינוי בפעילות. יציבות המדד המשולב משקפת עלייה בשניים מרכיבי

 סחורות(, ירידה בשני רכיבים ובפרט בייבוא מוצרי צריכה ויציבות בשלושת הרכיבים האחרים.  
 

בות. הצביע על כך שבחודש אוקטובר חלה ירידה בכל הענפים למעט ענף התעשייה שבו המצב השתפר מחודש ספטמבר וענף הבינוי בו נרשמה יציסקר הערכת מגמות בעסקים 

נקודות  2.1נקודות מרמה של  2.7נקודות בחודש ספטמבר. בענף הבינוי חלה עלייה קלה לרמה של  8נקודות מרמה של  13בענף התעשייה חלה עלייה במאזן נטו לרמה של 

נקודות באוקטובר. בענף  -3.2דות לרמה של נקו 10.8בחודש ספטמבר. בענף המסחר הקמעונאי שמתבסס ברובו על השוק המקומי חלה ירידה לטריטוריה שלילית מרמה של 

נקודות בחודש  3.6לעומת  -1.4נקודות בחודש אוקטובר. בענף השירותים המאזן ירד לרמה שלילית ועמד על  -71.7נקודות לרמה של  -53.7המלונאות המאזן ירד מרמה של 

 ספטמבר.
 

 אוגוסטבחודש  1.6%של עלייה , זאת לאחר ספטמברבייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה וחציבה( בחודש  (נתונים מנוכי עונתיות) 5.9%עלייה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

 3.2%של  עלייה לאחר, זאת ספטמברבחודש  עיליתבייצור טכנולוגיה  6.7%של  עלייה(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה 11.5%)בקצב שנתי נרשמה עלייה של 

, זאת 2.4%של  עלייה. בייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה אוגוסטבחודש  0.4%של  עלייה לאחר, זאת 0.5%עלייה של טכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה . בייצור אוגוסטבחודש 

 .אוגוסט בחודש 1.2%של  עלייה לאחרזאת , 1.5%ספטמבר ובייצור טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה עלייה של בחודש  1.3%של  עלייהלאחר 

 

 מדד המחירים לצרכן בישראל, קצב שנתי :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי: 4גרף 

 דיור

. מספר הדירות החדשות (שנתי בקצב 45%של  )עלייה אוגוסטהמבוקשת של דירות חדשות לעומת חודש  בכמות 8.6%של  עלייהנרשמה  ספטמברעל פי נתוני הלמ"ס, בחודש 

 9%-בירד הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן  . מספר(69%של  )בקצב שנתי נרשמה עלייה אוגוסטלעומת חודש  13%של  עלייה ,ספטמברבחודש  3,962שנמכרו עמד על 

דירות  42,181עמד על  (פרטית בלבד ביזמותה )מספר הדירות החדשות שנותרו למכיר ספטמבר. בסוף חודש בקצב שנתי( 2%)עלייה של  1,148 -כ ועמד על ספטמברבחודש 

 (.5)גרף  אשתקדספטמבר בסוף חודש  46,680לעומת 

 
 

 

 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 )

 14.5%)אלף  605.7, זאת לעומת (מכוח העבודה 20.8%אלף ) 871.6-ל בחודש אוקטובר עלהיבות הקשורות לנגיף הקורונה( דרים זמנית מהעבודה עקב סעוהמועסקים הנ

 (.6)גרף בחודש ספטמבר מכוח העבודה( 

 

 2.32%לעומת  2.3%וקטובר עמד על אלף משרות פנויות בחודש ספטמבר. שיעור המשרות הפנויות לחודש א 55.5אלף משרות פנויות לעומת  54.5-בחודש אוקטובר נרשמו כ

 סחר האירוח ושירותי המזון.  בחודש ספטמבר. בחודש אוקטובר חלה עלייה בביקוש לעובדים בענפי הבינוי ומידע ותקשורת )הייטק( במקביל לירידה בביקוש לעובדים בענפי המ
 

 כמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירות: 5גרף 

 

 לתי מועסקים מכוח העבודהאחוז הב: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

עלייה  , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  9.91%-של כ עלייהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  חיוביתהתאפיין במגמה  נובמבר חודש

 .12.67%-של כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ;0.03%רשם ירידה של אגרות החוב הממשלתיות השקליות  מדד. מעורבת מגמהבלתיות התאפיין שוק אגרות החוב הממש

, 1.92%-ב עלה 40, מדד התל בונד 2.21%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד חיובית האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;1.25%-של כ עלייהרשם 

 .0.98%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  2.07%-ב עלה 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 0.03%רשם ירידה של . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות מעורבתהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.84%-לעומת כ, 0.8%-בתשואה של כ החודש שנים נסחרו 10אגרות החוב השקליות לתקופה של . 1.25%-של כ עלייהרשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.44%-, לעומת כ-0.62%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, עלו חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב -0.09%-לעומת כ ,-0.12% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  1.4%-וכ 1.21%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 0.55% -ברמה של ככאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום 

 (.8)גרף  0.02%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  ספטמברבהתאמה בסוף חודש  1.29% -ו  0.86%

 

 )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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-ב עלה 60, מדד התל בונד 1.92%-ב העל 40, מדד התל בונד 2.21%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד חיוביתהתאפיין החודש במגמה הקונצרני  האפיק

-דומות עומד כיום ברמה של כ לבין אגרות חוב ממשלתיות 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .0.98%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  2.07%

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין ב 1.54%, לעומת רמה של 1.38%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.64%לעומת רמה של , 1.4%

 .(11)גרף  חודש שעברב 2.66%לעומת רמה של , 2.03%של  אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה

 

 מרווחי תשואה מדדי אג"ח קונצרני ממשלתי: 11גרף 
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רה"בא
 

, בדומה לצפי. הבנק 0.25%-0%שיעור הריבית בארה"ב נותר ללא שינוי ברמה של 

מיליארד בחודש. על פי  120המרכזי צפוי להמשיך לבצע רכישות אג"ח בהיקף של 

הבנק, נרשמה התאוששות בפעילות הכלכלית אך הנתונים עדיין נמצאים ברמה 

 רום המשבר.נמוכה משמעותית מרמתם ט

ברבעון  33.1%האומדן השני לתוצר נותר ללא שינוי והצביע על צמיחה של 

 (.14)גרף ברבעון השני  31.7%השלישי, בדומה לצפי, זאת לאחר התכווצות של 

בקצב  1.2%מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוקטובר )עלייה של 

בחודש  0.2%ייה של , זאת לאחר על0.2%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בקצב שנתי( זאת  1.6%ספטמבר. מדד הליבה נותר גם הוא ללא שינוי )עלייה של 

 (.13)גרף בחודש ספטמבר  0.2%לאחר עלייה של 
 

אלף משרות חדשות למשק בחודש  638דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

 אלף משרות חדשות, זאת לאחר תוספת 595אוקטובר, לעומת צפי לתוספת של 

אלף משרות חדשות בחודש ספטמבר. שיעור האבטלה ירד לרמה של  672של 

 7.9%, זאת לאחר שהיה ברמה של 7.7%, לעומת צפי לירידה לרמה של 6.9%

 4.5%)עלייה של  0.1%-(. השכר הממוצע לשעה עלה ב7בחודש ספטמבר )גרף 

בקצב שנתי(, זאת לאחר יציבות בחודש ספטמבר. שיעור ההשתתפות בשוק 

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

 ספטמבר.

נקודות בחודש  59.3בענף הייצור עלה לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  55.8אוקטובר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

רמה של נקודות בחודש ספטמבר. רכיב ההזמנות החדשות רשם עלייה מ 55.4

נקודות. כמו כן, רכיבי המלאים והתעסוקה עברו  67.9נקודות לרמה של  60.2

בענף השירותים ירד לרמה של  ISMלהצביע על התרחבות. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת  57.4נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של  56.6

 נקודות בחודש ספטמבר. 57.8לאחר שהיה ברמה של 
 

 

 

בקצב שנתי(,  5.3%בחודש אוקטובר )ירידה של  1.1%-הייצור התעשייתי עלה ב

, 72.8%. שיעור הניצולת עלה לרמה של 0.4%בדומה לצפי, זאת לאחר ירידה של 

 .בחודש ספטמבר 72%זאת לאחר שהיה ברמה של 

בקצב  0.3%בחודש אוקטובר )ירידה של  1.3%-הזמנות מוצרים בני קיימא עלו ב 

בחודש ספטמבר.  2.1%, זאת לאחר עלייה של 1%לעומת צפי לעלייה של שנתי(, 

בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה  4%)עלייה של  1.3%-מדד הליבה עלה גם הוא ב

בחודש ספטמבר. מדובר בחודש השישי ברציפות של עליות בהזמנות  0.9%של 

סחריים נרשמה בהזמנות מטוסים מ 39%מוצרים בני קיימא כאשר עליה בולטת של 

 וחלקים למטוסים. 
 

 

בקצב שנתי בחודש ספטמבר, לעומת  6.6%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

 בקצב שנתי בחודש אוגוסט. 5.3%בקצב שנתי, זאת לאחר  5.3%צפי לעלייה של 
 

מיליון בקצב שנתי בחודש אוקטובר, לעומת  1.55מספר היתרי הבנייה עמדו על 

מיליון היתרים בקצב שנתי  1.55ם בקצב שנתי, זאת לאחר מיליון היתרי 1.57-צפי ל

מיליון התחלות בחודש  1.53בחודש ספטמבר. מספר התחלות הבנייה עמדו על 

מיליון  1.46מיליון התחלות בקצב שנתי, זאת לאחר  1.45-אוקטובר, לעומת צפי ל

התחלות בקצב שנתי בחודש ספטמבר. מספר הבתים הקיימים שנמכרו עמד על 

מיליון  6.45מיליון בקצב שנתי בחודש אוקטובר, לעומת צפי למכירה של  6.85

מיליון בתים בקצב שנתי בחודש  6.57בתים בקצב שנתי, זאת לאחר מכירה של 

 ספטמבר.

אלף בתים בקצב שנתי בחודש  999מספר הבתים החדשים שנמכרו עמד על 

את לאחר מכירה אלף בתים בקצב שנתי, ז 972אוקטובר, לעומת צפי למכירה של 

 של מיליון בתים בקצב שנתי בחודש ספטמבר. 

 76.9האומדן הסופי של מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד לרמה של 

נקודות  81.8נקודות בחודש נובמבר, בדומה לצפי, זאת לאחר שהיה ברמה של 

 בחודש אוקטובר. 

 

 

 

 מדד מניות

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

 5.66% 3.86% 11.84% דאו ג'ונס
S&P 500 10.75% 12.10% 15.30% 

 40.77% 35.96% 11.80% נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 0.7% 1.2% 

 

 סקטורים בארה"ב

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

Technology 
Info -3.60% 20.95% 31.22% 

Consumer 
Discretionary -3.39% 18.83% 22.58% 

materials -0.20% 2.86% 7.25% 
Healthcare -2.45% -0.33% 7.92% 
Consumer 

Staples -2.88% -1.16% 1.94% 
Industrials  -2.26% -6.78% -5.17% 

Financial -1.96% -22.55% -17.95% 

Real Estate -6.37% -12.01% -12.81% 
Utilities 2.76% -3.48% -2.54% 

Energy -2.57% -52.50% -50.42% 
Services 
Telecom 1.20% 8.21% 13.45% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

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

 

 תוצר בארה"ב, קצב שנתי: 14גרף 

 

 



 אירופה

 54.8עלה לרמה של האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו 

נקודות, בדומה  54.4נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש ספטמבר. האומדן  53.7לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 

נקודות  58.2הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות, בדומה לאומדן הקודם  58בחודש אוקטובר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש ספטמבר. האומדן הסופי למדד מנהלי  56.4ולאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש אוקטובר, לעומת  51.3הרכש בענף הייצור בצרפת עלה לרמה של 

נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של  51צפי לירידה לרמה של 

 (.15)גרף  רנקודות בחודש ספטמב 51.2

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו ירד לרמה של 

נקודות, בדומה  46.2נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של  46.9

נקודות בחודש ספטמבר. האומדן הסופי  48לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש  49.5ירד לרמה של למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגרמניה 

נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר  48.9אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש ספטמבר. האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש  50.6שהיה ברמה של 

נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי  46.5בענף השירותים בצרפת ירד לרמה של 

נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של  46.5לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש ספטמבר. 47.5
 

נקודות בחודש  -10בגוש האירו ירד לרמה של  Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  -15נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות,  -32.3לרמה של  נקודות בחודש אוקטובר. מדד המצב הנוכחי ירד -8.3

נקודות בחודש אוקטובר. מדד הציפיות ירד לרמה  -32זאת לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. מדד  18.8נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  15.3של 

הכלכלית לא נבלמה  תהציפיות נותר חיובי, נתון שמעיד על כך שמגמת ההתאוששו

 מהמדינות באירופה נמוכה מהצפוי. והשפעת הכניסה לסגר של חלק

נקודות בחודש  32.8בגוש האירו ירד לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  43.3נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

בגרמניה ירד  ZEWנקודות בחודש אוקטובר. מדד הסנטימנט הכלכלי של  52.3

נקודות,  45ש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של נקודות בחוד 39לרמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. דבר המצביע על האטה  56.1זאת לאחר שהיה ברמה של 

 (.17גרמניה עקב הגל השני של הקורונה )גרף בהתאוששות של כלכלת 
 

בקצב שנתי בחודש  0.3%-האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו ירד ב

בקצב  0.3%ומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר ירידה של אוקטובר, בד

בקצב שנתי, בדומה לצפי  0.2%-שנתי בחודש ספטמבר. מדד הליבה עלה ב

)גרף  בקצב שנתי בחודש ספטמבר 0.2%ובדומה לאומדן, זאת לאחר עלייה של 

16.) 
 

 

 8.5%האומדן הסופי לתוצר בגרמניה עודכן כלפי מעלה והצביע על צמיחה של 

, 8.2%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  3.9%ברבעון השלישי )התכווצות של 

 ברבעון השני.  9.7%בדומה לאומדן הקודם ולאחר התכווצות של 
 

ברבעון השלישי  18.7%האומדן השני לתוצר בצרפת עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 

, בדומה לאומדן 18.2%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  4.3%)התכווצות של 

 ברבעון השני. 13.8%הקודם ולאחר התכווצות של 
 

 

נקודות בחודש  נובמבר,  90.7למצב העסקים בגרמניה ירד לרמה של  IFOמדד 

 92.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  90.3לעומת צפי לירידה לרמה של 

 94.7ל נקודות מרמה ש 91.5נקודות בחודש אוקטובר. מדד הציפיות ירד לרמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. הירידה נובעת מהגל השני שקטע את תהליך 

 ההתאוששות של גרמניה. 

בקצב שנתי בחודש אוקטובר, לעומת  0.7%-מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה ב

בקצב שנתי בחודש  0.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  0.5%צפי לעליה של 

 1.3%צב שנתי, זאת לאחר עלייה של בק 1.5%-ספטמבר. מדד הליבה עלה ב

 בקצב שנתי בחודש ספטמבר.
 

 

 

 מדדי מניות

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

 0.41% 0.32% 15.01% דאקס
 14.71%- 16.92%- 12.35% פוסטי

CAC 40 20.12% -7.69% -6.55% 
Euro Stoxx 50 18.06% -6.74% -5.70% 

 

 מדדי מנהלי הרכש בענף הייצור באירופה: 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

נקודות  53.6בענף הייצור בסין עלה לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  52.9לרמה של  בחודש אוקטובר, לעומת צפי לירידה

נקודות בחודש ספטמבר. מדובר בקריאה הגבוהה ביותר מאז חודש  53ברמה של 

ות מזה שישה חודשים . כמו כן, המדד מצביע על התרחבות בפעיל2011ינואר 

 ברציפות. 

בקצב  0.5%בחודש אוקטובר )עלייה של  0.3%-מדד המחירים לצרכן בסין ירד ב

בחודש  0.2%, זאת לאחר עלייה של 0.2%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

 .2017מאז מרץ  הלראשונ 1%-ספטמבר. המדד השנתי ירד מתחת ל
 

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

בקצב שנתי בחודש  6.9%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  6.7%לעליה של 

 ספטמבר. 

, לעומת צפי ראוקטוב שדוחב בקצב שנתי 4.3%-המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב

בקצב שנתי בחודש  3.3%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  5.1%לעליה של 

 טמבר.ספ
 

בתוצר ברבעון השלישי  5%האומדן הראשון לתוצר ביפן הצביע על צמיחה של 

חר , זאת לא4.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  21.4%)צמיחה של 

 (.18ברבעון השני )גרף  7.9%התכווצות של 
 

בחודש  3.8%האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן הצביע על עלייה של 

בחודש  3.9%, זאת לאחר עלייה של 2.3%פי לעלייה של אוקטובר, לעומת צ

 ספטמבר.

בקצב  6.4%בחודש אוקטובר )עלייה של  0.4%-המכירות הקמעונאיות ביפן עלו ב

 בחודש ספטמבר. 8.7%שנתי(, בדומה לצפי, זאת לאחר ירידה של 
 

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

בקצב שנתי  1.9%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  7.5%דה של צפי לירי

 בחודש אוגוסט. 

בחודש ספטמבר, לעומת  4%-האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן עלה ב

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

נקודות  49האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  48.3בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש אוקטובר. 48.7ברמה של 
 

 

 
 

 

 סחורות

 0.8-ב ירד אוקטוברב 25-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

 מיליון 0.1של  עלייהללעומת צפי  חביות,ון מילי 491.6רמה של מיליון חביות ל

 ירד מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  0.8של  עלייה ת לאחר, זאחביות

 .הקודם בחודש  0.82% של עלייה לאחרבחודש האחרון, זאת  5.27%-ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדדי מניות 

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

 BOVESPA 9.96% -1.43% -4.79%ברזיל 
 0.61% 5.84%- 15.90% 225ניקיי 

 13.48% 13.23% 15.04% שנחאי
 18.69% 10.44% 6.92% קוספי

 18.10% 13.29% 5.19% האנג סאנג

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 5.13% 4.26%- 2.90%- 3.3064 דולר
 2.51%- 2.04% 0.47%- 3.9526 אירו

 0.62% 0.33%- 2.58%- 3.1683 ין יפני
 1.77% 3.56%- 0.15%- 4.418 ליש"ט

 7.92% 6.63% 2.40% 1.1956 דולר-אירו
 4.43% 3.91%- 0.33%- 104.36 דולר-יין

 3.26% 0.78% 2.90% 1.3361 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 44.98 26.68% -26.33% -18.47%נפט 
 21.42% 17.40% 5.27%- 1788.1 זהב
 34.13% 28.03% 4.45%- 22.945 כסף

 33.08% 22.11% 10.63% 1166.75 סויה 

 8.17% 4.88% 2.26%- 586 חיטה 

 

 , קצב שנתיתוצר ביפן: 18גרף 
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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 )”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

מפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים את, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים העם ז

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

היות לנו ו/או 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 ל

ן.ול מגדל שוקי המה מראש ובכתב שרך 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

 


