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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 קיימת שונות בהתאוששות הכלכלית בין המדינות השונות בהתאם להתמודדות שלהן עם עליית 

התחלואה.  

 בריטניה והאיחוד האירופאי הסכימו על עסקת הברקזיט, אך נותרו מספר נקודות שעדיין במשא ומתן. 

 שיעור האינפלציה השנתי במדינות המפותחות נותר ללא שינוי.  

 ה-FED וה-ECB צפויים להמשיך לתמוך בשוק וה-ECB הרחיב את תכנית רכישות החירום.  

 התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות בארה"ב המשיכו לעלות ואילו בחלק ממדינות גוש האירו הן 
המשיכו לרדת. 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 מספר תחומי פעילות כלכלית בארה"ב המשיכו להתאושש ברביע הרביעי של שנת 2020.  

 חבילת התמריצים של הקונגרס צפויה להביא להמשך ההתאוששות הכלכלית בשנת 2021. 

  להערכת ה-FED, עד לסוף שנת 2023 שיעור האבטלה יהיה נמוך משיעור האבטלה בר קיימא 

לאורך זמן. 

 מהצהרת ה-FED נראה כי רכישות הנכסים ימשכו לאורך זמן, כתלות בהתפתחויות של האינפלציה 

והתעסוקה במשק.  

 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר, כאשר מלבד התייקרות הבנזין, נמשכת העלייה ברכיבים 

שירדו בתחילת המשבר.  

 תשואת האג"ח הממשלתית ארוכת הטווח צפויה לעלות. 

גוש האירו )עמ' 10( 

 התוצר של גוש האירו צפוי להתכווץ ברביע האחרון של 2020 בשל הידוק המגבלות.  

 בשנת 2020 כולה הוא צפוי לקטון ב-7.6% ולצמוח בשנת 2021 ב-4.8%. 

 ה-ECB הרחיב את תוכנית רכישות החירום וכן את תקופת הפעילות של התכנית.  

 מדד המחירים לצרכן נותר בחודש נובמבר ללא שינוי. 

  תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות ירדו מעט בחודש דצמבר בשל הרחבת התמיכה של ה-

ECB בשוק. 
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2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.5% 2.6% 3.8%- 4.8%

 ארצות הברית 2.3% 3.0% 2.2% 3.7%- 3.3%

 בריטניה 1.7% 1.3% 1.3% 11.3%- 6.6%

 יפן 2.2% 0.3% 0.7% 5.3%- 2.6%

 גוש האירו 2.7% 1.9% 1.3% 7.6%- 4.8%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.3% 5.1% 4.4% 3.9%- 4.2%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 1.9% 8.7%

 הודו 7.0% 6.1% 4.2% 7.9%- 6.9%

 אמריקה הלטינית 0.9% 0.7% 0.6%- 7.8%- 3.6%

 ישראל 3.6% 3.5% 3.4% 3.9%- 4.9%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.9% 10.3%- 6.8%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 1.25-1.50% 2.25-2.50% 1.75%-1.50% 0.00-0.25% 0.00-0.25%

 בריטניה 0.50% 0.75% 0.75% 0.1% 0.1%

 יפן 0.04%- 0.07%- 0.0% 0.1%- 0.1%-

 גוש האירו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%-

0.25% 

 ישראל 0.10% 0.25% 0.25% 0.1%

Dummy Text



 
 

 

    הכלכלה הגלובלית במבט כולל

פעילות כלכלית: קיימת שונות בהתאוששות הכלכלית בין המדינות השונות בהתאם להתמודדות שלהן עם 
עליית התחלואה. בריטניה והאיחוד האירופאי הסכימו על עסקת הברקזיט, אך נותרו מספר נקודות שעדיין 

במשא ומתן. 

 ההתאוששות בפעילות הכלכלית נמשכה ברביע האחרון של שנת 2020, ומדד PMI הגלובלי של התעשייה 

נותר במהלך כל הרביע האחרון ברמה גבוהה  )ראה תרשים 1(, זאת על אף המשך התפשטות נגיף הקורונה. 
אולם קיימת שונות גדולה בהתאוששות המדינות המפותחות, בשל הידוק המגבלות והטלת הסגרים בחלקן 
במהלך חודש דצמבר. האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על צמיחת התוצר בארה"ב במהלך חודש דצמבר 
2020 הצפויה להימשך גם במהלך הרביע הראשון של שנת 2021 בשל הרחבת התמריצים הפיסקליים. זאת, 
לעומת הצפי להתכווצות התוצר בגוש האירו, בשל הידוק המגבלות במספר מדינות על רקע עליית קצב 

התפשטות הנגיף.  
 שונות זו בולטת יותר על רקע העלייה החדה במספר החולים הפעילים בארה"ב, שאף הגיעה לרמה הגבוהה 

ממספר החולים הפעילים באירופה )ראה תרשים 2( על אף שאוכלוסיית אירופה גדולה ביותר מפי 2.2 
מאוכלוסיית ארה"ב. עיקר הפגיעה במדינות שהתוצר שלהן ירד, ככל הנראה, במהלך הרביע האחרון של 
שנת 2020 צפויה להיות בעיקר בסקטור השירותים, ואילו הפגיעה בתעשייה צפויה להיות קטנה יותר באופן 

משמעותי בשל הטלת מגבלות באופן ממוקד יותר מאשר בסגר שהיה ברביע הראשון של שנת 2020. 
 בבריטניה, המכירות הקמעונאיות ירדו בחודש נובמבר 2020 ב-m/m( 3.8%( בשל הידוק המגבלות והיא מחקה 

את רוב הצמיחה במכירות שהייתה בחודשים הקודמים. אולם, המכירות נותרו ברמה הגבוהה בכ-2.7% 
מהרמה שלפני המשבר. שיעור ירידה זה הוא חד יחסית לתקופות רגילות אך הוא נמוך משמעותית מהירידה 
החדה במכירות הקמעונאיות שהייתה בסגר הראשון באפריל 2020. זאת, מאחר שמחירי הדלק לא ירדו 
באופן חד כמו בחודש אפריל, בו מחירי הנפט הגיעו לשפל על רקע מלחמת המחירים שהייתה בין ערב 
הסעודית ורוסיה, וכן מאחר ובתי הספר, מפעלים ואתרי בנייה נותרו פתוחים. מדד PMI המשולב בבריטניה 
עלה בחודש דצמבר אל מעבר ל-50 הנקודות והוא מצביע על כך שהתאוששות הפעילות הכלכלית נמשכה. 
הסגר ההדוק שהוכרז בראשית חודש ינואר 2021 הצפוי להימשך לפחות עד אמצע חודש פברואר צפוי 

להביא לירידה של מעל 3% תוצר )q/q( במהלך הרביע הראשון של שנת 2021.  
 בריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכם על ביצוע עסקת הברקזיט שתגדיר את יחסיהם לאחר יציאת 

בריטניה מהאיחוד האירופאי. על פי ההסכם, לא יחולו מכסים ומכסות על סחר ביניהן והאיחוד האירופאי 
יוכל להמשיך לדוג במים הטריטוריאליים של בריטניה בחמש השנים הקרובות, כאשר נתח  הדיג של בריטניה 
יגדל בהדרגה עד לשנת 2026 שאז בריטניה תוכל לאסור על פעילות הדיג של האיחוד האירופאי בתחומה, 
אך במידה והיא תעשה זאת האיחוד צפוי להגיב במכסים על יבוא דיג מבריטניה. הצפי הוא שמשנת 2026 
איחוד האירופאי ובריטניה יקיימו שיחות שנתיות בנוגע לדייג בתחום שיפוטה של בריטניה. לעת עתה, ההסכם 
לא מכסה החלטות הנוגעות לסקטור השירותים הפיננסיים וכן למשטר של הגנת המידע בבריטניה והמשא 

ומתן על נושאים אלו ימשך.  
 בזמן הקרוב צפויים עיכובים ושיבושים של ממש בגבולות בשל החובה שתוטל על החברות, לראשונה מזה 

שנים, במילוי טפסים )חוקי מדינות מקור וכיוב'( וניירת וכן צפויים להיות חוקים חדשים בכל הנוגע לבדיקה 
של  מוצרי מזון, צמחים ובעלי חיים, מה שעשוי לפגוע בסחר ביניהן, ולו באופן זמני. בריטניה הודיעה כי היא 
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תהיה גמישה עם החוקים החדשים עד לחודש יולי 2021 אולם האיחוד האירופאי הציג קו נוקשה יותר והוא 
אמר כי כל הדרישות הרגולציות והחוקיות החדשות יכנסו לתוקפם בתחילת ינואר 2021.  

 ביפן, הזמנת המכונות המשיכה ועלתה בחודש נובמבר, ובמהלך חודשיים אלו חלה עלייה של 14.5% ביחס 

לרמת ההזמנות ברביע השלישי של 2020,  מה שמצביע על התאוששות ההשקעות במהלך הרביע האחרון 
של 2020. אנו מעריכים כי התאוששות ההשקעות תאפיין את כל הרביע הרביעי של 2020 ובתוך כך גם יצוא 
של מכונות וציוד. מדד PMI של סקטור הייצור ביפן עלה מעט בחודש דצמבר מ-49.0 ל-50.0 נקודות ואילו 
המדד של סקטור השירותים ירד מעט מ-47.8 ל-47.2 נקודות והוא מצביע כי התפשטות הגל השלישי של 
נגיף הקורונה אמנם האטה את ההתאוששות הכלכלית אך היא לא עצרה אותה והפעילות הכלכלית 
ממשיכה להתאושש גם ברביע האחרון של 2020. ממשלת יפן העבירה בחודש דצמבר 2020 תקציב משלים 
נוסף בסך 21.8 טריליון ין, מה שצפוי לתמוך בהמשך התאוששות המשק. בניגוד לתמריצים הפיסקליים 
שניתנו במהלך הרביע השני של השנה אשר מטרתם הייתה לתמוך בשוק העבודה ולמנוע קריסה של חברות 

כתוצאה מהתפשטות הנגיף, תמריצים אלו מתמקדים בעיקר בדיגיטציה ובהפחתת פליטות הפחמן. 
 התאוששות הפעילות הכלכלית ניכרת גם במדינות המתפתחות עם עלייה של מדד ה-PMI של סקטור 

הייצור בחודש דצמבר. ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה בדרום קוריאה, הונג קונג, מלזיה ותאילנד 
)ראה תרשים 3( מהווה סיכון להמשך ההתאוששות הכלכלית המהירה שלהן בשנת 2021. זאת, לאחר שהן 
הצליחו לעצור את התפשטות הנגיף באופן מהיר יחסית במהלך שנת 2020 תוך פגיעה מינימלית בכלכלה. 
הצלחתם בבלימת ההתפשטות במהלך השנה האחרונה נותנת תקווה כי הם יצליחו לעצור גם את 
ההתפשטות הנוכחית של הנגיף ללא הטלת סגר כללי. במידה והן יטילו סגר אזי סקטור השירותים צפוי 
להיות הנפגע המרכזי בדגש על ענף האירוח. כמו כן, ענף הקמעונאות גם כן עשוי להיפגע אולם באופן קל 
יותר בשל המעבר לרכישות מקוונות. להערכתנו, גם במידה ויוטל סגר באופן מסוים, עדיין יאפשרו למפעלים 

להישאר פתוחים, כך שענף התעשייה לא צפוי להיפגע באופן מהותי מההתפשטות הנוכחית של הנגיף. 
 הייצור התעשייתי של הודו עלה בחודש אוקטובר ב-y/y( 3.6%( לאחר שבחודש ספטמבר הוא עלה לראשונה, 

מאז תחילת המשבר בחודש מרץ, לשיעור חיובי במונחים שנתיים של y/y( 0.5%(. חלק ניכר מהעלייה נובע 
מייצור מוצרים ברי קיימא אשר עלה בשיעור של y/y( 17.6%(. מדד ה-PMI של התעשייה בהודו נותר בחודש 
דצמבר ברמה גבוהה והוא מצביע על המשך צמיחת התעשייה ברביע האחרון של שנת 2020. הודו צפויה 
להתחיל החודש בחיסון האוכלוסייה, ככל הנראה אחד מהחיסונים שאינם דורשים "שרשרת קירור" מיוחדת. 
במידה והיא אכן תצליח להפיץ את החיסון לאוכלוסייה הרחבה במהירות רבה יחסית, אזי המומנטום החיובי 

בהתאוששות התעשייה צפוי להימשך גם במהלך שנת 2021 ובקצב מהיר.  
 ,)y/y( 7.0%-הצמיחה בסין נמשכה במהלך הרביע האחרון של 2020. הייצור התעשייתי צמח בחודש נובמבר ב 

לאחר שהוא צמח בחודש אוקטובר ובחודש ספטמבר ב-y/y( 6.9%(. חלק ניכר מהצמיחה נובע מהביקוש 
החיצוני אשר הביא לעליית הייצוא של מוצרי התעשייה לרמה הגבוהה ביותר של השנתיים האחרונות. 
במקביל לעליית היצוא של סין בלמעלה מ-21% בחודש נובמבר 2020 ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, 
נרשמה גם עלייה ביבוא של סין, בעיקר של תשומות ביניים לתחום האלקטרוניקה ותשומות חקלאיות כמו 
סויה.  מדד ה-PMI של חודש דצמבר מצביע על המשך צמיחת התוצר הסיני בסוף הרביע האחרון של שנת 
2020, אך בשיעור נמוך יותר מאשר בראשית הרביע, כאשר רכיב הזמנות לייצוא במדד ירד בחודש דצמבר 

והוא מצביע על היחלשות הביקושים החיצוניים. 
 בדרום אפריקה, התוצר צמח ברביע השלישי של 2020 בשיעור מנוכה עונתית של q/q( 66.1%( לאחר שברביע 

השני הוא התכווץ ב-q/q( 51.7%(. התאוששות חזקה נרשמה גם בענפי הבנייה, יצור, כרייה וכן במסחר שנפגעו 
משמעותית ברביע השני בשל ההגבלות החמורות שהוטלו במדינה. מדד אמון העסקים עלה בחדות ברביע 
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האחרון של שנת 2020 לאחר השפל ההיסטורי שהוא הגיע ברביע השני של השנה ואמון הצרכנים עלה גם 
כן והם מצביעים על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית. אולם, הנתונים של חודש אוקטובר 2020 
מצביעים על האטה בייצור התעשייתי ובכרייה. בנוסף, מדד PMI של חודש נובמבר ירד בחדות מ-60.9 ל-

52.6 נקודות, והוא עדיין מצביע על המשך צמיחת המשק אך בקצב איטי יותר. להערכתנו, שילוב גורמים 
אלה מצביע על כך כי התאוששות הפעילות הכלכלית נמשכה גם ברביע האחרון של שנת 2020, אך בקצב 

איטי יותר מאשר ברביע השלישי.  
 במבט קדימה, התוצר הגלובלי צפוי להתכווץ בשנת 2020 ב-3.8% ולצמוח בשנת 2021 ב-4.8%, כך שעד 

סוף השנה הוא עשוי לחזור לרמת התוצר של שנת 2019. המדינות שאינן חברות ב-OECD צפויות לצמוח 
השנה ב-4.5% ואילו המדינות החברות ב-OECD צפויות לצמוח בשנת 2021 ב-3.0%. התוצר של יפן צפוי 

לצמוח בשנת 2021 בשיעור 2.6%, אך הוא לא צפוי לחזור לרמה של שנת 2019 לפני שנת 2024. 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: שיעור האינפלציה השנתי במדינות המפותחות נותר ללא שינוי. ה-FED וה-

ECB צפויים להמשיך לתמוך בשוק וה-ECB הרחיב את תכנית רכישות החירום. התשואות לפדיון של האג"ח 

הממשלתיות בארה"ב המשיכו לעלות ואילו בחלק ממדינות גוש האירו הן המשיכו לרדת. 

 שיעור האינפלציה השנתי במדינות המפותחות נותר בחודש נובמבר ללא שינוי. כאשר, שיעור האינפלציה 

הוא נמוך ומצוי ברמה הרחוקה מיעד האינפלציה ובגוש האירו שיעור האינפלציה הוא מצוי ברמה שלילית. 
שיעור האינפלציה השנתי ב-OECD נותר בחודש נובמבר גם כן ללא שינוי בשיעור של 1.2% )ראה תרשים 4(, 
על אף ירידת רכיב האנרגיה בשיעור גבוה יותר משל אוקטובר. השיעור השנתי של אינפלציית הליבה, ללא 
מזון ואנרגיה, ב-OECD נותר בחודש נובמבר בשיעור 1.6%. להערכתנו, שיעור האינפלציה בארה"ב במשך 
2021 )דצמבר/דצמבר( צפוי להיות  כ-2.0% ואף מעט יותר מכך, כלומר עלייה של ממש מן הרמה של כ-

1.2% בשנת 2020. לעומת זאת, בגוש האירו שיעור עליית המחירים, אף שיעלה ב-2021, צפוי להיות מתון 
יחסית ופחות מ-1% בשנת 2021, לעומת כ-0.3% בשנת 2020. 

 ה-FED וה-ECB צפויים להמשיך ולתמוך בשוק בתקופה מאתגרת זו באמצעות הכלים שברשותם. יו"ר ה-

FED רמז בהצהרת הריבית של חודש דצמבר כי רכישות הנכסים ימשכו יותר מהצפי בשוק והן כעת מותנות 

 ECB-בהתפתחויות שיהיו במשק, בדגש על יעדי יציבות המחירים והתעסוקה וללא תלות במסגרת הזמן. ה
הודיע בהחלטת הריבית של חודש דצמבר על הגדלת תכנית רכישות החירום )PEPP( ב-500 מיליארד אירו, 
כך שסך הרכישות באמצעות תכנית זו יהיה 1.85 טריליון אירו. צעד זה צפוי להשאיר את תשואות האג"ח 
הממשלתיות ברמות נמוכות ויתכן שהוא אף יביא לירידה נוספת בתשואה לפדיון של חלק מאגרות החוב 
הממשלתיות של חברי גוש האירו. בנוסף הוא האריך את תקופת הרכישות עד לחודש מרץ 2022 והתשלומים 
 TLTRO הגדיל את תכנית ECB-שיפרעו במהלך התקופה יושקעו מחדש עד לחודש דצמבר 2023. בנוסף, ה
בשלושה סבבים נוספים עם תנאי אשראי נוחים יותר מבעבר, במטרה לתמרץ את הבנקים לעמוד ביעד 

הגדלת האשראי. 
 תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות של ארה"ב המשיכו במחצית השנייה של חודש דצמבר 2020 את 

מגמת העלייה של החודשים האחרונים, על אף הצהרת ה-FED כי הוא יתמוך בשוק, זאת ככל הנראה בשל 
הצפי להרחבת התמיכה הפיסקלית אשר תביא גם לגידול בגיוסי האג"ח הממשלתיות. להערכתנו, במידה 
והחיסונים יהיו יעילים לאורך זמן, גם מפני מוטציות של הנגיף, וכן במידה ויהיה שיתוף פעולה מצד 
האוכלוסייה, אזי התשואה לפדיון שלהן צפויה להמשיך לעלות. תשואות האג"ח של הכלכלות הגדולות בגוש 
האירו המשיכו לרדת במהלך דצמבר, על רקע הצהרת ה-ECB להמשך תמיכה בשוק ולהרחבת תכנית 
רכישות החירום. בראשית חודש ינואר, על רקע ההרעה בתחלואה בגרמניה, נרשמה שם עלייה בתשואות 
לפדיון,  אשר החריפה לאחר שקנצלרית גרמניה הזהירה כי ייתכן שהסגר ימשך עד לחודש אפריל, תוך 

שפערי התשואות מול מדינות אחרות הצטמצמו במקצת.  
 החששות מחוסר הוודאות הקיים בשוק אשר עשוי להשפיע גם על המדיניות המוניטרית של ה-ECB יחד עם 

החששות הדיפלציונים בשוק, על רקע הישארות שיעור האינפלציה השנתי ברמה שלילית מאז חודש אוגוסט 
2020, הביאו להיפוך החלק הקצר של עקום התשואות )2Y-3M( של גרמניה וצרפת וכן להיפוך החלק הקצר-
בינוני של עקום התשואות )10Y-2Y( של יוון. באמריקה הלטינית, התשואה לפדיון של האג"ח הממשלתיות 
ארוכות הטווח של ברזיל ומקסיקו ירדו מעט במהלך המחצית השנייה של הרביע האחרון של 2020, על רקע 

ההתאוששות בפעילות הכלכלית על אף המשך עליית התחלואה.  
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   ארצות הברית

פעילות כלכלית: מספר תחומי פעילות כלכלית בארה"ב המשיכו להתאושש ברביע הרביעי של שנת 2020. 

 ,FED-חבילת התמריצים של הקונגרס צפויה להביא להמשך ההתאוששות הכלכלית בשנת 2021. להערכת ה
עד סוף שנת 2023 שיעור האבטלה יהיה נמוך משיעור האבטלה בר קיימא לאורך זמן. 

 הפעילות הכלכלית בארה"ב המשיכה להתאושש במהלך הרביע האחרון של שנת 2020. מדד אמון הצרכנים 

של אוניברסיטת מישיגן עלה בחודש דצמבר מ-76.9 ל-80.7 נקודות לאחר שחלק ניכר מחוסר הוודאות 
שאפיין את חודש נובמבר חלף עם ההתייצבות הנראית לאחר פרסום תוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב ועל 
רקע הפרסומים החיוביים לחיסון לנגיף הקורונה, אך עדיין מדובר ברמת אמון נמוכה בצורה משמעותית 
מאשר בתקופה שקדמה לפרוץ המגפה. הייצור התעשייתי שהחל להתאושש מאוחר יחסית להתאוששות 
המכירות הקמעוניות, ממשך ועולה ובהתאם לכך עלה בחודש נובמבר ב-m/m( 0.4%(. המגמה החיובית 
מצביעה על כך שהתעשייה ממשיכה לצמוח על אף ההחמרה שחלה בהתפשטות הנגיף המצויה בשיא הגל 
השלישי. העלייה בייצור נובעת בחלקה מכך שחברות חזרו לצבור מלאים, מה שצפוי לתמוך בהמשך צמיחת 
הייצור התעשייתי גם בשנה הקרובה. כלכלת ארה"ב איבדה 140,000 משרות בשל הטלת המגבלות אשר 
הביאה לירידה בתעסוקה בסקטור הפנאי והאירוח. אולם, התעסוקה בשאר הסקטורים במשק נותרה חזקה 
מה שמרמז על כך שההתאוששות הכלכלית תמשך בשנת 2021 עם הסרת המגבלות. במבט ארוך טווח, 
לתקופת כהונתו של הנשיא היוצא טראמפ, ובכלל זה תקופת הקורונה, מספר המשרות בסוף הקדנציה שלו 

נמוכה בכ-3 מיליון מאשר בראשית הקדנציה. 
 הזמנות מוצרים ברי קיימא עלו בחודש נובמבר ב-m/m( 0.9%( בין השאר בשל עלייה בהזמנות מטוסים 

לצרכים ביטחוניים. הזמנות הליבה של מוצרים ברי קיימא עלו גם כן בחודש נובמבר אך בשיעור מתון יותר 
של m/m( 0.4%(. עלייה זו מצביעה על כך שהמדיניות המוניטרית המרחיבה ממשיכה לתמוך בהתאוששות 
ההשקעות בסקטור העסקי. מספר דורשי העבודה החדשים ירד מעט בשבוע הראשון של חודש ינואר 2021 
והוא אף היה נמוך מהצפוי, אך נתון זה מגיע לאחר החרפה במצב שוק העבודה בארה"ב בחודש דצמבר כפי 
שהדבר בא לידי ביטוי בממוצע של מספר תביעות האבטלה הראשונות שהיה גבוה מזה של נובמבר, מה 
שמצביע על כך שהתפשטות הקורונה בארה"ב יחד עם הידוק המגבלות בחלק מהאזורים החלישו מעט את 

שוק העבודה. 
 לכאורה, תקופת כהונתו של טרמפ כנשיא ארה"ב נחשבה לטובה לכלכלה האמריקאית בשל העלייה 

בהכנסות משקי הבית ובשוק המניות, אך כאשר בוחנים את נתוני המאקרו מתגלה תמונה מורכבת יותר. 
מתחילת כהונתו ועד לשיא הצמיחה בשנת 2019 התוצר צמח בשיעור מצטבר של9.3%. אולם, ירידת התוצר 
במחצית הראשונה של שנת 2020 כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה מצביעה על כך שהצמיחה במהלך 
תקופת נשיאות טראמפ, כולל תקופת הקורונה, תסתכם רק בכ-5%, כ-1.2% לשנה בלבד. לשם השוואה, 
בתקופת הנשיא אובמה, שידע אתגרים כלכליים משמעותיי ובכלל זה, ולא רק, התמודדות עם הפגיעה 

האדירה של המשבר הכלכלי הגלובלי, התוצר צמח בשיעור שנתי ממוצע של כ-1.9%.  
 הפחתות המיסים של ממשל טראמפ אשר התמקדו בסקטור העסקי הביאו לגידול בגירעון עוד טרום תקופת 

הקורונה, כתוצאה מהירידה בהכנסות של הממשל הפדרלי יחד עם עלייה בהוצאות ובהן הוצאות הביטחון 
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שהגיעו בתקופתו לרמת שיא על אף שארה"ב לא הייתה במלחמה פעילה בתקופה זו. הגירעון התקציבי טפח 
עוד יותר עם העלייה החדה בהוצאה הציבורית בשנת 2020 בשל התפשטות נגיף הקורונה. העלייה  

 ההשקעות בנכסים קבועים בארה"ב בתקופתו הושפעו מאהדתו לתחום האנרגיה ומעליית מחירי האנרגיה 

שהביאה להשקעות גדולות וממונפות מאוד בתחום האנרגיה. ההשקעות בטכנולוגיה גדלו גם כן בתקופת 
נשיאותו והן אף הואצו בשנה האחרונה. אולם, ההשקעות בבנייה למגורים היו נמוכות ויחד עם עליית שיעור 

הבעלות על דירות הן הביאו לעלייה מתמשכת במחירי הדיור.  
 מלחמת הסחר של ארה"ב עם סין, נרגעה מעט לאחר חתימה על נספח א להסכם הסחר ביניהן מראשית 

2020, אך זאת מבלי שארה"ב הצליחה להשיג את הרפורמות המבניות שדרשה מסין. כל זאת, בזמן שסין 
מקיימת רק באופן חלקי את התחייבויותיה שבהסכם שנחתם בראשית 2020. בנוסף, מלחמת הסחר השקטה 
יותר של טראמפ מול אירופה נמשכה גם כן ולא הצליחה להשיג תוצאות חיוביות לארה"ב. התוצאה הכוללת 
ממלחמות הסחר היא עלייה בגירעון השוטף של מאזן התשלומים של ארה"ב בתקופת נשיאותו של טראמפ 
מכ-1.7% תוצר לכ-3.5% תוצר )ראה תרשים 1(, תוך הכפלת גודל הגירעון בחשבון השוטף במונחי אחוזי 

תוצר והשפעה שלילית על הדולר בשווקי העולם. 
 הקונגרס האמריקאי אישר חבילת תמריצים נוספת בסך 900 מיליארד דולרים, המהווים מעט יותר מ-4% 

תוצר. מתוכם, 325 מיליארד דולר יוקצו להלוואות לעסקים קטנים בכדי לתמוך בתשלומי משכורות. בנוסף, 
התכנית כוללת הגדלת תשלום דמי האבטלה ב-300 דולרים בשבוע עד לאמצע חודש מרץ 2021 ומתן 
תשלום חד פעמי באופן ישיר למשקי הבית בסך 600 דולרים לאיש עבור רוב משקי בית. כמו כן, חלק 
מכספים אלו יוקצה להפצת החיסון בקרב תושבי ארה"ב. כפי הנראה, חלק מחבילת התמריצים הוא חידוש 
של מסגרות הסכומים שהוקצו בחבילות התמריצים הקודמות אך לא נוצלו, זאת לצד חידוש מסגרות קודמות 
אשר נוצלו והסתיימו. חבילת תמריצים זו צפויה לסייע להמשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של ארה"ב, 
בפרט לאור התחלת שיווק החיסון, הצפוי לאפשר הרחבה נוספת של הפעילות הכלכלית, מה שמעלה מעט 

את הצפי לצמיחת ארה"ב בשנת 2021. 
 השליטה של הדמוקרטים בסנאט, לאחר שהם כבר שולטים בבית הנבחרים, צפויה לסייע להם לקדם את 

המדיניות של המפלגה כגון הרחבת התמיכה הפיסקלית. אולם אין זה אומר שיהיה להם חופש מוחלט 
בקידום תכנית הבריאות ואיכות הסביבה, מאחר ולרפובליקנים עדיין יש את כלי הפיליבסטר היות 
שלדמוקרטים אין את הרוב הנדרש של שני שליש בסנאט בשביל לחסום את השימוש בכלי זה. בנוסף, תכנית 
איכות הסביבה של ביידן צפויה אף להיתקל בהתנגדות מבית, מאחר ושני סנאטורים דמוקרטים התנגדו 
בעבר לתכנית זו. במידה והדמוקרטים יגבשו תכנית המקובלת על כלל נציגי המפלגה אזי הם יוכלו לעקוף 
את חסם הפיליבסטר באמצעות תיאום התקציב שעבורו נדרש רק רוב פשוט, אך ניתן להשתמש בכלי זה 

רק פעם בשנה. 
 האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך צמיחת המשק, אך יתכן שקצב הצמיחה בסוף הרביע האחרון 

של שנת 2020 יואט מעט. מדד ה-PMI המשולב של חודש דצמבר 2020 ירד מעט מ-58.6 ל-55.7 נקודות 
 PMI-אך הוא עדיין מצביע על צמיחה של סקטור התעשייה והשירותים. עיקר הירידה נבעה מהשפעת מדד ה
של סקטור השירותים אשר ירד מ-58.4 ל-55.3 נקודות, לעומת המדד של סקטור התעשייה אשר ירד בחודש 

דצמבר באופן מינורי מ-56.7 ל-56.5.  
 כמות הדירות הבנויות שנמכרו ירדה בחודש נובמבר 2020, לראשונה מאז חודש יוני )ראה תרשים 2(. כאשר, 

כמות הדירות החדשות שנמכרו ירדה בחודש נובמבר בשיעור חד של כ-m/m( 11%(. ירידה זו התרחשה על 
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רקע הירידה במלאי הדירות הנמוך ולאחר מיצוי הביקוש הכלוא שנוצר בגל הראשון של התפרצות הנגיף 
בחודשים מרץ-מאי 2020. במקביל, מחירי הדירות המשיכו לעלות, מה שתומך בהערכה כי הביקושים צפויים 

לרדת מעט במהלך שנת 2021. 
 במבט קדימה, אנו מעריכים כי התוצר של ארה"ב יתכווץ בשנת 2020 ב-3.7%, שיעור מתון ביחס למרבית 

מדינות המערב הגדולות, ובשנת 2021 הוא צפוי לצמוח ב-3.3%. להערכת ה-FED, שיעור האבטלה יורד 
בשיעור מהיר יחסית הודות לירידה באבטלה בחודשים האחרונים ועד סוף שנת 2023 שיעור האבטלה צפוי 

להיות 3.7% שזה מעט מתחת לשיעור האבטלה בר קיימא לאורך זמן שהוא מוערך בכ-4.1%.  
 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: מהצהרת ה-FED נראה כי רכישות הנכסים ימשכו לאורך זמן, כתלות 
בהתפתחויות של האינפלציה והתעסוקה במשק. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר, כאשר מלבד 
התייקרות הבנזין, נמשכת העלייה ברכיבים שירדו בתחילת המשבר. תשואת האג"ח הממשלתית ארוכת הטווח 

צפויה לעלות. 
 מהצהרת הריבית של ה-FED בחודש דצמבר משתמע כי רכישות הנכסים ימשכו יותר מהצפי של השוק. 

בהצהרה הקודמת ה-FED הודיע כי רכישות הנכסים "ימשכו בחודשים הקרובים" אך כעת ה-FED שינה את 
נוסח ההצהרה ורכישות הנכסים, בסך 120 מיליארד דולרים בחודש או יותר, אינן מותנות במסגרת הזמן אלא 
בהתפתחות שיהיו במשק בדגש על יעדי יציבות המחירים והתעסוקה. יו"ר ה-FED הדגיש כי הבנק המרכזי 
ישתמש בכל הכלים שברשותו על מנת לתמוך בפעילות הכלכלית של ארה"ב בתקופה מאתגרת זו. באופן 
מפתיע, ההצהרה לא כללה התייחסות להתפשטות הגל השלישי של נגיף הקורונה אשר מביא להידוק 
המגבלות בחלק מהאזורים ומכביד על הפעילות הכלכלית בטווח הקצר. באופן דומה, גם לא הייתה 

התייחסות להתחלת שיווק החיסונים העשויים לאפשר את החזרת הפעילות הכלכלית לשגרה. 
 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-m/m( 0.4%( לאחר עלייה של 0.2% )m/m( בחודש נובמבר. עליית 

המדד נבעה בעיקר מעלייה של 8.4% ברכיב האנרגיה ובפרט בתת-רכיב בנזין. במונחים שנתיים, המדד עלה 
בשיעור של y/y( 1.4%( לאחר שבחודש נובמבר המדד נותר בשיעור 1.2% )y/y( ומדד הליבה המשיך לעלות 
בשיעור y/y( 1.6%(. להערכת ה-FED מחודש דצמבר 2020, שיעור האינפלציה השנתי יחזור ל-2.0% רק 
בשנת 2023, אך להערכתנו, בתרחיש שבו תהליך ההתחסנות הינו מואץ, צפויה עלייה של האינפלציה לכ-

2.0% ויותר עוד במהלך 2021. 
 להערכתנו, צפויה האצה באינפלציה בארה"ב במהלך 2021 בהשפעת מכלול של גורמים. ראשית, האצה כזו 

רצויה על ידי קובעי המדיניות הכלכלית )מוניטרי ופיסקלי(. לאחר מכן, ישנו מכלול של גורמי צד היצע 
המשקף התייקרויות שבדרך: מחירי סחורות )חקלאי, אנרגיה, מתכות תעשייתיות(, הסטת שרשראות ייצור 
והתייקרות הייצור, מחסור במכולות לשילוח ימי ועוד. מעבר לכך, ההכנסה הפנויה של הציבור בארה"ב עלתה 
בשנה האחרונה )הרבה בהשפעת ההטבות הרבות מצד ממשלת ארה"ב לציבור משקי הבית( והעלייה נצברה 
בעלייה של החיסכון של משקי הבית, הצפויה להזין התפרצות של ביקוש כבוש בעת שניתן יהיה לצמצם את 
המגבלות על הציבור. התפרצות כזו, בעת שעסקים בתחומים שונים נסגרו לפעילות )חולפת או תמידית(, 
צפויה ליצור, ולו באופן זמני, עודף ביקוש על פני היצע, שצומצם במגוון ענפי שירותים )פנאי, בידור, נופש 
ועוד( ואחרים. ההתפתחויות המוניטרית, ובראש ובראשונה התרחבות של מצרפי הכסף הרחבים, יכולה 

לתרום גם כן להאצת האינפלציה של מדד המחירים לצרכן אל מעבר ל-2% בשנת 2021. 
 תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח הבינוני והארוך )5 ו-10 שנים( עלו במחצית השנייה של חודש דצמבר, 

כהמשך למגמת העלייה של החודשים האחרונים. התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות קצרות הטווח 
עלו גם כן, אך באופן מתון יותר )ראה תרשים 3(. העלייה בחודשים האחרונים במידת התלילות של עקום 
התשואות, התרחשה בד בבד עם עליית שוק המניות בארה"ב. אנו מעריכים כי במידה ותמשך עליית השוק 
בארה"ב (Risk on) הדבר עשוי לתמוך בהמשיך עליית מידת תלילות עקום התשואות. כמו כן, קיים קשר 
היסטורי חיובי ומובהק לאורך זמן בין התשואה לפדיון של האג"ח הממשלתיות בארה"ב )10 שנים לפדיון( 
לבין היחס שבין מחיר הנחושת למדד מחירי המתכות היקרות )ראה תרשים 4(. קשר זה נובע מכך שהנחושת 
הינה מתכת המשמשת לתעשייה ולכן כאשר התעשייה הגלובלית צומחת, הביקוש לנחושת עולה, מה 
שמעלה את מחיר הנחושת. לעומת זאת, מחירי המתכות היקרים יורדים כאשר מצב המשק הגלובלי משתפר, 
מאחר והחשש מפני התממשות הסיכונים פוחת, ואילו הם עולים כאשר מצב המשק מורע, מאחר והם מהווים 
מעין "השקעה בטוחה" כאשר מצב המשק מורע ובפרט בעתות משבר. לכן, כאשר מצב המשק משתפר אזי 
היחס שבין מחיר הנחושת ובין מדד מחירי המתכות היקרות עולה ואילו כאשר מצב המשק מורע היחס ביניהם 
קטן. נציין כי, היחלשות הדולר גורמת גם כן לעלייה במחירי הסחורות מאחר והם נקובים בדולרים, אך שינוי 

זה מנוטרל ביחס מחיר הנחושת יחסית למתכות היקרות )שניהם דולריים(.  
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 מדד זה מצביע עתה על כך שהתשואה לפדיון של אג"ח ארה"ב ארוכת טווח )10 שנים( עשויה לעלות מרמתה 

הנוכחית. לגבי עוצמת העלייה, יש לקחת בחשבון את מאפייני הפעילות של הבנק הפדרלי של ארה"ב בשוק 
האג"ח הממשלתי, מה שמנע עד כה עלייה של ממש בתשואות. אלמלא התערבות זו, ולנוכח הגורמים 
הבסיסיים של גירעון תקציבי גדול בארה"ב וכנגדו משק שממשיך ומרחיב את ההשקעות בנכסים קבועים, 
רמת התשואות הייתה גבוהה מזו הקיימת כיום. להערכתנו, במידה והחיסונים אכן יהיו יעילים ובטוחים לאורך 
זמן גם מפני מוטציות של נגיף הקורונה וכן במידה ויהיה שיתוף פעולה הדוק מצד האוכלוסייה, תשואות 
האג"ח הארוכות של ארה"ב יעלו מרמתן הנוכחית של כ-1.14% ליותר מ-1.3%, כלומר עלייה חלקית יחסית 
לפוטנציאל המלא של עליית התשואות. בנוסף, השליטה של הדמוקרטים בסנאט תומכת גם כן בעליית 
התשואות, מאחר שהיא  תאפשר לממשל ביידן להרחיב עוד יותר את התמיכה הפיסקאלית, מה שיגדיל את 
גיוסי האג"ח הממשלתיות. הגורם המרכזי העשוי למנוע את המשך עליית התשואות הוא המידה שבה השוק 
צופה התערבות של הפד בנעשה על מנת למתן מגמה כזו.  צפי כזה, שמאחוריו ישנה מידה רבה של אמינות 
של הפד, צפויה לבלום את מהלך עליית התשואות, אשר צפויות לעלות עוד במהלך 2021, אך בצורה מתונה. 

 

 גוש האירו

פעילות כלכלית: התוצר של גוש האירו צפוי להתכווץ ברביע האחרון של 2020 בשל הידוק המגבלות. בשנת 
2020 כולה הוא צפוי לקטון ב-7.6% ולצמוח בשנת 2021 ב-4.8%. 

 התאוששות הפעילות הכלכלית בגוש האירו נמשכה בראשית הרביע האחרון של שנת 2020. הייצור 

התעשייתי של גוש האירו צמח בחודש אוקטובר ב-m/m( 2.1%(, מה שמצביע על המשך התאוששות התוצר 
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בתחילת הרביע הרביעי של 2020 ולהערכתנו הוא המשיך וצמח ברביע האחרון של 2020 למרות הידוק 
המגבלות במספר אזורים. זאת, מאחר והמגבלות הנוכחיות מתמקדות בסקטור השירותים, בניגוד למגבלות 
שהיו בתחילת המשבר אשר היו רוחביות ופגעו גם בסקטור התעשייה. אמון הצרכנים של גוש האירו עלה 
בחודש דצמבר, על אף הידוק המגבלות במספר מדינות החברות בגוש האירו כגון איטליה, גרמניה והולנד. 
אולם, הוא נשאר ברמה נמוכה ולהערכתנו המשך ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה יחד עם החשש 
מהמוטציה של הנגיף שהתגלתה בבריטניה צפויים להשאיר את אמון הצרכנים ברמה נמוכה גם במהלך 
הרביע הראשון של שנת 2021. אולם, עם חיסון חלק ניכר מהאוכלוסייה יחד עם הקלת המגבלות שיהיו 
במידה ויתברר שהחיסון יעיל גם נגד המוטציה של נגיף הקורונה שהתגלתה, אזי אמון הצרכנים צפוי לעלות 

משמעותית במהלך הרביע השני של שנת 2021. 
 מדד PMI המשולב של גוש האירו עלה בחודש דצמבר )ראה תרשים 1( והוא מצביע על התאוששות בפעילות 

הכלכלית בסקטור התעשייה והשירותים, לאחר ההקלה במגבלות שהוטלו בצרפת.  בחינה לפי ענפים 
מלמדת כי המדד של סקטור השירותים עלה בחודש דצמבר לאחר שהוא ירד ברציפות מאז חודש אוגוסט 
והוא מצביע על כך שסקטור השירותים החל להתאושש מעט. עלייה זו במדדים המהווים אינדיקטורים 
מקדימים מרמזת כי יתכן שהתוצר של גוש האירו יתכווץ ברביע האחרון של 2020 בשיעור הנמוך מהצפי של 
3%. עם זאת ניתן ללמוד על שונות בהתפתחות בין המדינות השונות. לדוגמא, מדד ה-PMI המשולב של 
צרפת עלה בחודש דצמבר בעיקר בשל עליה במדד של סקטור השירותים המצביע על התאוששות בפעילות 
הכלכלית עם ההקלה במגבלות. לעומת זאת, באיטליה, מדד PMI המשולב ירד בחודש דצמבר לרמה 
הנמוכה ביותר שנרשמה מאז חודש יוני 2020, בשל הירידה במדד של סקטור השירותים שנבעה מהסגר 
שהוטל במדינה במחצית השנייה של החודש, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף במהלך החגיגות 

המאפיינות תקופה זו של השנה, והוא מצביע על התכווצות של סקטור השירותים.  
 הידוק המגבלות בגרמניה יחד עם התפשטות הנגיף באזורים נוספים צפויים להשאיר את סקטור השירותים, 

המהווה יותר מ-60% תוצר, חלש בתקופה הקרובה, מה שעלול להקשות על ההתאוששות הכלכלית. אולם 
על אף הידוק הסגרים, מדד ה-PMI המשולב בגרמניה עלה בחודש דצמבר והוא מצביע על המשך צמיחה 
חזקה של התעשייה יחד עם התאוששות מסוימת בשירותים, אך הפעילות הכלכלית בסקטור השירותים 
נותרה חלשה. מדד IFO לסביבה העסקית בגרמניה עלה בחודש דצמבר )ראה תרשים 2( והוא תומך גם כן 
בהשערה כי התוצר בגרמניה יפגע פחות מאשר הכלכלות הגדולות של גוש האירו ואף יתכן שהוא לא יתכווץ 
ברביע האחרון של 2020. אולם, הידוק המגבלות במדינה צפוי להכביד על ההתאוששות הכלכלית בתחילת 
שנת 2021. נציין כי, רוב התשובות לסקר זה הגיעו לפני קבלת ההחלטה על הידוק המגבלות הצפוי להימשך 
לפחות עד ה-10 בינואר כך שהמדד של חודש ינואר עלול לרדת מעט ולשקף את הפגיעה של הסגר החלקי 

על הסביבה העסקית. 
 במבט קדימה, אנו מעריכים כי התוצר של גוש האירו יתכווץ ברביע האחרון ובשנת 2020 כולה הוא  צפוי 

לקטון בשיעור של כ-7.6% ולשוב ולצמוח בשנת 2021 ב-4.8%. התוצר של צרפת צפוי להתכווץ בשנת 2020 
ב-9.2% ולצמוח בשנת 2021 ב-5.9% ואילו התוצר של גרמניה צפוי להתכווץ בשנת 2020 ב-5.4% ולצמוח 

בשנת 2021 ב-4.6%. 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB הרחיב את תוכנית רכישות החירום וכן את תקופת הפעילות של התכנית. 
מדד המחירים לצרכן נותר בחודש נובמבר ללא שינוי. תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות ירדו מעט בחודש 

דצמבר בשל הרחבת התמיכה של ה-ECB בשוק. 
 ה-ECB בהחלטת הריבית של חודש דצמבר 2020 הודיע על הגדלת תכנית רכישות החירום )PEPP( ב-500 

מיליארד אירו, כך שהקיף תכנית רכישות החירום עלה מ-1.35 טריליון אירו ל-1.85 טריליון אירו. בנוסף, ה-
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ECB הודיע על הארכת משך התכנית לפחות עד למרץ 2022, כאשר תשלומי הקרן הנפרעים במהלך תקופה 

זו יושקעו מחדש עד לדצמבר 2023. כמו כן, ה-ECB החליט על הגדלת תכנית מימון הלוואות ארוכות הטווח 
)TLTRO( באמצעות המערכת הבנקאית בשלושה סבבים נוספים, אך עם תנאי אשראי נוחים יותר מאשר 
 ECB-בעבר. זאת, כל עוד הבנקים עומדים ביעד הגדלת האשראי. פעולות אלו מחזקות את המסרים שה
העביר בהחלטות הקודמות כי הוא יתמוך בשוק כפי הנדרש ומשמעות הדבר היא שלהערכתו חולשת 
הפעילות הכלכלית תמשך עוד זמן רב. צעדים אלו של ה-ECB עקביים עם מדיניות של "בקרת עקום 
התשואות" למרות שאין הכרזה רשמית על כך ועל יעדי התשואה, והם צפויים להשאיר את תשואות אג"ח 
הממשלתיות ברמות נמוכות ואף לתרום לירידה נוספת בתשואה לפדיון של חלק מאגרות החוב של מדינות 

גוש האירו. 
 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו )HICP(  נותר בחודש דצמבר ללא שינוי בשיעור שנתי שלילי של 0.3%- 

ואינפלציית הליבה גם כן לא השתנתה ונותרה בשיעור שנתי נמוך של 0.2% )ראה תרשים 3(. זהו חודש רביעי 
ברציפות בו שיעור האינפלציה השנתי ואינפלציית הליבה נותרים ללא שינוי וחודש חמישי בו שיעור 
האינפלציה השנתי שלילי, כאשר רכיב התיירות במדד מהווה גורם משמעותי לשיעור האינפלציה הנמוך. 
להערכתנו, רק ברביע השני של שנת 2021 שיעור האינפלציה השנתי צפוי לעלות אך הוא עדיין יישאר נמוך 

מהאינפלציה שהייתה טרום התפרצות נגיף הקורונה. 
 תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו המשיכו לרדת במהלך חודש 

דצמבר, לאחר הצהרת ה-ECB על המשך תמיכה במשק והגדלת תכנית רכישות החירום )PEPP( וכן על 
הארכת תקופת הפעילות של תכנית רכישות החירום. אולם, תשואות האג"ח הארוכות של גרמניה עלו 
במחצית הראשונה של חודש ינואר לאחר שקנצלרית גרמניה הזהירה כי ייתכן שהסגר ימשך עד חודש 
אפריל, מה שמגדיל את אי הוודאות בשוק ואת הצפי של גיוסי האג"ח של ממשלת גרמניה. מחודש אפריל 
2020 עד לאמצע חודש דצמבר, חל היפוך בחלק הקצר של עקום התשואות של גרמניה )2Y-3M( ומחודש 
יוני 2020 חל היפוך דומה גם בעקום התשואות של צרפת. היפוך זה מצביע על חוסר הוודאות הקיים בשוק 
העשוי להשפיע על המדיניות המוניטרית ועל החשש מאי עליית שיעור האינפלציה בחודשים הקרובים. ביוון, 
חל היפוך בעקום התשואות אף בחלק הקצר-בינוני )10Y-2Y( מחודש יוני 2020 אשר הלך והחריף במהלך 
המחצית השנייה של 2020, מה שמצביע על חוסר וודאות גדול יותר. בספרד, פער התשואות של האג"ח 
הממשלתיות הארוכות שלה לעומת גרמניה וצרפת ירד במחצית השנייה של שנת 2020, מה שמצביע על 
שיפור במצבה לעומת הכלכלות הגדולות האחרות של גוש האירו. זאת, בין השאר בשל תמיכת ה-ECB בשוק 

אגרות החוב הממשלתית של חברי גוש האירו. )ראה תרשים 4(. 
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הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים בחוברת זו )להלן - "המידע"( מסופקים כשרות לקוראים 
ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו 
העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ - בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים 

ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. 

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות 
משמעותיות בין התחזיות המובאות בחוברת זו לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים 

בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. 

 

לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם 
עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בחוברת, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה. 

 

© כל הזכויות שמורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנק לאומי, חטיבת שוקי הון, אגף כלכלה   
 תא דואר 2, תל אביב 61000 

טלפון: 076-885-8737, פקס: 076-895-8737,  
 

 gilbu@bll.co.il :דוא"ל 

  http://english.leumi.co.il/Home/

http://#

