
 
 

 

 

 

 

 

 מאקרו גלובאלי - סקירה חודשית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד"ר גיל מיכאל בפמן, כלכלן ראשי

 בניהו בולוטין, כלכלן

 

 
 

 אגף כלכלה, החטיבה לשוקי הון
 

 

 
 

 

 
 אנא ראו גילוי נאות בעמוד האחרון

 1
 

 

 אוגוסט 2020



 
 

 

עיקרי הדברים ותוכן עניינים 

 2
 

 

 

לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 הכלכלה הגלובלית החלה להתאושש, אך קיימים פערים משמעותיים בין מדינות שונות. בהודו ורוסיה, 

סקטור הייצור התעשייתי נחלש בחודש האחרון.  

 המכירות הקמעונאיות עלו בכלכלות המפותחות אך במידה והגל השני של הנגיף יגרום להחזרת 
הסגרים והמגבלות אזי הן עלולות לרדת חזרה.  

 צ'ילה העבירה רפורמה לשימוש בחלק מכספי הפנסיה של משקי הבית, על מנת להאיץ את 
התאוששות המשק. 

 שיעור האינפלציה עלה במדינות המפותחות לאחר שהוא ירד במשך מספר חודשים, אך באוסטרליה 

שיעור האינפלציה ירד לרמה שלילית.  

 באנגליה, הבנק המרכזי לא שינה את המדיניות המוניטרית אך בקנדה ורוסיה הבנקים המרכזיים 
הפחיתו את שיעור הריבית.  

 תשואות האג"ח בארה"ב ירדו מאמצע יולי ותשואות האג"ח של הכלכלות הגדולות בגוש האירו ירדו גם 
כן במהלך יולי. 

ארצות הברית )עמ' 8( 

 התוצר של ארה"ב התכווץ ברביע השני ב-32.9% במונחים שנתיים בעיקר בשל ירידה חדה בצריכה 
הפרטית.  

 נתוני חודש יוני והאינדיקטורים המקדימים מצביעים על התאוששות חלקית בפעילות הכלכלית 

והתוצר צפוי לצמוח ברביע השלישי של השנה. 

 ה-FED השאיר את הריבית ברמה של 0.00%-0.25% והצהיר כי ימשיך את רכישות הנכסים לפחות 

בקצב הנוכחי. הצהרת ה-FED גרמה לירידת תשואות של האג"ח הממשלתיות ולירידה של שיפוע 
העקום.  

 מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ומדד הליבה עלה גם כן. 

 

גוש האירו )עמ' 11( 

 התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע השני ב-q/q( 12.1%(, כאשר התוצר בכל הכלכלות הגדולות 

ירד ברביע השני בשיעור דו ספרתי.  

 לקראת סוף הרביע השני הפעילות הכלכלית החלה להתאושש ובחלק מהכלכלות הגדולות בגוש 
האירו אף באופן מהיר יחסית, אך ענף התיירות נותר פגיע והוא צפוי להכביד על ההתאוששות של 

כלכלות מוטות תיירות. 

 ה-ECB השאיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.00% והוא מצפה שהריבית תישאר ברמה 

הזו עד שהאינפלציה תתכנס ליעדה.  

 מדינות גוש האירו הגיעו להסכמה על הקמת קרן התאוששות בסך 750 מיליארד אירו, מתוכם 390 
מיליארד יינתנו כמענקים ו-360 מיליארד כהלוואות מוזלות. 
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2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.5% 2.6% 4.1%- 4.9%

 ארצות הברית 2.4% 2.9% 2.3% 5.3%- 3.7%

 בריטניה 1.9% 1.3% 1.4% 9.0%- 6.0%

 יפן 2.2% 0.3% 0.7% 5.2%- 1.7%

 גוש האירו 2.7% 1.9% 1.3% 8.4%- 5.5%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.3% 5.1% 4.4% 1.8%- 4.4%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 1.4% 8.0%

 הודו 7.0% 6.1% 4.3% 5.8%- 9.4%

 אמריקה הלטינית 0.9% 0.7% 0.6%- 8.8%- 4.0%

 ישראל 3.6% 3.4% 3.5% 7.9%- 5.5%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.9% 22.6%- 11.9%

 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%- 0.0%

 גוש האירו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.5%

0.00%-

0.25% 

 ישראל 0.10% 0.25% 0.25% 0.00-0.25%

Dummy Text



 
 

   הכלכלה הגלובלית במבט כולל

פעילות כלכלית: הכלכלה הגלובלית החלה להתאושש, אך קיימים פערים משמעותיים בין מדינות שונות. בהודו 
ורוסיה, סקטור הייצור התעשייתי נחלש בחודש האחרון. המכירות הקמעונאיות עלו בכלכלות המפותחות אך 
במידה והגל השני של הנגיף יגרום להחזרת הסגרים והמגבלות אזי הן עלולות לרדת חזרה. צ'ילה העבירה 

רפורמה לשימוש בחלק מכספי הפנסיה של משקי הבית, על מנת להאיץ את התאוששות המשק. 

 הכלכלה הגלובלית החלה להתאושש מהמשבר, על רקע הסרת הסגרים ואי החזרתם ברוב מוחלט של 

המדינות. מדד ה-PMI של סקטור התעשייה הגלובלי עלה ביולי והגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז פרוץ 
המשבר שנבע מהתפשטות נגיף הקורונה )ראה תרשים 1( והוא מאותת על צמיחת הסקטור במהלך חודש 
יולי. אולם, קיימים פערים משמעותיים בהתאוששות הכלכלית בין מדינות שונות. באוסטרליה, בריטניה וסין, 
מדד ה-PMI של סקטור הייצור ממשיך לעלות ומסמן על צמיחה של הייצור התעשייתי. בברזיל המדד ממשיך 
לעלות גם כן והוא אף הגיע לרמת שיא היסטורית של 58.2 נקודות, ומסמן על צמיחה של סקטור הייצור 
למרות המשך התפשטות נגיף הקורונה. לעומת זאת, ברוסיה והודו, מדד ה-PMI של סקטור הייצור נחלש 

ביולי והוא מסמן על המשך התכווצות בפעילות הכלכלית. 
 עם תחילת ההתאוששות בפעילות הכלכלית, המכירות הקמעונאיות עלו בכלכלות המפותחות. זאת, לאחר 

שהם ירדו בשיעורים חדים בחודשים מרץ-אפריל בעת התפרצות וירוס הקורונה כתוצאה מעצירת הפעילות 
הכלכלית. אולם, על רקע ההתפרצות השנייה של וירוס הקורונה במספר מדינות ועליית שיעור ההדבקה 
בארה"ב, במידה והתפשטות הנגיף לא תיבלם אזי מדינות עשויות להחזיר את הסגרים ואת מגבלות הריחוק 

החברתי, וההתאוששות במכירות הקמעונאיות עלולה להאט וייתכן שאף להיבלם. 
 בבריטניה, התוצר צמח בחודש יוני בשיעור חד של m/m( 8.7%(. אולם, זה לא מנע את הירידה המשמעותית 

של התוצר ברביע השני אשר התכווץ ב-q/q( 20.4%(. המכירות הקמעונאיות עלו ביוני ב-13.9% )m/m, ראה 
תרשים 2( לאחר שבמאי הן עלו גם כן בשיעור דו ספרתי וכעת הן נמוכות רק ב-1% מהרמה שנרשמה 
בפברואר, טרום התפשטות וירוס הקורונה בבריטניה. האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך 
ההתאוששות בפעילות הכלכלית בתחילת הרביע השלישי. סקר ה-ESI לבחינת הסנטימנט הכלכלי 
בבריטניה עלה ביולי מ-65.2 ל-75.5, ומדד ה-PMI המשולב עלה ביוני מ-47.7 ל-57.1 נקודות ומצביע על 
צמיחת הפעילות הכלכלית בבריטניה. מדד PMI של סקטור השירותים עלה מ-47.1 ל-56.6 מה שמצביע על 
התאוששות חזקה של סקטור השירותים שהיה הנפגע המרכזי במשבר. אולם רכיב התעסוקה במדד ירד 
והוא מצביע על המשך התכווצות שוק העבודה, מה שמראה שהצמיחה בתוצר לא מנעה פיטורי עובדים 
ואיבוד משרות. הבנק המרכזי של אנגליה הציג הערכות אופטימיות לגבי כלכלת אנגליה, ולהערכתו השיא 
הצפוי בשיעור האבטלה ירד מ-9.0% ל-7.5% בסוף השנה. על פי מדד Nationwide HPI, מחירי הדירות 
בבריטניה עלו ביולי לאחר שהם ירדו בחודשים מאי-יוני, וכעת הם גבוהים ב-1.5% מהרמה בשנה שעברה 
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)y/y, ראה תרשים 3(. זאת, בצל העלייה בהלוואות לדיור שעלו בחודשים מאי-יוני לאחר שהגיעו לשפל 
באפריל וכן מספר המשכנתאות שאושרו עלה ביוני לאחר שבמאי הוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר בשלושת 

העשורים האחרונים.  
 ביפן, האינדיקטורים של חודש יוני מצביעים על התאוששות מסוימת בפעילות הכלכלית. המכירות 

הקמעונאיות עלו ביוני ב-m/m( 13.1%( והן מרמזות על התאוששות בהוצאות הצרכנים הצפויה להימשך 
ברביע השלישי, גם אם חלק מהמגבלות יוחזרו. הייצור התעשייתי עלה ביוני מעט, על רקע ההתאוששות 
בביקושים המקומיים והחיצונים, לאחר שברביע השני הוא ירד ב-q/q( 16.7%( בשל הסגרים והמגבלות 
שהוטלו. מדד ה-PMI של הייצור התעשייתי עלה ביולי מרמתו הנמוכה, אך הוא נמוך מהמדד של מדינות 
מפותחות אחרות והמדד מצביע על המשך התכווצות מסוימת בפעילות הכלכלית, מה שמעלה את החשש 
שההתאוששות הכלכלית של יפן תהיה איטית יחסית. חשש זה גדל על רקע ההתפשטות המחודשת של 
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הנגיף, אשר עלול לגרום להחזרת המגבלות וייתכן שאף לסבב נוסף של סגירת עסקים.  
 הפעילות הכלכלית במדינות המתפתחות החלה להתאושש. אולם, האינדיקטורים המקדימים לחודש יולי 

בחלק מהמדינות מצביעים על היחלשות הפעילות הכלכלית ובחלק מהמדינות אף על המשך התכווצותה.  
בסין, התוצר צמח ברביע השני, לאחר שהוא התכווץ ברביע הראשון של השנה. אולם, הייתה שונות גדולה 
בשיעורי הצמיחה בין הסקטורים השונים כאשר הצמיחה הגדולה ביותר הייתה בסקטור ההייטק והפיננסי, אך 

ענפי הקמעונאות והתחבורה צמחו בשיעור נמוך מאוד וענף האירוח המשיך להתכווץ.  
 הסחר הבינלאומי של סין התאושש גם כן ברביע השני. עיקר התאוששות הסחר הבינלאומי הייתה ביבוא אשר 

עלה ביוני מרמה שלילית של y/y( -16.7%( ל-2.7% )y/y(, אך גם הייצוא הסיני עלה ביוני מ-3.3%- )y/y( ל-
y/y( 0.5%(. מדד PMI מצביע על המשך התאוששות סקטור הייצור ועל צמיחתו, אך רכיב הזמנות היצוא אשר 

התאושש גם כן, מצביע עדיין על התכווצות בשל הביקושים החיצוניים שנותרו חלשים.  
 בהודו, על פי האינדיקטורים המקדימים לחודש יולי, התאוששות המשק צפויה להיות איטית והדרגתית. 

הפעילות הכלכלית צפויה להמשיך להתכווץ בשיעור נמוך מההתכווצות בחודשים האחרונים, כאשר עיקר 
ההתכווצות עדיין תהיה בסקטור השירותים. מדד ה-PMI של סקטור הייצור ירד מעט ביולי לאחר שהוא עלה 
ביוני בחדות עם פתיחת הסגר המחמיר והארוך שהיה במדינה, והוא מצביע על הפוגה מסוימת בהתאוששות 
הפעילות הכלכלית. בנוסף, בחודש יוני נוצר לראשונה מזה כ-20 שנים עודף במאזן סחר המוצרים של הודו 
והוא הגיע לשיא היסטורי של כ-0.8 מיליארד דולר, לאחר שבמאי היה גירעון של כ-3.2 מיליארד דולר. בימים 
של שגרה העודף היה סימן טוב על רקע הגירעון המסורתי במאזן סחר המוצרים של הודו, אולם בימים אלו 
של משבר, הגירעון משקף בעיקר את היחלשות הביקוש המקומי והעודף נוצר כתוצאה מכך שהיבוא נחלש 

יותר מהייצוא.  
 באמריקה הלטינית, הפעילות הכלכלית החלה להתאושש בחלק מהכלכלות המרכזיות. הייצור התעשייתי 

של ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו וצ'ילה, עלה ביוני אך הוא עדיין נמוך משמעותית מהרמות שלפני התפשטות 
וירוס הקורונה. ההתאוששות בברזיל ובצ'ילה טרם השפיעה על שוק העבודה ושיעור האבטלה המשיך לעלות  

למרות הירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.  
 בפרו, שיעור האבטלה יותר מהכפיל את עצמו בחודשים אפריל-יוני, כאשר בחודשים מאי-יוני שיעור 

האבטלה עלה ב-7.3% והגיע לשיא של שלושת העשורים האחרונים של 16.3%. זאת, למרות העלייה 
המסוימת בייצור התעשייתי של חודש מאי, מאחר שהוא עדיין נותר נמוך משמעותית וכעת הוא נמוך בכ-

42% מהרמה שהייתה בשנה שעברה.  
 במקסיקו, הייצור התעשייתי עלה ביוני ב-m/m( 17.9%( לאחר שהוא ירד בחודשים אפריל-מאי והגיע לשפל 

של כ-30.7% מהרמה בשנה שעברה. הירידה בייצור התעשייתי המקסיקני במחצית הראשונה של הרביע 
השני הייתה בכל הסקטורים המרכזיים ומרמזת על כך שלמרות התאוששות סקטור הייצור ביוני, התוצר 
ברביע השני עדיין צפוי לרדת משמעותית. זאת, על רקע העלייה בתחלואה והמשך התפשטות נגיף הקורונה 
המאיימת על החזרת הסגרים והמגבלות החברתיות, העלולות להחמיר את המשבר הכלכלי באמריקה 

הלטינית. 
 צ'ילה העבירה רפורמה המאפשרת למשקי הבית למשוך עד 10% מחסכונות הפנסיה שלהם ללא מס, עד 

לסכום של 4 מיליון פסו צ'יליאני )כ-5,285 דולר אמריקאי( על מנת להאיץ את ההתאוששות בפעילות 
הכלכלית. כפי הנראה, קיימת התעניינות רבה סביב תכנית זו, על פי סקר של לשכת המסחר, 80% מהאזרחים 
בעלי שכר הנמוך מתכננים למשוך את כל 10% מחסכונות הפנסיה שלהם המתאפשרים למשוך ללא מס 
ברפורמה וכן 60% מבעלי השכר הגבוה יותר מתכננים למשוך 10% מחסכונות הפנסיה שברשותם. בהנחה 
שהסקר אכן משקף, אזי סך המשיכות מכספי הפנסיה צפוי להסתכם לכ-14 מיליארד דולר אמריקאי 



 
 

המהווים כ-5.5% מהתמ"ג הצ'יליאני. קולומביה הולכת בדרכה של צ'ילה ומנסה גם כן להעביר חוק דומה 
שיאפשר שימוש בחלק מכספי הפנסיה על מנת להעלות את הצריכה ולסייע בהתאוששות הכלכלית. אולם, 
לצעד זה יש גם עלות פיסקלית ארוכת טווח ודינמיקת החוב של קולומביה, בניגוד לצ'ילה, היא כבר עתה 
בעייתית ובמידה והיא תעביר הצעת חוק דומה אזי בטווח הקצר צעד זה אכן יסייע להתאוששות מסוימת של 

המשק, אך בטווח הארוך העלות הפיסקלית תכביד על צמיחת המשק. 
 במבט קדימה, התמ"ג העולמי צפוי להתכווץ ב-2020 ב-4.1% ולצמוח ב-2021 ב-4.9%. כאשר, התוצר של 

בריטניה צפוי להתכווץ השנה ב-9.0%, התוצר של גוש האירו צפוי להתכווץ ב-8.4% והתוצר של אמריקה 
הלטינית צפוי להתכווץ השנה ב-8.8%. ב-2021 התוצר של הודו וסין צפוי לצמוח בשיעור הגבוה ביותר. 
להערכתנו, הצמיחה בהודו ב-2021 צפויה להיות בשיעור של 9.4% והתוצר של סין צפוי לצמוח שנה הבאה 
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ב-8.0%.  

 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: שיעור האינפלציה החודשית עלה במדינות המפותחות לאחר שהוא ירד במשך 
מספר חודשים, אך באוסטרליה שיעור האינפלציה ירד לרמה שלילית. באנגליה, הבנק המרכזי לא שינה את 
המדיניות המוניטרית אך בקנדה ורוסיה הבנקים המרכזיים הפחיתו את שיעור הריבית. תשואות האג"ח בארה"ב 

ירדו מאמצע יולי ותשואות האג"ח של הכלכלות הגדולות בגוש האירו ירדו גם כן במהלך יולי. 

 שיעור האינפלציה במדינות המפותחות עלה ביוני לאחר שהוא ירד בחודשים האחרונים על רקע הירידה 

 ,y/y( 1.1%-עלה ביוני מ-0.7% ל OECD-בביקושים שנבעה מהמשבר ומהסגרים שהוטלו. שיעור האינפלציה ב
ראה תרשים 4(. כאשר, רכיב המזון המשיך לעלות והוא אף עלה מעט יותר מאשר במאי ורכיב האנרגיה ירד 
ביוני בשיעור נמוך יותר מאשר במאי. שיעור אינפלציית הליבה )ללא מזון ואנרגיה( עלה גם כן ביוני מ-1.5% 
ל-1.6%. בקנדה, שיעור האינפלציה עלה ביוני בשיעור חד מ-0.4%- ל-0.7%, על רקע העלייה במחירי 
האנרגיה. עלייה חדה זו הגיעה לאחר חודשיים בהם האינפלציה הייתה ברמה שלילית ועל רקע החזרת 
הפעילות הכלכלית. באוסטרליה, שיעור האינפלציה נכנס ברביע השני לטריטוריה שלילית, לראשונה מאז 

1997 והוא ירד מ-2.2% ל-0.3%-, על רקע ירידת מחירי האנרגיה במהלך הרביע השני.  
 הבנק המרכזי של אנגליה השאיר כצפוי את המדיניות המוניטרית ללא שינוי. להערכתנו, ה-BOE יגדיל את 

היקף רכישות הנכסים הפיננסיים עד לסוף 2021 ב-250 מיליארד ליש"ט, בנוסף למסגרת הקיימת של 300 
מיליארד ליש"ט. מתוכם, 100 מיליארד ליש"ט צפויים להתווסף בנובמבר ו-150 מיליארד ליש"ט צפויים 
להתווסף במהלך 2021. התחזיות הכלכליות של הוועדה המוניטרית מהחודש, אינן מצביעות לעת עתה על 
צורך בצעדי מדיניות מוניטרית מרחיבה נוספים. הוועדה מעריכה כי שיעור האינפלציה צפוי לעמוד ביעד של 
2% בשנת 2022. אולם, להערכתנו התחזיות של הבנק המרכזי נראות אופטימיות מדי וצפוי שיהיה צורך 
בצעדי מדיניות מרחיבה נוספים להעלאת שיעור האינפלציה. הוועדה המוניטרית אמרה גם, כי "ריבית 
שלילית בזמן זה צפויה להיות פחות יעילה ככלי לעידוד הכלכלה" וציינה שישנם "מכשירים אחרים זמינים" 
והיא הוסיפה כי "אין בכוונת הוועדה להדק את המדיניות המוניטרית עד שיהיו עדויות ברורות לכך להשגת 
יעד האינפלציה של 2% באופן יציב". מה שמרמז שהבנק המרכזי מוכן לשמור על מדיניות מוניטרית מרחיבה 
גם כאשר האינפלציה עולה מעבר ליעד של 2%. זוהי גישה לפיה יעד האינפלציה הופך להיות גמיש מבעבר. 

גישה זו עשויה להיות מיושמת גם במשק האמריקאי. 



 
 

 ברוסיה, הבנק המרכזי הפחית את הריבית ב-25 נ"ב לרמה של 4.25% לאחר שבחודש יוני הריבית ירדה 

לשפל היסטורי מאז נפילת ברית המועצות והוא רמז על כך שהמדיניות המוניטרית המרחיבה עשויה 
להימשך. להערכתנו, צפויה הרחבה מוניטרית נוספת וייתכן שאף הורדת ריבית נוספת בשל לחצים דיס-

אינפלציוניים ועל רקע ההערכה של הבנק המרכזי שההתאוששות תהיה הדרגתית, אך קצב ההרחבה 
המוניטרית יואט.  

 בקנדה, הבנק המרכזי הכריז כי אין בכוונתו לשנות את מדיניות הריבית עד ששיעור האינפלציה יגיע ליעד 

של 2%, מה שמרמז על כך שהבנק לא צופה העלאת ריבית לפחות עד 2023. כמו כן, הבנק המרכזי הקנדי 
צפוי להמשיך את רכישות האג"ח, לפחות בסכום של 5 מיליארד דולר אמריקאי. 

 שיפוע עקום התשואות של ארה"ב בחלקו הבינוני והארוך )10Y-3M, 10Y-2Y( ירד באופן מתון במהלך יולי 

ושיפוע עקום התשואות בחלקו הקצר )2Y-3M( נותר יציב. תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב, הן 
ארוכות הטווח והן קצרות הטווח, ירדו בעקבות הצהרת ה-FED בחודש יולי על השארת הריבית ברמתה 
הנוכחית עד שהמשק יתגבר על המשבר ועל המשך רכישת הנכסים הפיננסיים.  במקביל, תשואות האג"ח 
הממשלתיות ארוכות הטווח של הכלכלות הגדולות בגוש האירו המשיכו לרדת במהלך יולי, כאשר תשואות 
האג"ח ארוכות הטווח של ממשלת איטליה ירדו בשיעור חד. בצ'ילה, שיעור תשואות האג"ח הממשלתית 
לטווח הבינוני והארוך ירדו ביולי, למרות העברת הרפורמה לשימוש בחלק מכספי הפנסיה לצריכה השוטפת 
של משקי הבית היוצרת עלות פיסקלית ארוכת טווח, אך תשואת האג"ח הממשלתית קצרת הטווח ירדה 

מעט )ראה תרשים 5(.  
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   ארצות הברית

פעילות כלכלית: התוצר של ארה"ב התכווץ ברביע השני ב-32.9% במונחים שנתיים בעיקר בשל ירידה חדה 
בצריכה הפרטית. נתוני חודש יוני והאינדיקטורים המקדימים מצביעים על התאוששות חלקית בפעילות 

הכלכלית והתוצר צפוי לצמוח ברביע השלישי של השנה.  

 התוצר של ארה"ב ירד ברביע השני בשיעור של 32.9% במונחים שנתיים וזו הירידה החדה ביותר בעשרות 

השנים האחרונות. ירידה חדה זו נבעה בעיקר מהתכווצות הצריכה הפרטית בשיעור של 34.6%, בשל הסגר 
שהוטל בארה"ב בחלק ניכר מהרביע השני שאילצו את הצרכנים להישאר בבתיהם )ראה תרשים 1(. צריכת 
השירותים ירדה ב-43.5% כאשר הירידות הגדולות ביותר היו בתחום הבריאות, מאחר ובדיקות וטיפולים 
שאינם חיוניים בוטלו, וכן שירותי הפנאי והבילוי נפגעו מאוד. ההשקעות התכווצו ברביע השני ב-27%, אולם 
נראה כי מדובר בירידה זמנית בלבד ולהערכתנו ההשקעות צפויות להתאושש בקצב מהיר. התכווצות 
משמעותית נרשמה גם בסחר החוץ, כאשר הייצוא ירד ב-64% במונחים שנתיים והייבוא )שגדול מן הייצוא( 
ירד ב-53%, כך שהתרומה של היצוא נטו לצמיחת התוצר הייתה חיובית. כנגד, הירידה במלאי תרמה תרומה 
שלילית לתוצר. התמריצים הפיסקליים תרמו לעלייה של 2.7% בצריכה הציבורית, אם כי שיעור העלייה היה 
גבוה יותר ללא הירידה של 5.6% בהוצאות של המדינות והרשויות המקומיות שנאלצו לקצץ בשל הירידה 

בהכנסות של הרשויות, וזאת בכדי לשמור על איזון תקציבי. 
 האינדיקטורים המקדימים השונים מצביעים על התאוששות מסוימת הפעילות הכלכלית. מדד PMI המשולב 

עלה ביולי מ-47.9 ל-50.0 נקודות והוא מסמן את עצירת התכווצות הפעילות הכלכלית, כאשר המדד מרמז 
על כך שסקטור הייצור התעשייתי צפוי לצמוח ביולי ואילו סקטור השירותים עשוי להתכווץ מעט, אך הוא גם 
כן צפוי להמשיך להתאושש. הצריכה הפרטית עלתה ביוני ב-m/m( 5.2%( וזאת באופן חלקי על רקע של 

ההיקפים הגדולים של תשלומי העברה שונים מן הממשלה אל משקי הבית.  
 הייצור התעשייתי עלה גם כן ביוני על רקע העלייה בביקושים, אך הוא עדיין נותר נמוך ב-10.9% מהרמה 

שהייתה בפברואר. הזמנות מוצרים בני קיימא עלו בחודש יוני ב-m/m( 7.3%( והזמנות הליבה עלו ב-3.3% 
)m/m( והן כעת נמוכות רק ב-3.7% מהרמה של פברואר, מה שמצביע על כך שהפגיעה בהשקעות במהלך 
המשבר לא הייתה קשה מדי. העלייה בהזמנות נרשמה למרות ירידה בהזמנות מטוסים אשר קוזזה על ידי 
זינוק של 85.7% בהזמנות של כלי רכב מנועי. עלייה זו הגיעה לאחר שבחודש מאי, הזמנות מוצרים בני קיימא 

עלו בשיעור חד של m/m( 15.1%( ומאותתת על חוזקת ההתאוששות של הפעילות הכלכלית.  
 מדד אמון הצרכנים ירד ביולי לרמה נמוכה, שנשמרת מאז פרוץ המשבר, ומשקף את הירידה בביטחון 

הכלכלי של משקי הבית על רקע אי הוודאות בנוגע לסיום התוספת השבועית של 600 דולרים לדמי 
האבטלה שנועדו לסייע למשקי הבית במשבר הנוכחי. זאת, על רקע המשך התפשטות נגיף הקורונה 
בארה"ב והחזרת הסגרים והמגבלות בחלק מהאזורים העלולים להקשות על התאוששות המשק. בפרט, נוכח 
סגירת מקומות בילוי ופנאי בחלק מהמדינות. התפתחות זו צפויה להגביל משמעותית את עוצמת 

ההתאוששות של הצריכה הפרטית במחצית השנייה של 2020 ובכך התאוששות התוצר תוגבל גם כן. 
 שוק הדירות ממשיך להתאושש ומספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ביוני ב-m/m( 13.8%, ראה תרשים 2(. 

זהו חודש שני ברציפות בו מספר הדירות הנמכרות עולה בקצב דו ספרתי, כאשר העלייה הייתה בכל האזורים 
בארה"ב ולא רק באזורים מסוימים. אולם, עליית מספר הדירות החדשות שנמכרו בדרום ארה"ב הייתה 
נמוכה יותר, על רקע התפשטות נגיף הקורונה באזור זה. מספר דירות יד שנייה שנמכרו עלה ביוני בשיעור 
חד של m/m( 20.7%( אך המכירות נותרו נמוכות בכ-18% מהרמה שנרשמה בפברואר טרום התפרצות נגיף 
הקורונה. התחלות הבנייה עלו ביוני ב-m/m( 17.3%( וכעת הן נמוכות ב-4% לעומת הרמה שהייתה בתקופה 
המקבילה אשתקד. כמו כן, מספר היתרי הבנייה עלה גם כן ביוני, אם כי בשיעור נמוך, אך העלייה בהיתרים 

מסמנת את המשך העלייה הצפויה בהתחלות בנייה. 
 במבט קדימה, התוצר צפוי לצמוח ברביע השלישי בקצב חיובי על רקע ההתאוששות המשתקפת 

מהאינדיקטורים המקדימים ומנתוני חודש יוני. אולם, המשך התפשטות וירוס הקורונה בארה"ב והחזרת 
המגבלות בחלק מהמקומות עשויים להכביד על צמיחת התוצר בהמשך ועל התאוששות הפעילות הכלכלית. 
להערכתנו, ב-2020 התוצר של ארה"ב צפוי להתכווץ ב-5.3% וב-2021 התוצר צפוי לצמוח ב-3.7% אך הוא 

עדיין יישאר מתחת לרמה שהייתה ב-2019. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-FED השאיר את הריבית ברמה של 0.00%-0.25% והצהיר כי ימשיך את רכישות 
הנכסים לפחות בקצב הנוכחי. הצהרת ה-FED גרמה לירידת תשואות של האג"ח הממשלתיות ולירידה של 

שיפוע העקום. מדד המחירים לצרכן עלה ביוני ומדד הליבה עלה גם כן.  
 ה-FED בפגישתו ב-29 ביולי השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.00%-0.25% ואמר כי הוא צופה 

שהריבית תישאר ברמה זו עד שתהיה וודאות לכך שהמשק התגבר על המשבר ושהוא בדרך להשגת יעדי 
התעסוקה ויציבות המחירים. בנוסף, בהודעתו נאמר כי רכישת הנכסים ימשכו "לפחות כמו בקצב הנוכחי" 
על מנת לשמור על נזילות השווקים, מה שמרמז כי ייתכן שבעתיד תכנית הרכישות תגדל, אך לא נחשף 
איזשהו שינוי ברכישות הנכסים הפיננסיים. ה-FED הדגיש את מחויבותו להשתמש בכל הכלים על מנת 
לתמוך בכלכלת ארה"ב בעת המשבר הנוכחי, במטרה לחזק את שוק העבודה ולשמור על יציבות מחירים 
)"המנדט הכפול"(  וציין כי הפעילות הכלכלית החלה להתאושש אך היא עדיין נמוכה מהרמה שהייתה 

בתחילת השנה, טרום התפרצות וירוס הקורונה.  
 ה-FED נתן תחזית פסימית והוא צופה שהמשבר הבריאותי ימשיך להכביד על הפעילות הכלכלית, על 

התעסוקה ועל האינפלציה בטווח הזמן הקרוב. להערכתו, התאוששות הפעילות הכלכלית תמשיך להיות 
תלויה בהתפתחויות שיהיו עם התפשטות נגיף הקורונה, כך שכל עוד הנגיף ימשיך להתפשט ברחבי ארה"ב, 

בפרט על רקע הגידול במספר הנדבקים החדשים בנגיף, צפויה האטה כלכלית 
 מדד המחירים עלה ביולי ב-m/m( 0.6%( ושיעור האינפלציה עלה מ-0.6% ל-1.0% במונחים שנתיים )ראה 

תרשים 3(. זאת, בשל העלייה ברכיבי הליבה של המדד, בפרט בביטוחי הרכב וכן בשל עליית מחירים בענף 
תעופה אשר החל להתאושש באופן איטי לאחר ירידת המחירים המשמעותית בחודשים אפריל-מאי כתוצאה 

מהסגרים והמגבלות שהוטלו. כתוצאה מכך, מדד הליבה עלה בחודש יולי מ-1.2% ל-1.6% במונחים שנתיים.  
 עלייה חדה זו במדד המחירים לצרכן משקפת את התאוששות מחירי המוצרים והשירותים שהושפעו בעיקר 

בשלבים הראשונים של התפשטות הנגיף, אך מחיריהם של חלק ניכר מהמוצרים עדיין נמוך מהמרמה שלפני 
המשבר. בנוסף, העלייה החדה בשיעור האינפלציה מסמנת כי ההשפעה הדיס-אינפלציונית של המשבר 
אשר נבעה מירידה בביקושים מתחילה להשתנות. להערכתנו, תתכן עלייה מסוימת נוספת בשיעור 
האינפלציה אך הוא לא צפוי לעלות משמעותית בחודשים הקרובים. בטווח הבינוני, שיעור האינפלציה צפוי 
לעלות על רקע העלייה בביקושים המקומיים וכן על רקע הצפי לעלייה במחירי האנרגיה בטווח הבינוני-

רחוק. למרות העלייה במדד ובאינפלציית הליבה, צפוי לקח זמן רב עד שה-FED יחל להעלות את שיעור 
הריבית. 

 ההיקף הנוכחי של הגדלת מאזן הפד במשבר הנוכחי גדול במידה ניכרת מאשר במשבר שהחל במהלך 

2007 והלך והתעצם במהלך 2008-2009. כמו כן, במשבר הנוכחי, מגוון אמצעי ההרחבה רחב במידה ניכרת 
מאשר בעבר וכולל אמצעים חדשים ומשמעותיים ביותר בהיקפם ובכיסוי שלהם, עם דגש מיוחד על הלוואות 
חירום לטובת הסקטור הפרטי באמצעים שונים. לאחרונה, הפד הודיע על הארכת משך הזמן של פעולת של 

תכניות הרחבה מוניטרית אלו. 
 במשבר הקודם, שהחריף דרמטית בסוף 2008, העלייה הייתה גדולה יותר ברזרבות הבנקים וזאת כמטרה 

של הפד "להנזיל" את המערכת הפיננסית ובאמצעים ישירים אל מול מערכת הבנקאות. לעומת זאת, 
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במשבר הנוכחי, רמת הרזרבות של הבנקים הייתה גבוהה יחסית מלכתחילה והדגש היה על יצירת מקורות 
אשראי ישירים או "כמעט-ישירים" מן הפד אל הסקטור העסקי והפרטי. 

 הדגש על הגדלת רזרבות הבנקים שהיה במשבר שהחריף מאז שלהי 2008  בא לידי ביטוי בגידול ניכר של 

בסיס הכסף )מצרף הכסף הצר(, M0, אשר כולל בעיקר את הרזרבות של הבנקים וגם את המזומנים 
שבמחזור. מצרף זה איננו כולל את רוב מרכיבי הכסף שבידי ציבור האזרחים והעסקים ובכלל זה פיקדונות 
עו"ש, פיקדונות אחרים ועוד. המצרף M1 הוא מצרף רחב יותר, אשר כולל את המזומנים שבידי הציבור 
ופיקדונות עו"ש שלו. מצרף זה משקף במידה רבה יותר, אם כי לא מלאה לחלוטין, את היקף "הכסף הנזיל" 

אשר מוחזק בידי ציבור האזרחים והעסקים ויכול להשפיע על הביקושים והמחירים. 
 לעומת זאת, במשבר הנוכחי, עד כה, הגידול בשני מצרפי הכסף הנ"ל דומה, כלומר שפעולות ההרחבה 

המוניטרית של הפד באות לידי ביטוי במצרף הכסף "של הציבור" M1. הדברים באים לידי ביטוי בהמשך 
עליית מכפיל כמות הכסף בעת הנוכחית באופן שכל הזרמה של דולר יוצרת גידול של יותר מדולר אחד 

בכסף שבידי הציבור. 
 ניסיון להסביר את אי התפרצותה של אינפלציה גבוהה בארה"ב בעקבות ההרחבות המוניטריות הניכרות 

שבאו בתגובה למשבר שהחריף מאז שלהי 2008 מחייב התייחסות למגוון רחב של משתנים ותהליכים. עם 
זאת, מאחר ואינפלציה הינה תופעה מוניטרית, ניתן להסביר, ולו באופן חלקי, נדבך משמעותי של שמירה על 
"יציבות מחירים" בתקופה הנדונה, בכך שההרחבה המוניטרית הגיעה בעיקר לרזרבות של הבנקים. במילים 
אחרות ההזרמה מן הפד הגיעו אז לרזרבות של הבנקים ושם "נכלאו", וזאת תוך השפעה מתונה יחסית על 
כמות הכסף הנזיל שבידי הציבור. כמובן שישנם משתנים חשובים נוספים כמו ההרעה במצב שוק העבודה 

באותה עת, היווצרותו של עודף כושר יצור גלובלי ועוד. 
 בעת הנוכחית, התמסורת מפעולות הפד אל כמות הכסף שבידי הציבור משמעותית יותר מאשר בעבר ולכן 

בעתיד תתכן השפעה של הרחבה זו, המגיעה לכיסי האזרחים, על המחירים. לכך ראוי להוסיף גם כמה היבטי 
מדיניות כלכלית. ההיבט הראשון נוגע לרצונו המוצהר של הפד לאמץ גישה סימטרית ליעד אינפלציה, אשר 
מאפשרת מידה רבה של סובלנות ביחס למצב של עליית האינפלציה אל מעל ליעד בעתיד. באופן דומה, 
ישנן גם קריאות לאימוץ של יעד של "ממוצע אינפלציה" שבמסגרתה יש לאפשר אינפלציה גובהה יחסית 

כנגד האינפלציה הנמוכה של שנים עברו. 
 שנית, החוב הממשלתי של ארה"ב צפוי לגדול השנה בכ-4 טריליון דולר, תוך עליית רמת החוב ביחס לתוצר 

לרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה של כ-146 אחוזי תוצר בשנה הבאה. לנוכח הגידול הניכר 
בחוב כיום ניתן לצפות ליוזמה של ממשלת ארה"ב לעלייה בנטל המס בעתיד, זאת כאמצעי למימון תשלומי 

החוב והריבית בעתיד. אחד האמצעים למיסוי הוא "מס אינפלציה" )Seigniorage(, שבאמצעותו הממשלה 
שוחקת את הערך הריאלי של התחייבויותיה )כסף, חוב לא צמוד(, ובסוג כזה של "משחק סכום אפס" שחיקת 
התחייבויות ממשלתיות באמצעות מס אינפלציה מהווה שחיקה של שווי נכסים שבידי הציבור ומיסוי בפועל. 
על רקע דבר אלו, אין זה מפתיע שציפיות האינפלציה בארה"ב, לטווחים של 5 שנים ומעלה מצויות לאחרונה 

במגמת עלייה, שמשמעותה שהשוק הולך ומתמחר האצה של האינפלציה בעתיד הרחוק יותר. 
 שיפוע עקום התשואות בחלקו הבינוני והארוך )10Y-3M, 10Y-2Y( ירד באופן מתון במהלך יולי. שיפוע עקום 

התשואות בחלקו הקצר )2Y-3M( נותר יציב ביולי, לאחר שהשתטח במהלך החודשים האחרונים בשל רכישות 
האג"ח הממשלתיות של ה-FED לאורך כל עקום התשואות ולנוכח ציפיות השוק שריבית ה-FED תישאר 
ברמה אפסית לאורך זמן. הצהרת ה-FED כי הריבית תישאר ברמה הנוכחית עד שהמשק יתגבר על המשבר 
וכן שרכישת הנכסים תמשך "לפחות כמו בקצב הנוכחי", הביאו לירידה של תשואות האג"ח הממשלתיות הן 
ארוכות הטווח והן קצרות הטווח )ראה תרשים 4( וכן לירידה של שיפוע העקום הן בחלק הקצר והן בחלק 
הבינוני והארוך. עם עליית ציפיות האינפלציה והצורך של הממשל במימון, זה בסופו של דבר עשוי להוביל 

לעלייה הדרגתית בשיעור הריבית בטווח הארוך. 
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 גוש האירו

פעילות כלכלית: התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע השני ב-q/q( 12.1%(, כאשר התוצר בכל הכלכלות 
הגדולות ירד ברביע השני בשיעור דו ספרתי. לקראת סוף הרביע השני הפעילות הכלכלית החלה להתאושש 
ובחלק מהכלכלות הגדולות בגוש האירו אף באופן מהיר יחסית, אך ענף התיירות נותר פגיע והוא צפוי להכביד 

על ההתאוששות של כלכלות מוטות תיירות. 

 התוצר של גוש האירו ירד ברביע השני ב-q/q( 12.1%, ראה תרשים 1( המשקפים ירידה של 40.3% במונחים 

שנתיים, הירידה החדה ביותר בהיסטוריה. זאת, בשל הסגרים שהוטלו במספר רב של מדינות ברחבי גוש 
האירו ובפרט בכלכלות החזקות, במחצית הראשונה של הרביע השני. אולם, העלייה באמון העסקים 
בחודשים יוני-יולי, העלייה המשמעותית באמון הצרכנים בחודשים מאי-יולי וכן העלייה החדה במכירות 
הקמעונאיות ובייצור התעשייתי בחודשים מאי-יוני, לאחר הסרת חלק מהסגרים, מעידים על כך שהפעילות 

הכלכלית החלה להתאושש לקראת סוף הרביע השני.   
 בנוסף, האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית בתחילת הרביע 

השלישי. סקר ה-ESI לבחינת הסנטימנט הכלכלי בגוש האירו עלה ביולי והוא מסמן את המשך ההתאוששות 
בפעילות הכלכלית. מדד PMI המשולב של גוש האירו עלה ביולי מ-48.5 ל-54.8 נקודות )ראה תרשים 2( 
והוא מצביע על החזרת הפעילות הכלכלית של גוש האירו למסלול צמיחה )כפי שמשתקף מערך הגבוה מ-
50(. הצמיחה צפויה להיות הן בסקטור הייצור והן בסקטור השירותים, אך הצמיחה של סקטור השירותים 
צפויה להיות חזקה יותר. אולם, רכיב התעסוקה במדד נותר ברמה הנמוכה מ-50 נקודות והוא מצביע על כך 

שלמרות ההתאוששות בפעילות הכלכלית, שוק העבודה של גוש האירו טרם החל להתאושש. 
 שוק העבודה בגוש האירו נותר חלש בחלקו. בעוד ששיעור האבטלה עלה ביוני מ-7.7% ל-7.8%, שיעורו  

בקרב הצעירים עלה ביוני מ-16.5% ל-17%. העלייה בשיעור האבטלה נרשמה כמעט בכל הכלכלות 
הגדולות של גוש האירו, למעט צרפת בה הוא ירד ביוני מ-8.2% ל-7.7%. חלק מהתכניות הממשלתיות 
התומכות בשוק התעסוקה שניתנו לטווח קצר יגיעו בקרוב לסיומן, מה שעלול ללחוץ עוד יותר את שוק 
העבודה ולהגדיל את מספר הבלתי מועסקים בחודשים הקרובים. עליית שיעור האבטלה יחד עם החשש 
לגבי התאוששותו בזמן הקרוב, הביאו לירידה קטנה באמון הצרכנים בחודש יולי. זהו סימן לכך 
שההתאוששות של הפעילות הכלכלית בגוש האירו צפויה להיות איטית יותר במהלך הרביע הקרוב וכפי 

הנראה גם מעבר לכך. 
 בחלוקה למדינות, התוצר ירד ברביע השני בקרב כל הכלכלות הגדולות של גוש האירו בקצב דו ספרתי, 

בעיקר בשל הירידה בצריכה הפרטית ובהשקעות העסקיות. ספרד נפגעה באופן הקשה ביותר מבין 
הכלכלות הגדולות בגוש האירו והתוצר שלה ירד ברביע השני ב-q/q( 18.5%(. ההתכווצות החדה של התוצר, 
ממחישה את חומרת הסגר שהיה במדינה ואת ההתאוששות החלקית בפעילות הכלכלית לאחר פתיחת 
הסגר וההקלות במגבלות החברתיות שהוטלו. התוצר של צרפת התכווץ ברביע השני ב-q/q( 13.8%( בשל 
הסגר האגרסיבי שהיה במדינה. אולם, על פי האינדיקטורים המקדימים, הפעילות הכלכלית בצרפת החלה 
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להתאושש באופן מהיר יחסית מאז שהסגר הוסר והם מצביעים על כך שההתאוששות נמשכה גם בתחילת 
הרביע השלישי.  

 התוצר של איטליה התכווץ ברביע השני ב-q/q( 12.4%( וכפי הנראה מהאינדיקטורים המקדימים, הפעילות 

הכלכלית באיטליה החלה להתאושש יחסית בקצב מהיר במחצית השנייה של הרביע השני וסקטור הייצור 
 )q/q( 10.1%-התעשייתי אף צפוי לצמוח בתחילת הרביע השלישי. בגרמניה, התוצר התכווץ ברביע השני ב
לאחר שברביע הראשון הוא התכווץ רק ב-q/q( 2.0%( וזו הירידה הקטנה ביותר בקרב הכלכלות הגדולות של 
גוש האירו. התכווצות התוצר בגרמניה הייתה בכל רכיבי התוצר, למעט בצריכה הממשלתית אשר עלתה 
במהלך הרביע השני. סקר ה-IFO למדידת אמון העסקים בגרמניה עלה ביולי ויחד עם העלייה ב-PMI, הם 
מרמזים על כך שכלכלת גרמניה מתאוששת בקצב יציב. ה-PMI עלה הן בסקטור השירותים והן בסקטור 
הייצור התעשייתי, והוא מצביע על צמיחה משמעותית בסקטור השירותים שהיה הנפגע המרכזי במשבר 
הנוכחי. זאת, על רקע הצלחת גרמניה בבלימת הגל השני של נגיף הקורונה. הציון הגבוה ברכיב הציפיות 
בסקר ה-IFO, מרמז על כך שבמידה וגרמניה תמשיך לבלום את הגל השני ותשמור על כך שמספר החולים 
הפעילים לא יעלה, אזי אמון העסקים צפוי להמשיך לעלות באוגוסט והפעילות הכלכלית צפויה להמשיך 

להתאושש. 
 שילוב של המגבלות על נסיעה ותעופה, יחד עם הזהירות הננקטת מצד התיירים, עשויות להקשות על 

התאוששות הפעילות הכלכלית של ענף התיירות ולהכביד על ההתאוששות של איטליה, יוון, ספרד ופורטוגל 
מהמשבר, מאחר והתיירות מהווה נתח משמעותי מהתוצר שלהם. כך למשל, ההכנסות הישירות של תיירות 
ביוון הם מעל 8% מהתמ"ג ובאיטליה וספרד הן מעל 6% תוצר. אולם, התיירות מעלה את התוצר גם באופן 
עקיף וכאשר לוקחים בחשבון גם את ההשפעות הללו, אזי על פי הערכות, התיירות ביוון מהווה כ-20% 
מהתמ"ג, בספרד כ-14% מהתוצר ובאיטליה כ-13% מהתמ"ג. גרמניה צפויה להיפגע גם כן מהמשך 
המגבלות על מעבר בין מדינות, אך הפגיעה בה צפויה להיות קלה יותר מאחר וסקטור התיירות שלה, ובפרט 

תיירות החוץ, קטן יחסית. 
 במבט קדימה, ההתאוששות הכלכלית בגוש האירו צפויה להימשך, כל עוד קצב התפשטות נגיף הקורונה 

לא גדל. להערכתנו, התוצר בגוש האירו צפוי להתכווץ השנה ב-8.4% ולצמוח ב-2021 ב-5.5%, אך התוצר 
לא צפוי לחזור לרמה של 2019 לפני סוף שנת 2022.   

 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB השאיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.00% והוא מצפה 
שהריבית תישאר ברמה הזו עד שהאינפלציה תתכנס ליעדה. מדינות גוש האירו הגיעו להסכמה על הקמת קרן 
התאוששות בסך 750 מיליארד אירו, מתוכם 390 מיליארד יינתנו כמענקים ו-360 מיליארד כהלוואות מוזלות. 
 ה-ECB השאיר כצפוי את המדיניות המוניטרית ללא שינוי ושיעור הריבית נשארה 0.00%, על רקע הרגיעה 

בשוק האג"ח וכן על רקע נתונים כלכליים מעודדים, והוא אמר כי הוועדה המוניטרית מצפה שהריבית תישאר 
ברמה זו עד שקצב עליית המחירים יתכנס לכיוון של יעד האינפלציה, שהוא מעט מתחת ל-2%. כמו כן, ה-

ECB ימשיך ברכישות הנכסים הפיננסים שבמסגרת תכנית רכישות החירום )PEPP( עד לסך של 1.35 טריליון 

אירו. רכישות אלו ימשכו לפחות עד סוף 2021, ובכל מקרה, הם ימשכו עד שהמשבר שנוצר מהתפשטות 
נגיף הקורונה יחלוף. הרווחים מרכישת הנכסים הפיננסים יושקעו גם כן בתכנית רכישות החירום לפחות עד 
סוף 2022. נציין כי, נשיאת ה-Christine Lagarde ,ECB, דחתה את ההצעות שעלו במסיבת העיתונאים שה-
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ECB לא ישתמש בכל הכסף שהוקצה לתכנית רכישות החירום, מה שמצביע על נחישותו להמשיך את 

רכישות הנכסים הפיננסיים. 
 סקר ההלוואות הבנקאיות של ה-ECB, מצביע על כך שתנאי האשראי צפויים להתהדק במהלך הרביע 

השלישי. זאת לאחר שההלוואות עלו ברביע השני בשל העלייה החדה בביקושים להלוואות לטובת ניהול 
שוטף של החברות במהלך הרביע השני, שנבעה מהירידה החדה בהכנסות כתוצאה מעצירת הפעילות 
הכלכלית. במקביל, הביקוש להלוואות להשקעה ירדו בשיעור חד ברביע השני. להערכתנו, הביקוש להלוואות 
צפוי להמשיך לעלות ברביע השלישי, אך בקצב איטי יותר. הידוק התנאים הצפוי, מגיע לאחר שבמהלך 
המחצית הראשונה של 2020 תנאי האשראי למשקי הבית התהדקו אך תנאי האשראי לחברות נותר ללא 
שינוי. הידוק זה בתנאי האשראי, שהינו גורם המקשה על החברות במשק, עשוי לגרום לממשלות להאריך 

את הערבות הממשלתית לחברות שאינן פיננסיות, לפחות עד סוף השנה. 
 מדינות גוש האירו הגיעו להסכמה על הקמת "קרן התאוששות" בסך 750 מיליארד אירו, אשר תמומן 

באמצעות גיוס חוב משותף של כלל חברי גוש האירו. 390 מיליארד אירו מהקרן, כ-2.8% מהתמ"ג של גוש 
האירו, ישמשו למענקים למדינות שיתקשו להתאושש מהמשבר הנוכחי והיתרה תינתן כהלוואות זולות. 
הסכום שאושר למענקים הינו נמוך מההצעה הראשונה של הנציבות האירופאית אשר הציעה בהתחלה 
שהמענקים יהיו בסך של 500 מיליארד אירו. קרן זו, מהווה למעשה תמיכה במדינות החלשות של גוש האירו 
ותסייע להם להגיע ליציבות פיסקלית ולהתאושש מהמשבר הנוכחי. הקרן יחד עם תכנית רכישות החירום 
של ה-PEPP( ECB(, צפויות לסייע לשמירה על תשואות האג"ח הממשלתיות של מדינות גוש האירו ברמה 

סבירה ולמנוע עלייה חדה בתשואות.  
 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו )HICP( עלה ביולי מ-0.3% )קצב שנתי( ל-0.4% למרות האינפלציה 

הנמוכה בגרמניה אשר ירדה מ-0.9% לרמה שלילית של 0.1%- על רקע הירידה בשיעור המע"מ. השיעור 
השנתי של אינפלציית הליבה )ללא אנרגיה, מזון, אלכוהול וטבק( של גוש האירו עלה ביולי מ-0.8% ל-1.2% 
בשל עליית המחירים של מוצרי תעשייה שאינם אנרגיה. להערכתנו, שיעור האינפלציה בגוש האירו יהיה 

השנה 0.3% וב-2021 שיעור האינפלציה צפוי לעלות ל-1.1%. 
 התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח של הכלכלות הגדולות בגוש האירו, המשיכו לרדת 

במהלך יולי, כאשר תשואות האג"ח הארוכות של איטליה ירדו בשיעור חד יותר וחזרו להיות מתחת לרמת 
התשואות של האג"ח היווניות )ראה תרשים 3(. שיפוע עקום התשואות בחלקו הארוך )10Y-2Y( של הכלכלות 
הגדולות ירד מעט במהלך המחצית השנייה של יולי )ראה תרשים 4(, כאשר הירידה בשיפוע העקום של 
ספרד ואיטליה הייתה גדולה יותר והיא ככל הנראה נובעת מהתמיכה שמדינות אלו קיבלו מההכרזה של ה-

ECB שהמחישה את נחישותו להמשיך את רכישות הנכסים הפיננסיים וכן מהסיוע הצפוי למדינות שנפגעו 

במהלך המשבר מקרן ההתאוששות, כך שנראה כי רמת התשואות לפדיון הנוכחית תישמר בעת הקרובה.  
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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 
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