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 0201 סקירה חודשית אוגוסט
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 51.4%הצביע על התכווצות של  לרבעון השנילתוצר  ראשוןהאומדן ה. 

 .בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי 

  יליו בחודש 0.4%-ב עלהמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה ירידה. 

 מד על ועהחודשים האחרונים  51-בבתקציב הממשלה  המצטבר הגרעון

 מהתמ"ג. 9.3%

 יחודש יולמשק בולב לבחינת מצב המשבמדד ה 0.1%של  עלייה. 

 יבחודש יונ יצור התעשייתביי הייעל. 

 ודש יוניחראל בשי ץ בבנקמטבע החו תוגידול ביתר. 

  יחודש יולב 8.4%שיעור האבטלה הרחב עמד על. 

  במדדי המניות בת"א. חיוביתמגמה 

 

 ארה"ב

 ף השנה.ועד ס הבכלכל היכמאת הת םיצמצ יק המרכזנבה כיצופה  דהפ 

  ייול במדד המחירים לצרכן בחודש 0.1%עלייה של. 

  ניבתוצר ברבעון הש 6.6%צמיחה של. 

  משק בחודש חדשות למשרות אלף  943של  תוספתדוח התעסוקה הצביע על

  .ייול

 של  במדד מנהלי הרכש ירידהISM יליובחודש  ייצורה ףבענ. 

 יוני. דשובח שילר סדד קיימבנתי שב בקצ 59.5%לייה של ע 

 יולי. בחודש אמייים בני קרצמנות מובהז היריד 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 אירופה

 ברבעון השני 1%של  צמיחהוצר בגוש האירו הצביע על לת ישנהן האומד. 

  רים מדד המחיאומדן הראשון לבקצב שנתי בקצב שנתי ב 3%עלייה של

 .טאוגוסלצרכן בגוש האירו בחודש 

 ינף הייצור בגוש האירו בחודש יולבע יפהסו מנהלי הרכש במדד יציבות . 

 במדדי הסנטימנט הכלכלי של  ירידהZEW וש האירו בחודש בגרמניה ובג

 . טסואוג

 של  םהצרכני ןומאבמדד  הדיריSentix גוסט.ואש דוחב וריבגוש הא 

  קר סבירידהIFO וסט.גאובחודש  מניהרגים בקסהע בצלמ 

 במדדי המניות המובילים. תיבחיו מגמה 

 

 מזרח

 ירי בסין בחודש יולהתרחבות העודף במאזן המסח. 

  יבייצור התעשייתי בסין בחודש יול 6.4%עלייה שנתית של. 

  י.לוידש וחסין בבמכירות הקמעונאיות ב 8.1% שלת יתשנעלייה 

 ל ש מנהלי הרכש במדד ירידהCaixin חודש אוגוסטב ןבסיהייצור  ףבענ. 

  ינשהון עבפן ברבתוצר בי 0.3%של צמיחה. 

 המובילים. במדדי המניות מגמה מעורבת 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

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

Q2/2021 9.24 9.24 

 Q2/2021 ..29% .4% שיעור הצמיחה במשק

 423% %.2. ..2. תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 %.22 %.22 ..-יולי המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q1/2021 929% 32.% 

 27%. 24%. ..-ייול האינפלציה בפועל

 22%. 22%. ..-אוגוסט הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 %.22 %.22 ..-ספט הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  YTD .22% מדד המחירים לצרכן

 .242. .2..4 ..-ייול ארדי ש"ח( מיליM1אמצעי התשלום )

 %.42. 7.27%  2.-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 %.2.. 424%. 2.-דצמבר

 

 ריבית מוניטארית

 ..2.בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 %.22 %.22 ישראל

 %..22-2222% %..22-2222% ארה"ב

 %.22 %.22 בריטניה

 0.0% 0.0% האירו גוש

 -%.22 -%.22 יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 %.22 ..2. מדד אוגוסט

 0.5% ..2. מדד ספטמבר

 5.4% חודשים קדימה ..אינפלציה 

 1.4% ..2.-אינפלציה ב

 0.5% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  ..ת2 ת2 מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 26.08% 17.25% 3.90% .3מדד ת"א 

 27.79% 15.97% 3.13% ...מדד ת"א 

 37.10% 15.39% 1.82% 42מדד ת"א 

 49.75% 36.40% 9.39% .-מדד ת"א בנקים

 62.78% 24.63% 4.60% מדד ת"א נדל"ן

 28.25% 7.09% 2.10%- מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת2 
מתחילת 

 השנה
 0.01% 0.00% 0.01%- 0.51 מדד מק"מ

 0.12% 0.03% 0.02% 1.25 שנים .-2ממשלתי קבוע 

 0.33% 0.04% 0.19% 3.15 שנים .-.ממשלתי קבוע 

 1.94%- 0.46% 1.27% 10.73 + שנים.ממשלתי קבוע 

 2.53% 0.51% 2.27%- 1.05 שנים .-2ממשלתי מדד 

 4.74% 1.12% 1.97%- 3.3 שנים .-.ממשלתי מדד 

 5.73% 1.78% 1.47%- 6.63 שנים 2.-.ממשלתי מדד 

 0.16% 0.01% 0.12% 5.15 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 6.29% 1.87% 0.64%- 5 2.מדד תל בונד 

 5.49% 1.59% 0.61%- 4.21 92מדד תל בונד 

 5.89% 1.72% 0.64%- 4.59 42מדד תל בונד 

 2.19% 0.47% 1.72% 3.5 מדד תל בונד שקלי
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סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע5961, אשר מגדל שוקי הון )ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

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

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

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

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

 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   



 ישראל מאקרו

חלק מהעלייה מוסבר על ידי העלייה הראשון.   ברבעון 5.4%ברבעון השני, זאת לאחר התכווצות של  51.4%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 

מכוניות  על אף שמכוניות הנוסעים אינן מיוצרות בארץ, המיסים על היבוא בכלל ועלעקב שינוי במדיניות המיסוי.  1015 ביבוא מכוניות נוסעים לעומת הרבעון הראשון של שנת

. ההוצאה לצריכה פרטית, שהושפעה מהעלייה ביבוא המכוניות כאמור, רשמה עלייה של לעליית התמ"גהנוסעים בפרט הם חלק מהתמ"ג וכך העלייה במיסים על היבוא תרמה 

בחישוב שנתי.  13.3%-ברבעון השני )לעומת יציבות ברבעון הראשון(.ההוצאה לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימא שאינה כוללת את רכישות המכוניות עלתה ב 36.3%

 (.5)גרף  ברבעון השני 51.8%-והייבוא עלה ב 58.5%-. הייצוא עלה ב9.2%-ברבעון השני וההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב 4%-הצריכה הציבורית עלתה ב

. תהליך ההתאוששות של המשק הישראלי מהמשבר נמשך. עם זאת עדיין קיימים אתגרים לפעילות הכלכלית 0.5%בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

ורם לאי ודאות לגבי כח התגברות הסיכונים הבריאותיים בארץ ובחו"ל. תהליך ההתחסנות צפוי לסייע לצמצם את הפגיעה הצפויה במשק אך קצב דעיכת השפעת החיסון גנו

וח במרבית הענפים. נתוני שוק העבודה הפעילות הכלכלית לטווח הבינוני והארוך. האינדיקטורים הכלכליים ממשיכים להעיד על כך שרמת הפעילות שבה למגמת ארוכת הטו

. הציפיות לאינפלציה לשנה 5.9%ממשיכים במגמה של חזרה למצב שאפיין את השוק טרם המשבר. נמשכת מגמת העלייה באינפלציה כאשר האינפלציה השנתית עומדת על 

בקצב שנתי וקצב  2.6%במרכז תחום היעד. כמו כן, מחירי הדירות עלו בקצב מהיר של הקרובה נמצאות בתוך תחום היעד והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים  נותרו מעוגנות 

בשרשרת הייצור  עליית מחירי השכירות נותר מתון. ההתאוששות בכלכלה הגלובלית נמשכת, אך המשך התפשטות הדלתא עלול להוביל להאטה בפעילות והעמקת הקשיים

  העולמית.
 

(. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה 0.9%( ותרבות ובידור )5.6%חודש יולי. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה )ב 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

, המדד 1.1%-, המדד ללא דיור עלה ב5.9%-החודשים האחרונים המדד עלה ב 51-. ב1%-(.  מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב0.2%( וירקות ופירות )4.2%והנעלה )

 0.8%יוני, זאת לאחר עליה של -בחודשים מאי 0.6%-מדד מחירי הדירות עלה ב (.3)גרף  5.2%-רים לצרכן ללא אנרגיה עלה בומדד המחי 1%-ללא ירקות ופירות עלה ב

 (.4גרף ) 2.2%מאי ובקצב שנתי רשם מדד מחירי הדירות עלייה של  -בחודשים אפריל
 

נותר ללא שינוי ממוצע החזאים לשנה הקרובה יולי. בחודש  1% לש רמהבחודש אוגוסט, זאת לעומת  5.9%ירד לרמה של ההון לשנה הראשונה  שיעור האינפלציה הצפוי משוק

ותרו ללא שינוי והצפיות לשנה החמישית נ 5.9%מרמה של  1%עלו לרמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות. 5.3%ברמה של 

 (.1)גרף  5.9%ברמה של 
 

 

 

  , קצב שנתי ומרכיביו התוצר בישראל: 5גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 1גרף 

, ₪מיליארד  44.4על  בחודש יולי אשתקד. הגרעון המצטבר מתחילת השנה עמד ₪מיליארד  51, לעומת ₪מיליארד  0.8על פי נתוני משרד האוצר, בחודש יולי נמדד גרעון של 

מהתוצר בחודש יוני. הקיטון  50.5%מהתוצר, לעומת  9.3%החודשים האחרונים הגרעון המצטבר עמד  ברמה של  51-בתקופה המקבילה אשתקד. ב ₪מיליארד  25.3לעומת 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד  19.1%)גידול של   ₪ מיליארד 135.1-המתמשך בגרעון נובע בעיקר מהמשך מגמת הגידול בהכנסות המדינה שהסתכמו מתחילת השנה ב

, ₪מיליארד  121.9(. ההכנסות גם החודש נמשכה הירידה בהוצאות כאחוז מהתוצר. עם זאת, היקף ההוצאות נותר גבוה ועמד מתחילת השנה על 1059לעומת שנת  54%-ו

(. אחוז ביצוע התוכנית 3.4%ית הסיוע הכלכלית )בנטרול התוכנית הכלכלית הגידול עומד על לעומת התקופה המקבילה אשתקד ונובע בעיקרו מתוכנ 50.4%המשקף גידול של 

( כאשר סעיפים העוסקים במענה בריאות, אזרחי ובטחון סוציאלי מומשו בהיקפים 28.6%) ₪מיליארד  519עומד על  1015-ו 1010הכלכלית במזומן והתחייבויות עבור השנים 

 משק וההמשכיות העסקית מומשו באחוזים נמוכים.גבוהים ואילו סעיפי האצת ה

בחודש יולי, בדומה למגמת ארוכת הטווח של המדד. המדד הושפע לטובה מעליות במדד הייצור  0.1%-על פי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב

ת השכיר. בנוסף, עלייה זו באה לידי ביטוי בשיעור המשרות הפנויות ביולי שנותר ברמת שיא התעשייתי, במדדי הפדיון בשירותים ובמסחר הקמעונאי, בייצוא הסחורות ובמשרו

ור ירדו והשפיעו לשלילה המשקפת את המשך רצון העסקים )פרט לתיירות חוץ( להרחיב את הפעילות לאחר פתיחת המשק. לעומת זאת ייבוא מוצרי צריכה ויבוא תשומות לייצ

 .13%פי שעולה מהמדד המשולב עומדת על על המדד. ההסתברות להאטה כ
 

עלייה של ) מאיבחודש  1%של ירידה  לאחר, זאת יוניבייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה וחציבה( בחודש  (נתונים מנוכי עונתיות) 4.5%עלייה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

בייצור טכנולוגיה . מאי בחודש 0.5%עלייה של  לאחר, זאת 0.1%עלייה של עורבת עילית נרשמה (. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, בייצור טכנולוגיה מבקצב שנתי 2.1%

 5%של  לאחר ירידהזאת  יוני,בחודש  1.4%של  עלייהנרשמה מאי. בייצור טכנולוגיה עילית  בחודש 3.9%של  ירידה לאחרזאת , 2.5%מעורבת מסורתית נרשמה עלייה של 

 מאי. בחודש  3.9%של  ירידה, זאת לאחר 9.5%של  עלייהה מסורתית נרשמה בייצור טכנולוגימאי. בחודש 
 

במחצית השנייה של חודש יולי. רכיב "הכוונות לרכישות גדולות בשנה  -2%מרמה של  -54%מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד במחצית השנייה של חודש אוגוסט לרמה של 

נקודות במחצית השנייה של יולי. ברכיב "השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה" חלה החמרה והוא ירד  -15%נקודות מרמה של  -59%הקרובה" עלה לרמה של 

במחצית השנייה של חודש במחצית השנייה של חודש יולי )ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז המחצית השנייה של חודש פברואר(. רכיב  5%מרמה של  -58%לרמה של 

במחצית השנייה של חודש יולי. רכיב "השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית" ירד לרמה  2%, לעומת רמה של 0%פוי במצב הכלכלי של משקי הבית" ירד לרמה של "השינוי הצ

 במחצית השנייה של יולי. -54%מרמה של  -59%של 



מהתוצר המקומי  49%)היתרות מהוות יוני לעומת חודש  ליארד דולרמי 5.1גידול של  , המשקפיםיולידולר בחודש  מיליארד 105.2-יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו ל

מיליארד דולר ומשערוך יתרות מטבע חוץ בסך  0.8, העברות המגזר הפרטי בסך של דולר מיליארד 0.1הגולמי(. הגידול נבע מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 

מיליארד דולר. כמו כן, במסגרת תוכנית הרכישות שמפעיל בנק ישראל, נרכשו אג"ח בהיקף  0.5ל קוזז מהעברות הממשלה לחו"ל בסך של מיליארד דולר. מנגד, הגידו 5.5של 

 מתחילת הפעלת התוכנית. ₪מיליארד  25.2של 

בר להצביע על התכווצות בפעילות. ירידה נרשמה ברכיבי נקודות וע 46.8נקודות בחודש יולי לרמה של  4.2-מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד ב

 9.3-נקודות. רכיב מחירי חומרי הגלם עלה ב 18.1נקודות והגיע לרמה של  6.2ההזמנות המקומיות, הזמנות לייצוא ותפוקות הייצור. מנגד, רכיב התעסוקה רשם עלייה של 

 נקודות. 81.3נקודות לרמה של 

 

 ישראל, קצב שנתימדד המחירים לצרכן ב :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי: 4גרף 

 

 

 דיור

בניכוי עונתיות(. כמות  15.5%לעומת הרבעון הראשון )עלייה של  11.5%אלף דירות ברבעון השני, עלייה של  54.1הלמ"ס, הכמות המבוקשת לדירות חדשות עמדה על על פי 

בניכוי עונתיות(. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן  31%לעומת הרבעון הראשון )עלייה של  36.1%ירות, עלייה של אלף ד 54.1הדירות החדשות שנמכרו עמד על 

אלף דירות בחודש  32.1לאחר ניכוי עונתיות(. מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על  51.5%לעומת הראשון )ירידה של  9.9%אלף דירות, ירידה של  3.5עמד על 

 (.1)גרף בחודש יוני אשתקד  10.2וני, לעומת י

 

 עבודה ושכר

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

 9%אלף ) 382מכוח העבודה(, זאת לעומת  2.6%אלף ) 311-ל ירד שנייה של חודש יוליף הקורונה( במחצית הוהמועסקים הנעדרים זמנית מהעבודה עקב סיבות הקשורות לנגי

 (.6)גרף בחודש יוני  9%לעומת  8.4%שיעור האבטלה הרחב בחודש יולי כולו עמד על י. יולשל חודש  ראשונהמכוח העבודה( במחצית ה
 

, לעומת שיעור 4.98%אלף משרות בחודש יוני. שיעור המשרות הפנויות עומד על  519.1אלף משרות, לעומת  534.3ולי על על פי הלמ"ס, מספר המשרות הפנויות עמד בחודש י

 אלף מועסקים ביולי(. 522-אלף לכ 500-עלייה חדה בתעסוקה )מ הבחודש יוני. בענפי שירותי האירוח והאוכל היית 4.81%משרות פנויות של 

. מספר אפרילבחודש  0.1%של  ירידה(, זאת לאחר מנוכי עונתיותבקצב שנתי )נתונים  3.4%של  ירידהומשקף  מאי בחודש 5%-כב ירדיר למשרת שכהריאלי השכר הממוצע 

ה אפריל. שוק העבודה עדיין לא חזר להתאוששות מלאבחודש  5.1%של  עלייהבקצב שנתי, זאת לאחר  51.4%של  עלייהומשקף  מאיבחודש  0.6%-ב עלהמשרות השכיר 

, טרם התפרצות הקורונה.1010ומספר משרות השכיר במאי עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בפברואר 

 , קצב שנתיכמות מבוקשת של דירות חדשות: 1גרף 

 

 לתי מועסקים מכוח העבודהאחוז הב: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

של  עלייה , רשם42ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  324%-של כ עלייהרשם  .3ת"א א2 מדד בשוק המניות בבורסה של ת" חיוביתהתאפיין במגמה  אוגוסט חודש

 .%..2.-כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם  ;%..22של  רשם עלייהאגרות החוב הממשלתיות השקליות  2 מדדחיובית שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה

, מדד 2.4%.-ב עלה 92, מדד התל בונד 2.7%.-ב עלה 2., כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד חיובית האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;297%.-של כ עלייה

 %97222-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  .27.%-ב עלה 42התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשם 0.11%של  עלייהרשם ות השקליות . מדד אגרות החוב הממשלתיחיוביתהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.2)גרף  שעבר חודש ב 0.99%-לעומת כ, 0.92%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 50. אגרות החוב השקליות לתקופה של 5.42%-של כ עלייה

שנים  50. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.25%-כ, לעומת -0.9%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, עלה חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב -0.32%-לעומת כ ,-0.1% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  1.51%-וכ 1.15%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 50-שנים ו 1הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 1.12% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.00%-ה של כחודשים נמצאת כיום ברמ 51. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (50)גרף  ספטמברבהתאמה בסוף חודש  5.96% -ו  5.99%

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 2גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 

-2.19% -2.03% -1.87% -1.75% -1.60%
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 מק"מ: 8גרף 
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 ציפיות אינפלציה: 50גרף 
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-ב עלה 60, מדד התל בונד 5.19%-ב עלה 40, מדד התל בונד 5.82%-ב עלה 10, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד חיוביתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 10ת מדד התל בונד מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות א .0.42%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי  5.21%

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות ב 5.12%, לעומת רמה של 5.13%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 5.51%לעומת , 5.5%

 .(55)גרף  חודש שעברב 5.18%לעומת רמה של , 5.11%משלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח מ

 

 מרווחי תשואה מדדי אג"ח קונצרני ממשלתי: 55גרף 
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ארה"ב
 

 

על פי פרוטוקולי הפד, רוב חברי הפד היו בעד צמצום התמיכה של הבנק המרכזי 

מיליארד דולר( עד סוף השנה, אם הנתונים  510-בכלכלה )היקף חודשי של כ

שרף הירידה  הכלכליים ימשיכו להצביע על שיפור. בנוסף, חברי הפד מאמינים

באבטלה שיביא להפסקת התמיכה צפוי להיות מושג עד סוף השנה ועל אף 

 התפשטות הדלתא הכלכלה צפויה לעמוד להמשיך להתאושש. 

ברבעון  6.6%האומדן השני לתוצר עודכן מעט כלפי מעלה והצביע על צמיחה של 

את , ז6.2%באומדן הקודם(, לעומת צפי לצמיחה של  6.1%השני )מצמיחה של 

 (.53)גרף ברבעון הראשון  6.4%לאחר צמיחה של 
 

אלף משרות בחודש יולי, לעומת צפי  943דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

אלף משרות בחודש  938אלף משרות, זאת לאחר תוספת של  820לתוספת של 

, 1.4%אלף משרות(. שיעור האבטלה ירד לרמה של  810יוני )עודכן מתוספת של 

בחודש  1.9%, זאת לאחר שהיה ברמה של 1.2%ירידה לרמה של לעומת צפי ל

בקצב שנתי(, בדומה לקצב  4%)עלייה של  0.4%-יוני. השכר הממוצע לשעה עלה ב

, זאת לאחר שהיה 65.2%עלייתו בחודש יוני. שיעור ההשתתפות עלה לרמה של 

 (.54)גרף  בחודש יוני  65.6%ברמה של 

נקודות בחודש יולי,  19.1צור ירד לרמה של בענף היי ISMמדד מנהלי הרכש של 

 60.6נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  60.8לעומת צפי לעלייה לרמה של 

למגזר השירותים עלה לרמה של  ISMנקודות בחודש יוני. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת שהיה  60.1נקודות בחודש יולי, לעומת צפי לעלייה לרמה של  64.5

 .נקודות בחודש יוני 60.5ברמה של 

בקצב  52.6%בחודש יולי )עלייה של  0.5%-הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב

בחודש יוני. מדד  0.9%, זאת לאחר עלייה של 0.3%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של  56.2%)עלייה של  0.2%-הליבה עלה ב

 ודש יוני.בח 0.1%, זאת לאחר עלייה של 0.1%

, 0.1%בחודש יולי, לעומת צפי לירידה של  5.5%-המכירות הקמעונאיות ירדו ב

, זאת לאחר 0.4%-בחודש יוני. מדד הליבה ירד ב 0.2%זאת לאחר עלייה של 

 בחודש יוני. 5.6%עלייה של 

בקצב שנתי(, לעומת  6.1%בחודש יולי )עלייה של  0.9%-הייצור התעשייתי עלה ב

בחודש יוני. שיעור הניצולת  0.1%, זאת לאחר עלייה של 0.1%צפי לעלייה של 

 בחודש יוני. 21.4%, זאת לאחר שהיה ברמה של 26.5%עלה לרמה של 

בקצב שנתי(,  1.4%בחודש יולי )עלייה של  0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

בחודש יוני. מדובר באינפלציה הגבוהה  0.9%בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 

)עלייה  0.3%-. מדד הליבה )ללא אנרגיה ומזון( עלה ב1008מאז אוגוסט  ביותר

 0.9%זאת לאחר עלייה של  0.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לעלייה של  4.3%של 

 בחודש יוני.

בחודש יולי )עלייה  0.3%-( עלה בPCEמדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית )

 בחודש יוני. 0.1%ייה של בקצב שנתי(, בדומה לצפי, זאת לאחר על 3.6%של 

בקצב שנתי בחודש יוני, לעומת צפי  59.5%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

בקצב שנתי בחודש  52.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  58.2%לעלייה של 

 מאי.

נקודות בחודש אוגוסט, לעומת  553.8ירד לרמה של  CBמדד אמון הצרכנים של 

נקודות  511.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  511.9צפי לירידה לרמה של 

 בחודש יולי.

מיליון התחלות בקצב שנתי בחודש יולי,  5.13מספר התחלות הבנייה עמד על 

מיליון התחלות  5.61מיליון התחלות בקצב שנתי, זאת לאחר  5.6-לעומת צפי ל

יתרים בקצב מיליון ה 5.64בקצב שנתי בחודש יוני. מספר היתרי הבנייה עמד על 

 5.19מיליון היתרים בקצב שנתי, זאת לאחר  5.65-שנתי בחודש יולי, לעומת צפי ל

 מיליון היתרים בקצב שנתי בחודש יוני.

מיליון בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת  1.99מכירת מספר הבתים הקיימים עמד על 

מיליון  1.82מיליון בתים בקצב שנתי, זאת לאחר מכירה של  1.81צפי למכירה של 

מיליון  208בתים בקצב שנתי בחודש יוני. מספר הבתים החדשים שנמכרו עמד על 

אלף בתים בקצב שנתי,  698בתים בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי למכירה של 

 אלף בתים חדשים בקצב שנתי בחודש יוני. 205זאת לאחר מכירה של 

 מדד מניות

חודשים   ..ת2 ת2 מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 24.38% 15.53% 1.22% דאו ג'ונס

S&P 500 2.90% 20.41% 29.21% 
 29.59% 18.40% 4.00% נאסד"ק

מדד המחירים 
 לצרכן

 4.5% 1.3% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 51גרף 

 

 

 נתוני התוצר, קצב שנתי: 53גרף 

 

 

 דוח התעסוקה בארה"ב: 54גרף 

 

 

 

 

 



 אירופה

בקצב שנתי בחודש  3%-מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בהאומדן הראשון ל

 1.1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  1.2%אוגוסט, לעומת צפי לעלייה של 

בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה  5.6%-בקצב שנתי בחודש יולי. מדד הליבה עלה ב

 (.56)גרף בקצב שנתי בחודש יולי  0.2%של 

  
ברבעון השני )צמיחה  1%ירו הצביע על צמיחה של האומדן השני לתוצר בגוש הא

בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר  53.6%של 

 (.51)גרף ברבעון הראשון  0.6%התכווצות של 

נקודות בחודש  41.2בגוש האירו ירד לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

דות, זאת לאחר שהיה ברמה של נקו 11.3אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של 

בגרמניה ירד לרמה  ZEWנקודות בחודש יולי.  מדד הסנטימנט הכלכלי של  65.1

נקודות, זאת  14.9נקודות בחודש אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של  40.4של 

נקודות בחודש יולי. מדובר ברמה הנמוכה ביותר  63.3לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש  19.3ם הנוכחיים עלה לרמה של מחודש נובמבר. מדד התנאי

 (.52)גרף נקודות בחודש יולי  15.9אוגוסט, זאת לאחר שהיה ברמה של 
 

בקצב  9.2%בחודש יוני )עלייה של  0.3%-הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד ב

 בחודש מאי. 5.5%שנתי(, בדומה לצפי, זאת לאחר ירידה של 
 

בענף הייצור בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה  האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש

נקודות. האומדן  61.6נקודות בחודש יולי, לעומת צפי לירידה לרמה של  63.4של 

נקודות  61.9הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  61.6בחודש יולי, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש יוני. האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור  61.5של 

 18.5נקודות בחודש יולי, לעומת צפי לירידה לרמה של  18בצרפת ירד לרמה של 

 נקודות בחודש יוני. 19נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 

נקודות  19.8מדד מנהלי הרכש הסופי בענף השירותים בגוש האירו עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  60.4חודש יולי, לעומת צפי לעלייה לרמה של ב

נקודות בחודש יוני. מדד מנהלי הרכש הסופי בענף השירותים בגרמניה  18.3של 

 61.1נקודות בחודש יולי, לעומת צפי לעלייה לרמה של  65.8עלה לרמה של 

. מדד מנהלי הרכש נקודות בחודש יוני 12.1נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש יולי, לעומת צפי  19.6הסופי בענף השירותים בצרפת ירד לרמה של 

נקודות בחודש  61.4נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  12.8לירידה לרמה של 

 יוני.

נקודות בחודש  11.1בגוש האירו ירד לרמה של  Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  19.1לרמה של אוגוסט, לעומת צפי לירידה 

נקודות בחודש יולי. הירידה נובעת מהאטה בקצב התאוששות כלכלת גרמניה  19.8

 וכלכלות אחרות בגוש בעקבות החשש מהעלייה בתחלואה.
 

נקודות בחודש אוגוסט,  99.4למצב העסקים בגרמניה ירד לרמה של  IFOסקר 

 500.2נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  500.1לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש יולי. 

בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה של  4.5%-ההזמנות ממפעלים בגרמניה עלו ב

 בחודש מאי. 3.1%, זאת לאחר ירידה של 1.5%

, 0.6%בחודש יוני, לעומת צפי לעלייה של  5.3%-התעשייתי בגרמניה ירד ב רהייצו

 בחודש מאי. 0.8% זאת לאחר ירידה של

ברבעון השני  5.5%האומדן השני לתוצר בצרפת עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 

 ברבעון הראשון.  0.5%(, זאת לאחר התכווצות של 0.9%)מצמיחה של 

ברבעון השני )צמיחה  5.6%האומדן הסופי לתוצר בגרמניה הצביע על צמיחה של 

, זאת לאחר התכווצות של 5.1%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  9.8%של 

 ברבעון הראשון. 5.8%

, 0.5%הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

 821בדומה לצפי. כמו כן, הבנק ימשיך בתוכנית הרכישות שעומדת בהיקף של 

עד סוף  4%מיליארד פאונד. בנוסף, הבנק צופה שהאינפלציה תעלה לרמה של 

 לאחר מכן. 1%יעד של השנה ותשוב ל

 
 

 

 מדדי מניות

חודשים   ..ת2 ת2 מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 22.32% 16.35% 1.87% דאקס

 19.39% 11.04% 1.24% פוסטי

CAC 40 1.02% 21.59% 35.03% 
Euro Stoxx 50 2.62% 19.29% 28.23% 

 

 תוצר באירופה, קצב שנתי : 51גרף 

 

 
 קצב שנתי –מחירים לצרכן בגוש האירו מדד ה: 56גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 52גרף 

 

 

 

 

 

 

 



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

, לעומת מיליארד דולר בחודש יולי 16.1המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד דולר  15.1מיליארד דולר, זאת לאחר עודף של  15.1צפי לעודף של 

בקצב  36.2%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  18.5%-הייבוא עלה בי. בחודש יונ

 31.1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  59.3%-. הייצוא עלה בשנתי בחודש יוני

 י.בקצב שנתי בחודש יונ

בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי לעלייה  6.4%-הייצור התעשייתי בסין עלה ב

 בקצב שנתי בחודש יוני. 8.3% בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה 2.9%של 

בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי  8.1%-המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב

 בקצב שנתי בחודש יוני.51.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה  50.9%לעלייה של 

בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי לעלייה  5%-מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב

 בקצב שנתי בחודש יוני. 5.5%ת לאחר עלייה של בקצב שנתי, זא 0.8%של 

נקודות בחודש  49.1בענף הייצור בסין ירד לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

ל נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה ש 10.1אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של 

. המדד עבר להצביע על התכווצות בפעילות לראשונה מאז נקודות בחודש יולי 10.3

בענף הייצור בסין ירד לרמה של  Caixinפריל אשתקד. מדד מנהלי הרכש של א

נקודות, זאת לאחר  15.5נקודות בחודש יולי, לעומת צפי לירידה לרמה של  10.5

 נקודות בחודש יוני. 15.3שהיה ברמה של 

ברבעון השני )צמיחה של  0.3%האומדן הראשון לתוצר ביפן הצביע על צמיחה של 

 5%, זאת לאחר התכווצות של 0.5%תי(, לעומת צפי לצמיחה של בקצב שנ 5.3%

 ברבעון הראשון.
 

מיליארד יין בחודש יולי, לעומת צפי  445המאזן המסחרי ביפן הצביע על עודף של 

מיליארד יין בחודש יוני.  384מיליארד יין, זאת לאחר עודף של  101.3לעודף של 

בקצב שנתי  31.2%עלייה של בקצב שנתי, זאת לאחר  18.1%-הייבוא עלה ב

בקצב  48.6%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  32%-בחודש מאי. הייצוא עלה ב

 שנתי בחודש מאי.

נקודות  11.4האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן ירד לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  11.5בחודש אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות. המדד מצביע על התרחבות בפעילות מזה שבעה חודשים  13ברמה של 

 ברציפות.

בקצב שנתי בחודש יולי, לעומת צפי  1.4%-המכירות הקמעונאיות ביפן עלו ב

בקצב שנתי בחודש  0.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  1.5%לעלייה של 

 יוני.

 53.3%לי )עלייה של בחודש יו 5.1%-האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן ירד ב

בחודש  6.1%, זאת לאחר עלייה של 1.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

 יוני.

 
 

 

 סחורות

מיליון  3-ב ירד אוגוסטב 11-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

מיליון   5.9 מיליוןשל  ירידהללעומת צפי  חביות,ון מילי 431.6רמה של חביות ל

 מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  3.1של  ירידה , זאת לאחרחביות

 .הקודם בחודש  1.12% שלירידה  לאחרבחודש האחרון, זאת  0.01%-ב עלה

 

 

 

  מדדי מניות

חודשים  ..ת2  ת2 מתחילת שנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 24.33% 14.27% 1.92% סידני
 BOVESPA -2.48% -0.20% 19.54%ברזיל 
 21.39% 3.67% 2.95% ...ניקיי 

 3.74%- 9.55%- 1.60% פוטסי
 4.37% 2.71% 4.31% שנחאי
 37.53% 11.61% 0.10%- קוספי

 2.79% 4.51%- 0.32%- האנג סאנג

 50.45% 22.37% 8.69% ניפטי 

 

  שערי מט"ח

ת2 מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  ..ת2 
 אחרונים

 4.81% 0.17%- 0.75%- 3.2074 דולר
 5.81% 3.58%- 1.21%- 3.7847 אירו

 9.16% 6.49%- 1.02%- 2.9086 ין יפני
 2.01% 0.46% 1.73%- 4.4119 ליש"ט

 0.93%- 3.40%- 0.51%- 1.1801 דולר-אירו

 3.92%- 6.81% 0.27% 110.28 דולר-יין

 2.78% 0.63% 1.07%- 1.3756 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת2 מתחילת  ינוי חודשיש שער סחורה
 השנה

חודשים  ..ת2 
 אחרונים

 WTI 69.19 -7.37% 42.60% 61.81%נפט 
 8.20%- 4.14%- 0.05% 1816.6 זהב

 16.67%- 9.62%- 6.03%- 23.87 כסף
 35.01% 1.68%- 4.21%- 1289 סויה 

 28.46% 13.11% 2.63% 724.5 חיטה 

 

 בסין Caixinמדדי מנהלי הרכש של : 58גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.msh.co.il, 03-1506208, פקס. 03-1594555טל.   6253115, תל אביב 16רח' סעדיה גאון    Iמגדל שוקי הון      Iמחלקה כלכלית   

סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע5961סת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוס”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

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

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

ותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים ועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחלרבות ייעוץ מקצועי על ידי י

ן.ומה מראש ובכתב של מגדל שוקי הבמישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכ בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן

 


