
2021 בדצמבר 2 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 2021 נובמברסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 2.4%של  צמיחההצביע על  לרבעון השלישילתוצר  האומדן הראשון. 

 מיליארד  80-אל רכש אג"ח ממשלתיות בהיקף של כבנק ישר₪. 

  שיעור הריבית ללא שינוי.בנק ישראל הותיר את 

  אוקטובר בחודש 0.1%-ב עלהמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה יציבות. 

 מד על ועהחודשים האחרונים  12-בבתקציב הממשלה  המצטבר הגרעון

 מהתמ"ג. 5.5%

 במדד אמון הצרכנים בחודש אוקטובר ירידה. 

  דש אוקטוברחוב 7%שיעור האבטלה הרחב עמד על. 

  במדדי המניות בת"א. חיוביתמגמה 

 

 ארה"ב

 .הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי 

  בתוצר בארה"ב ברבעון השלישי. 2.1%צמיחה של 

  אוקטובר במדד המחירים לצרכן בחודש 0.9%עלייה של. 

  משק בחודש חדשות למשרות אלף  531של  תוספתעל דוח התעסוקה הצביע

  .אוקטובר

 של  במדד מנהלי הרכש ירידהISM אוקטוברבחודש  ייצורהף בענ. 

 תעשייתי בחודש אוקטוברבייצור ה עלייה. 

 במדדי המניות המובילים. מעורבת מגמה 

 

 אירופה

  ברבעון  2.2%של  גוש האירו הצביע על צמיחהוצר בלת השניהאומדן

 .השלישי

  ם ירמדד המחיאומדן הראשון לבקצב שנתי בקצב שנתי ב 4.9%עלייה של

 .האירו בחודש נובמברלצרכן בגוש 

 במדדי הסנטימנט הכלכלי של  עליהZEW וש האירו בחודש בגרמניה ובג

 . נובמבר

  בתוצר בגרמניה ברבעון השלישי. 1.7%צמיחה של 

 רידה בסקר יIFO רמניה בחודש נובמברלמצב העסקים בג. 

 במדדי המניות המובילים. שלילית מגמה 

 

 מזרח

  ור התעשייתי בסין בחודש אוקטוברייצב 3.5%עלייה שנתית של. 

  במכירות הקמעונאיות בסין בחודש אוקטובר. 4.9%של שנתית עלייה 

 מנהלי הרכש של  במדד ירידהCaixin בחודש נובמבר בסיןהייצור  ףבענ. 

 אוקטובר.בחודש בסין במאזן המסחרי ות העודף בהתרח 

 לייה במדד מנהלי הרכש ביפן בחודש נובמבר.ע 

  בתוצר ביפן ברבעון השלישי. 0.8%התכווצות של 

  במדדי המניות המובילים. שליליתמגמה 

 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

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

Q3/2021 43.6 41.4 

 Q3/2021 2.4% 6.1% שיעור הצמיחה במשק

 5.5% 7% 2021 נק ישראלתחזית הצמיחה של ב

 0.1% 0.2% 21-אוקטובר המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q2/2021 6.3% 6.2% 

 2.5% 2.3% 21-אוקטובר האינפלציה בפועל

 2.8% 2.7% 21-נובמבר הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.1% 0.1% 21-דצמבר הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  YTD 2.6% מדד המחירים לצרכן

 542.5 666.4 21-אוקטובר ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 59.5% 71.7%  20-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 29.9% 33.0% 21-יוני

 

 ריבית מוניטארית

 2021בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 0.1% 0.1% ישראל

 0.25%-0.00% 0.25%-0.00% ארה"ב

 0.1% 0.1% בריטניה

 0.0% 0.0% גוש האירו

 -0.1% -0.1% יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 0.0% 2021נובמברמדד 

 0.0% 2021דצמברמדד 

 1.4% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 2.6% 2021-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

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

 27.48% 24.34% 0.74% 35מדד ת"א 

 29.18% 24.65% 1.39% 125מדד ת"א 

 36.19% 28.14% 2.82% 90מדד ת"א 

 62.94% 57.41% 3.74% 5-מדד ת"א בנקים

 54.71% 40.48% 5.61% מדד ת"א נדל"ן

 13.05% 6.40% 3.16%- מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 0.04% 0.03% 0.09%- 0.47 מדד מק"מ

 0.20% 0.19% 0.03%- 1.18 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.46% 1.10% 0.26% 3.42 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 0.60%- 3.78% 1.34% 11.53 + שנים5ממשלתי קבוע 

 2.61% 0.67%- 2.20%- 1.35 ניםש 0-2ממשלתי מדד 

 5.48% 0.37%- 2.10%- 3.58 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 7.91% 0.53% 1.66%- 7.06 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.69% 0.10% 0.03% 6.57 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 7.00% 0.40% 0.75%- 4.92 20מדד תל בונד 

 6.48% 0.68% 0.71%- 4.17 40מדד תל בונד 

 6.74% 0.54% 0.74%- 4.53 60ונד מדד תל ב

 2.83% 1.20% 1.72% 3.46 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 )”ול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שיד

א של 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 מל

עת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, ק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדונתונים 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 

כמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הוא ללא הס. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיבסקירה

 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   



 ישראל מאקרו

ברבעון הראשון.  2.2%ברבעון השני והתכווצות של  13.7%ברבעון השלישי, זאת לאחר צמיחה של  2.4%וצר הצביע על צמיחה של על פי נתוני הלמ"ס, האומדן הראשון לת

ן מיוצרות על אף שמכוניות הנוסעים אינעקב שינוי במדיניות המיסוי.  2021 של שנת שניביבוא מכוניות נוסעים לעומת הרבעון ה ירידהעל ידי ה תמוסבר העלייה המתונה יחסית

. ההוצאה לצריכה פרטית, שהושפעה מהירידה התמ"ג ירידתבמיסים על היבוא תרמה ל ירידהמכוניות הנוסעים בפרט הם חלק מהתמ"ג וכך ה בארץ, המיסים על היבוא בכלל ועל

לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימא שאינה כוללת את  ברבעון השני(. ההוצאה 33.5%ברבעון השלישי )לעומת עלייה של  0.7%ביבוא המכוניות כאמור, רשמה עלייה של 

ברבעון השלישי וההשקעה  2.3%-בחישוב שנתי(. הצריכה הציבורית ירדה ב 9.2%-בחישוב שנתי )כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה ירדה ב 2.9%-רכישות המכוניות עלתה ב

 (.1)גרף ברבעון השלישי  2.7%-והייבוא עלה ב 7.5%-. הייצוא עלה ב14.8%-בנכסים קבועים עלתה ב
 

. המשק הישראלי ממשיך בפעילות כלכלית רציפה ומתרחבת לצד נגיף הקורונה. עם זאת עדיין קיימת מידה של 0.1%בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

מהיר שביטא את תהליך היציאה מהמשבר, ברבעון השלישי צמיחת המשק הואטה אי ודאות לגבי הפעילות הכלכלית לטווח הבינוני.  לאחר שברבעון השני המשק צמח בקצב 

טרום המשבר. שיעור בעיקר בהשפעת הירידה בייצוא ובצריכה הממשלתית והתנודתיות ביבוא כלי הרכב. שוק העבודה מעיד על קושי לחזרת המשק לרמות שאפיינו אותו 

ידה במספר האנשים שנמצאים בחל"ת תוך יציבות בשיעור הבלתי מועסקים. חלה האטה מסוימת בקצב עליית האינפלציה האבטלה הרחב ירד בחודש אוקטובר, הירידה נובעת מיר

. עד כה, נרשמו העלאות ריבית בעולם רק במדינות בהן נרשמה חריגה משמעותית מיעד האינפלציה, בעוד שבישראל הציפיות 2.3%כאשר האינפלציה השנתית עומדת על 

-החודשים האחרונים ב 12-חודשים. בנוסף, מחירי הדירות עלו ב 12ות בתוך תחום היעד ועל פי תחזית בנק ישראל האינפלציה צפויה להיות נמוכה יותר בעוד מהשווקים נמצא

 , קצב גבוה בהשוואה לשנים האחרונות. בכלכלה הגלובלית נמשכת מגמת ההתאוששות, אך מתגברים הסימנים להאטה בקצב הצמיחה.10%
 

 

 

(. ירידות מחירים בולטות 0.9%( ומזון )1.1%(, תרבות ובידור )3.6%בחודש אוקטובר. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה ) 0.1%-דד המחירים לצרכן עלה במ

(, 3)גרף  2.3%-דשים האחרונים המדד עלה בהחו 12-. ב2.6%-(. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב1.1%( ותחבורה )2.5%נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים )

אוגוסט -בחודשים יולי 1.2%ספטמבר, זאת לאחר עליה של -בחודשים אוגוסט 0.7%-כל אחד. מדד מחירי הדירות עלה ב 2.4%-המדד ללא דיור והמדד ללא ירקות ופירות עלו ב

 (.4)גרף . 9.9%ובקצב שנתי רשם מדד מחירי הדירות עלייה של 
 

 

 1.7%מרמה של  1.8%עלה לרמה של ממוצע החזאים לשנה הקרובה בחודש נובמבר.  2.8%נותר ללא שינוי ברמה של פלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה שיעור האינ

נה החמישית עלו לרמה של והציפיות לש 2.8%לרמה של  2.7%עלו מרמה של  האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיותבחודש אוקטובר. 

 (.2)גרף  2.6%מרמה של  2.7%
 

 

 

  , קצב שנתי ומרכיביו התוצר בישראל: 1גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

 

חודש הקודם. מגמת הירידה בגרעון תוצר ביחס ל 1.7%-, המשקף ירידה של כ5.5%-החודשים האחרונים עומד על כ 12-על פי נתוני משרד האוצר, הגרעון כאחוז מהתמ"ג )ב

 0.8%התמשכות התקציב ההמשכי וירידה בהוצאות הקורונה )קיטון של  -תוצר ביחס לחודש שעבר( והן מהתמתנות צד ההוצאות 0.9%)גידול של  ההכנסותנובעת מגידול בצד 

 8.2-ר לעודף הוא טכני ונובע מהסטת המיסים מחודש ספטמבר )בהיקף של כ. המקו₪מיליארד  4.4-תוצר ביחס לחודש שעבר(. בחודש אוקטובר נמדד עודף תקציבי של כ

 0.35המשקף גידול של  ₪מיליארדי  383.4. היקף ההוצאות המצטבר עמד על ₪מיליארד  3.8-(. בנטרול הסטת המיסים, חודש אוקטובר היה מסתיים בגרעון של כ₪מיליארד 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הדיווח  30.1%המשקפים גידול של  ₪מיליארדי  336.3-חילת השנה עמדו על כלעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המדינה מת

מיליארדי  165.6עומד על  2021-ו 2020-ת במזומן ובהתחייבויות בביצוע התוכנית הכלכליצאות הממשלה בכפוף לתקציב המשכי. בחודש זה הוא האחרון לתקופה בה התנהלו הו

₪ (88.1% .) 
 

 

 

בחודש ספטמבר. רכיב "השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה" עלה לרמה  -7%מרמה של  -8%מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד בחודש אוקטובר לרמה של 

בחודש ספטמבר. רכיב "השינוי  -12%ל , לעומת רמה ש-18%בחודש ספטמבר. רכיב "השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משקי הבית" ירד לרמה של של  -4%מרמה של  -1%של 

 בחודש ספטמבר. 7%מרמה של  9%במצב הכלכלי של משקי הבית" עלה לרמה של 

ספטמבר -בחודש אוקטובר, העלייה שיקפה את דעיכת גל התחלואה  הרביעי שחל בחודשים יולי 0.25%-על פי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב

בעקבות פתיחת המשק אחרי הסגר השלישי. המדד הושפע לטובה מעליות  2021ליות אפסיות בלבד במדד. זאת לעומת העליות המתמשכות מאז חודש ינואר ובמהלכו היו ע

סיקים להרחיב את מעבמדדי הפדיון בשירותים, יצוא השירותים ומשרות השכיר. גם שיעור המשרות הפנויות באוקטובר עלה ונותר ברמת שיא, המשקפת את המשך רצון ה

סתברות להאטה כפי שעולה הפעילות בעקבות פתיחת המשק. לעומת זאת, ייבוא מוצרי הצריכה, ייבוא התשומות לייצור וייצוא הסחורות ירדו והשפיעו שלילית על המדד. הה

 .50%מהמדד המשולב עומדת על 
 

 

מהתוצר  47%)היתרות מהוות ספטמבר לעומת חודש  ליארד דולרמי 3.5של  גידול, המשקפים קטובראודולר בחודש  מיליארד 207.4-יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו ל

.  מנגד, הגידול קוזז דולר מיליארד 1.7מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של  מיליארד דולר ו 2משערוך יתרות מטבע חוץ בסך של נבע  גידולהמקומי הגולמי(. ה



מיליארד דולר. כמו כן, במהלך חודש אוקטובר רכש בנק ישראל אג"ח  0.2מיליארד דולר והעברות הממשלה לחו"ל בסך של  0.1המגזר הפרטי בסך של בחלקו על ידי, העברות 

 . ₪יארד מיל 85-מתוך סך התוכנית שעומדת בהיקף של כ ₪מיליארד  80.1-. היקף רכישות האג"ח הממשלתיות עומד על כ₪מיליארד  3.2-ממשלתיות בהיקף של כ

 אוגוסטבחודש  2.2%של ירידה  לאחר, זאת ספטמברבייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה וחציבה( בחודש  (נתונים מנוכי עונתיות) 0.4%עלייה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

בייצור . אוגוסט בחודש 0.4%עלייה של  לאחר, זאת 1.6%דה של ירי(. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, בייצור טכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה בקצב שנתי 3.2%עלייה של )

זאת  ספטמבר,בחודש  0.9%של  עלייהנרשמה ש אוגוסט. בייצור טכנולוגיה עילית בחוד 1.2%של  עלייה לאחרזאת , 0.6%טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה ירידה של 

 אוגוסט.בחודש  0.4%של  עלייה, זאת לאחר 1%של  ירידהת נרשמה בייצור טכנולוגיה מסורתיאוגוסט. בחודש  6.6%של  לאחר ירידה

 

 מדד המחירים לצרכן בישראל, קצב שנתי :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי: 4גרף 

 דיור

בניכוי עונתיות(. בקצב  0.6%השני )עלייה של  לעומת הרבעון 6.9%אלף דירות ברבעון השלישי, ירידה של  16.5הלמ"ס, הכמות המבוקשת לדירות חדשות עמדה על על פי 

לעומת הרבעון השני )עלייה של  4.8%אלף דירות, ירידה של  13.6בכמות המבוקשת לדירות חדשות. כמות הדירות החדשות שנמכרו עמדה על  20%שנתי, נרשמה עלייה של 

לאחר ניכוי עונתיות(.  13.9%לעומת הרבעון השני )ירידה של  16%אלף דירות, ירידה של  2,850בניכוי עונתיות(. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן עמד על  4%

 בחודש ספטמבר אשתקד. 48.9אלף דירות בחודש ספטמבר, לעומת  43.1מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על 
 

בביצועי המשכנתאות  2020בהשוואה לממוצע שנת  44%פרי דיור. חלה עלייה של היו רוכשי דירה ראשונה ומש 2021מנוטלי המשכנתאות בשנת  80%-על פי בנק ישראל, כ

(. שיעור ההלוואות בשיעורי מימון גבוהים 2020לעומת שנת  2%)עלייה של  75%עד  60%בגובה ההלוואה הממוצעת למגורים. שיעורי המימון עמדו ברמה של  12%ועלייה של 

. כמו כן, חלה ירידה עקבית בשיעור הריבית הממוצעת על האשראי למגורים בשנים האחרונות כאשר שחרורו 2020השוואה לשנת ב 2%-ובשיעורי החזר גבוהים עלה גם הוא ב

על אף סביבת הריבית הנמוכה. על פי בנק ישראל, למרות ההרעה בחלק ממדדי איכות האשראי בשוק  2021תרמה להמשך ירידת הריבית בשנת  2021מגבלת הפריים מינואר 

 ור, הסיכון נותר נמוך.  הדי

 

 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

 305מכוח העבודה(, זאת לעומת  7.3%אלף ) 308עמד על  שנייה של חודש אוקטוברהוהמועסקים הנעדרים זמנית מהעבודה עקב סיבות הקשורות לנגיף הקורונה( במחצית 

 (.6)גרף  בחודש ספטמבר 7.9%, לעומת 7%אוקטובר. בחודש אוקטובר כולו עמד שיעור האבטלה הרחב על של חודש  ראשונהמכוח העבודה( במחצית ה 7.1%אלף )

 

, 5.07%אלף משרות בחודש ספטמבר. שיעור המשרות הפנויות עומד על  138.1אלף משרות, לעומת  143.2ובר על על פי הלמ"ס, מספר המשרות הפנויות עמד בחודש אוקט

 בחודש ספטמבר.  4.92%לעומת שיעור משרות פנויות של 

 

 כמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירות: 5גרף 

 

 לתי מועסקים מכוח העבודהאחוז הב: 6גרף 



 

 בורסה ישראל

 וק המניותש

 עלייה , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  0.74%-של כ עלייהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  חיוביתהתאפיין במגמה  נובמבר חודש

 .2.82%-של כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם  ;1.63%של  עלייהרשם אגרות החוב הממשלתיות השקליות  . מדדחיובית שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה

, מדד 0.68%-ב עלה 40, מדד התל בונד 0.4%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד חיובית האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;1.74%-של כ עלייה

 .%1.2-בכ ירדומדד התל בונד השקלי  %0.54-ב עלה 60התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשם 1.63%של  עלייהרשם . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות חיוביתהתאפיין במגמה ק אגרות החוב הממשלתיות שו

אגרות החוב הצמודות  (.7 )גרף שעבר חודש ב 1.23%-לעומת כ, 1.15%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 1.74%-של כ עלייה

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -1.08%-, לעומת כ-1.27%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, ירד חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב -0.38%-לעומת כ ,-0.52% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  2.5%-וכ 2.43%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 2.43% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.00%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  ספטמברודש בהתאמה בסוף ח 2.59% -ו  2.79%

 

 )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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 0.54%-ב עלה 60, מדד התל בונד 0.68%-ב עלה 40, מדד התל בונד 0.4%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד חיוביתהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

, 1.1%-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .1.2%-בכ עלהומדד התל בונד השקלי 

וב חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות החב 1.12%, לעומת רמה של 1.22%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 0.93%לעומת 

 .(11)גרף  חודש שעברב 1.44%לעומת רמה של , 1.41%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. כמו 0.25%-0%הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

-כן, הבנק המרכזי הודיע כי יתחיל לצמצם בהמשך החודש את רכישות האג"ח בכ

מיליארד אג"ח מגובות  5-מיליארד אג"ח ממשלתיות ו 10מיליארד דולר ) 15

 .2022פסק לחלוטין ביוני משכנתאות(. על פי תוכנית זו, רכישות האג"ח צפויות להי

על פי יו"ר הפד, ג'רום פאואל, הלחצים האינפלציוניים גבוהים ועל כן ימליץ לצמצם 

את רכישת האג"ח כבר בחודש דצמבר ולהגביר את קצב צמצום הרכישות. נכון 

מיליארד דולר מדי חודש וצפוי להוריד את קצב  120-להיום רוכש הפד אג"ח ב

 די חודש.מיליארד מ 15-הרכישות ב
 

 

ברבעון  2.1%האומדן השני לתוצר עודכן מעט כלפי מטה הצביע על צמיחה 

 6.6%באומדן הקודם, זאת לאחר צמיחה של  2.2%השלישי, לעומת צמיחה של 

 (.13)גרף ברבעון השני 
 

אלף משרות בחודש אוקטובר, לעומת  531דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

אלף משרות  312זאת לאחר תוספת של  אלף משרות, 455צפי לתוספת של 

, זאת לאחר שהיה ברמה 4.6%בחודש ספטמבר. שיעור האבטלה ירד לרמה של 

 4.9%)עלייה של  0.4%-בחודש ספטמבר. שכר העבודה לשעה עלה ב 4.8%של 

בחודש ספטמבר. שיעור ההשתתפות  0.6%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של 

 .61.6%נותר יציב ברמה של 

נקודות בחודש  60.8בענף הייצור ירד לרמה של  ISMהלי הרכש של מדד מנ

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  60.4אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 50.2(. רכיב התעסוקה עלה מרמה של 8)גרף  נקודות בחודש ספטמבר 61.1

מה נקודות לר 81.2נקודות. רכיב המחירים עלה מרמה של  52נקודות לרמה של 

נקודות מרמה של  59.8נקודות. רכיב ההזמנות החדשות ירד לרמה של  85.7של 

 66.7בענף השירותים עלה לרמה של  ISMנקודות.  מדד מנהלי הרכש של  66.7

 נקודות. 61.9נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 
 

בקצב  6.2%יה של בחודש אוקטובר )עלי 0.9%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

בחודש  0.4%, זאת לאחר עלייה של 0.6%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בקצב שנתי(, זאת לאחר  4.6%)עלייה של  0.6%-ספטמבר. מדד הליבה עלה ב

בחודש ספטמבר. מדובר באינפלציה הגבוהה ביותר שנרשמה  0.2%עלייה של 

בשנה  59.1%-ובר ובבאוקט 12.3%-. מחירי הדלק התייקרו ב1990מאז נובמבר 

 בשנה האחרונה. 30%-באוקטובר וב 4.8%-האחרונה. מחירי האנרגיה התייקרו ב

בחודש אוקטובר )עלייה של  0.4%-( עלה בPCEמדד ההוצאה לצריכה פרטית )

 בחודש ספטמבר. 0.2%בקצב שנתי(, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של  5%
 

 

בקצב  13.7%דש אוקטובר )עלייה של בחו 0.5%-הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב

בחודש ספטמבר.  0.3%, זאת לאחר ירידה של 0.2%שנתי(, לעומת צפי לעליה של 

בקצב שנתי(, בדומה לקצב עלייתו  13.4%)עלייה של  0.5%-מדד הליבה עלה ב

 בחודש ספטמבר.

בקצב שנתי(,  5.1%בחודש אוקטובר )עלייה של  1.6%-הייצור התעשייתי עלה ב

בחודש ספטמבר. שיעור  1.3%, זאת לאחר ירידה של 0.9%צפי לעליה של לעומת 

בחודש  75.2%, זאת לאחר שהיה ברמה של 76.4%הניצולת עלה לרמה של 

 ספטמבר.

בקצב  16.3%בחודש אוקטובר )עלייה של  1.7%-המכירות הקמעונאיות עלו ב

ש בחוד 0.8%, זאת לאחר עלייה של 1.3%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בחודש  0.7%, זאת לאחר עלייה של 1.7%-ספטמבר. מדד הליבה עלה גם הוא ב

 ספטמבר. 
 

נקודות  67.4האומדן הסופי למדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד לרמה 

נקודות, בדומה לאומדן הקודם  66.8בחודש נובמבר, לעומת לירידה לרמה של 

 וקטובר. נקודות בחודש א 71.7ולאחר שהיה ברמה של 
 

, 0.1%בחודש ספטמבר, לעומת צפי לעלייה של  0.2%-ההזמנות ממפעלים עלו ב

 0.4%-בחודש אוגוסט. הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב 1%זאת לאחר עלייה של 

 בחודש ספטמבר.

 

 

 מדד מניות

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

 16.35% 12.67% 3.73%- דאו ג'ונס

S&P 500 -0.83% 21.59% 26.10% 
 27.37% 20.56% 0.25% נאסד"ק

מדד המחירים 
 לצרכן

 5.8% 6.2% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 
 

 נתוני התוצר, קצב שנתי: 13גרף 

 
 



 בארה"ב ISMמדדי מנהלי הרכש של : 14גרף 

 

 

 

 

 

 אירופה

בחודש נובמבר,  4.9%-עלה ב בגוש האירוהאומדן הראשון למדד המחירים לצרכן 

בקצב שנתי  4.1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  4.5%לעומת צפי לעלייה של 

 2%ה של בקצב שנתי, זאת לאחר עליי 2.6%-בחודש אוקטובר. מדד הליבה עלה ב

 (.16)גרף  בקצב שנתי בחודש אוקטובר

  
ברבעון השלישי  2.2%הצביע על צמיחה של  בגוש האירוהאומדן השני לתוצר 

את לאחר בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הראשון, ז 3.7%)צמיחה של 

 (.15)גרף  ברבעון השני 2%צמיחה של 

נקודות בחודש  25.9עלה לרמה של  בגוש האירו ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

זאת לאחר שהיה ברמה של  נקודות, 20.6נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

עלה  בגרמניה ZEWנקודות בחודש אוקטובר. מדד הסנטימנט הכלכלי של  21

נקודות,  20.3נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של  31.7לרמה של 

 (.17)גרף נקודות בחודש אוקטובר  22.3ה של זאת לאחר שהיה ברמ
 

ברבעון השלישי, בדומה  3%צמיחה של הצביע על  בצרפתהאומדן השני לתוצר 

 ברבעון השני. 1.1%לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת לאחר צמיחה של 

ברבעון השלישי  1.7%הצביע על צמיחה של  בגרמניההאומדן הסופי לתוצר 

, זאת לאחר צמיחה 1.8%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  2.5%)צמיחה של 

 ברבעון הקודם. 1.6%של 

ברבעון השלישי  1.3%הצביע על צמיחה של בבריטניה ן הראשון לתוצר האומד

, זאת לאחר צמיחה 1.5%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  6.6%)צמיחה של 

 ברבעון השני.  5.5%של 
 

 

בקצב  2.9%בחודש ספטמבר )עלייה של  0.4%-ירד בבבריטניה הייצור התעשייתי 

 בחודש אוגוסט. 1%ת לאחר עלייה של , זא0.2%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

נקודות בחודש  96.5הצביע על ירידה לרמה של  בגרמניהלמצב העסקים  IFOסקר 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  96.8נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש אוקטובר. 97.7

ודות בחודש נק 18.3עלה לרמה של  בגוש האירו Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  14.9נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש אוקטובר. 16.9
 

 58.6עלה לרמה של  בגוש האירוהאומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור 

נקודות, זאת לאחר  57.5נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. האומדן הראשון למדד מנהלי  58.3ל שהיה ברמה ש

נקודות בחודש נובמבר, לעומת  57.6ירד לרמה של  בגרמניההרכש בענף הייצור 

נקודות בחודש  57.8נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  57צפי לירידה לרמה של 

מה של עלה לר בצרפתאוקטובר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור 

נקודות, זאת  53.1נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של  54.6

 נקודות בחודש אוקטובר. 53.6לאחר שהיה ברמה של 
 

עלה לרמה של  בגוש האירוהאומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים 

נקודות, זאת  53.6נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של  56.6

נקודות בחודש אוקטובר. האומדן הראשון למדד  54.6אחר שהיה ברמה של ל

נקודות בחודש  53.4עלה לרמה של  בגרמניהמנהלי הרכש בענף השירותים 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  51.4נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף  52.4

נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה  58.2עלה לרמה של  בצרפתהשירותים 

נקודות בחודש  56.6נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  55.6לרמה של 

 אוקטובר.
 

, בדומה לצפי. שניים 0.1%נותר ללא שינוי ברמה של  בבריטניהשיעור הריבית 

פי הבנק, האינפלציה צפויה להגיע הצביעו בעד העלאת ריבית ושבעה התנגדו. על 

 . 2%בשנה הבאה ואז לרדת כאשר היעד עומד על  5%-ל

 

 

 

 

 מדדי מניות

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

 13.61% 11.07% 3.75%- דאקס
 12.66% 10.36% 2.46%- פוסטי

CAC 40 -1.60% 22.24% 21.79% 
Euro Stoxx 50 -4.41% 15.54% 16.34% 

 

 תוצר באירופה, קצב שנתי : 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –רכן בגוש האירו מדד המחירים לצ: 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 



 

 

 

 

 

 

 

 אסיה ושווקים מתעוררים
 

בקצב שנתי בחודש אוקטובר, לעומת צפי  3.5%-עלה ב בסיןהייצור התעשייתי 

בקצב שנתי בחודש  3.1%של  בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה 3%לעלייה של 

 .(18גרף ) ספטמבר

בחודש אוקטובר, לעומת צפי לעלייה של  4.9%-עלו בבסין המכירות הקמעונאיות 

 בקצב שנתי בחודש ספטמבר. 4.4%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.8%

נקודות בחודש  49.9ירד לרמה של  בסיןבענף הייצור  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  50.5נובמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש אוקטובר. המדד חזר להצביע על התכווצות בפעילות לאחר  50.6

עלה  בסיןנף השירותים בע  Caixinחודשיים של התרחבות. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות,  53נקודות בחודש אוקטובר, לעומת צפי לירידה לרמה של  53.8לרמה של 

 (.18)גרף  נקודות בחודש ספטמבר 53.4רמה של זאת לאחר שהיה ב
 

, מיליארד דולר בחודש אוקטובר 84.5המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד  66.7דולר, זאת לאחר עודף של מיליארד  65.5לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  20.6%-. הייבוא עלה בדולר בחודש ספטמבר

בקצב שנתי, זאת  27.1%-. הייצוא עלה בנתי בחודש ספטמברבקצב ש 17.6%

 .בקצב שנתי בחודש ספטמבר 28.1%לאחר עלייה של 
 

ברבעון השלישי  0.8%הצביע על התכווצות של ביפן האומדן הראשון לתוצר 

, זאת לאחר 0.2%בקצב שנתי(, לעומת צפי להתכווצות של  3%)התכווצות של 

 ברבעון השני. 0.5%צמיחה של 
 

מיליארד יין בחודש אוקטובר, לעומת  67.4יע על עודף של הצב ביפןהמאזן המסחרי 

מיליארד יין בחודש  624מיליארד יין, זאת לאחר עודף של  310צפי לעודף של 

בקצב  38.6%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  26.7%-ספטמבר. הייבוא עלה ב

בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  9.4%-שנתי בחודש ספטמבר. הייצוא עלה ב

 בקצב שנתי בחודש ספטמבר.13%

בחודש אוקטובר, לעומת צפי  1.1%-עלה בביפן האומדן הראשון לייצור התעשייתי 

 בחודש ספטמבר. 5.4%, זאת לאחר ירידה של 1.9%לעלייה של 

בקצב שנתי בחודש אוקטובר, לעומת צפי  0.9%-עלו בביפן המכירות הקמעונאיות 

בקצב שנתי בחודש  0.5%ירידה של בקצב שנתי, זאת לאחר  1.2%לעלייה של 

 ספטמבר.

נקודות  54.2עלה לרמה של ביפן האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  53.5בחודש נובמבר, לעומת צפי לעליה לרמה של 

 נקודות בחודש אוקטובר. 53.2של 

 
 

 

 סחורות

 0.9-ב ירדנובמבר ב 26-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

  1.5 מיליוןשל  ירידהללעומת צפי  חביות,ון מילי 433.1רמה של מיליון חביות ל

 מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות של  עלייה , זאת לאחרחביותמיליון 

 .הקודם בחודש  1.53% של עלייה לאחרבחודש האחרון, זאת  0.58%-ב ירד

 

 



 

  מדדי מניות

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

 11.33% 9.85% 0.93%- סידני
 BOVESPA -1.53% -14.37% -6.41%ברזיל 
 5.25% 1.79% 3.71%- 225ניקיי 

 15.81%- 15.30%- 5.79%- פוטסי
 5.08% 2.99% 0.47% שנחאי
 9.56% 0.91% 4.43%- קוספי

 10.88%- 13.12%- 7.49%- האנג סאנג

 30.95% 22.67% 3.90%- ניפטי 

 

  שערי מט"ח

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 4.61% 2.17%- 0.47%- 3.1431 דולר
 11.38% 9.25%- 2.36%- 3.562 אירו

 13.78% 10.91%- 0.30% 2.771 ין יפני
 5.59% 4.78%- 3.14%- 4.1816 ליש"ט

 6.12%- 7.24%- 1.90%- 1.1332 דולר-אירו

 8.04%- 9.88% 0.68%- 113.45 דולר-יין

 0.87%- 2.68%- 2.80%- 1.3303 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 68.62 -20.81% 41.43% 54.03%נפט 
 1.88%- 6.07%- 0.58%- 1780 זהב

 4.38%- 12.99%- 4.94%- 22.98 כסף
 5.77% 6.56%- 1.50%- 1229 סויה 

 38.59% 22.37% 0.13% 783.75 חיטה 

 

 בסין, קצב שנתי ייצור תעשייתי בסין: 18גרף 
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סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע1965ת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוסס”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

עם דוחות זמינים אחרים  ים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחדעם 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

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

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

 


