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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 הפעילות הכלכלית הגלובלית ממשיכה להתאושש והסחר העולמי עלה בחודש יוני.  

 האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך ההתאוששות בכלכלות המפותחות ובחלק מהכלכלות 
המתפתחות,   כאשר הצמיחה בסין הואטה. 

 האינפלציה במדינות המפותחות עלתה בחודש יולי אך בחודש אוגוסט שיעור האינפלציה בגוש האירו 
ירד לרמה שלילית.  

 הבנק המרכזי באוסטרליה חושש מלחצים דיס-אינפלציוניים לאחר ששיעור האינפלציה ירד ברביע 

השני לרמה שלילית. 

  במקסיקו, הבנק המרכזי הפחית בחודש אוגוסט את שיעור הריבית ויתכנו הקלות מוניטריות נוספות 
אך בקצב איטי יותר. 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 הפעילות הכלכלית של ארה"ב ממשיכה להתאושש ברביע השלישי, זאת למרות המשך התפשטות 
נגיף הקורונה.  

 ההתאוששות ניכרת בשוק הקמעונאי והיצרני, בהזמנות של מוצרים בני קיימא ובשוק הדיור.  

 קצב התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב עדיין גבוה יחסית, אך הואט ומספר החולים החדשים היומי 
מצוי במגמת ירידה. 

Average Inflation ( הכריז על אימוץ יעד אינפלציה גמיש של ממוצע רב-שנתי FED-יו"ר ה 

Target – AIT ( בניגוד ליעד האינפלציה הנקודתי הנהוג היום.  

 הכרזה זו הביאה לעלייה נוספת באינפלציה הצפויה לטווחים ארוכים ובתשואות של אג"ח 
ממשלתיות ארוכות הטווח ולעלייה בשיפוע העקום בחלקו הבינוני והארוך, אך היא לא השפיע על 

החלק הקצר של עקום התשואות. 

גוש האירו )עמ' 10( 

 הפעילות הכלכלית בגוש האירו ממשיכה להתאושש ברביע השלישי, אך בקצב נמוך יותר בשל 
התפשטות נגיף הקורונה. 

 קצב התפשטות נגיף הקורונה הואץ לאחרונה בכלכלות הגדולות של גוש האירו ומספר הנדבקים 
היומי מצוי במגמת עלייה.  

 להערכתנו, התוצר לא צפוי לחזור לרמה של 2019 לפני שנת 2022. 

 בפגישה האחרונה של ה-ECB הייתה הסכמה רחבה בקרב חברי הוועדה על השארת המדיניות 

המוניטרית הנוכחית.  

 המרווח בין התשואות של האג"ח ממשלתיות הארוכות של איטליה וספרד לבין גרמניה וצרפת 

הצטמצם.  

 מדד המחירים לצרכן ירד בחדות לקצב שינוי שלילי ואינפלציית הליבה רשמה שפל היסטורי. 



 
 

 
לאומי תחזיות כלכליות, ספטמבר 2020 
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2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.4% 2.6% 4.3%- 4.9%

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

 בריטניה 1.9% 1.3% 1.5% 9.4%- 6.9%

 יפן 2.2% 0.3% 0.7% 5.2%- 1.7%

 גוש האירו 2.7% 1.8% 1.3% 8.7%- 5.5%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.3% 5.1% 4.4% 2.1%- 4.5%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 1.7% 8.0%

 הודו 7.0% 6.1% 4.2% 8.5%- 9.1%

 אמריקה הלטינית 0.9% 0.7% 0.6%- 8.2%- 3.3%

 ישראל 3.6% 3.4% 3.5% 5.5%- 5.8%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.9% 18.3%- 9.5%

 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: הפעילות הכלכלית הגלובלית ממשיכה להתאושש והסחר העולמי עלה בחודש יוני. 
האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך ההתאוששות בכלכלות המפותחות ובחלק מהכלכלות 

המתפתחות,  כאשר הצמיחה בסין הואטה. 

 הפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להתאושש למרות המשך העלייה בתחלואה כתוצאה מהידבקות 

בנגיף הקורונה, מה שהניע את התאוששות הסחר העולמי אשר עלה בחודש יוני ב-m/m( 7.6%(, העלייה 
החודשית הגבוהה ביותר. ההתאוששות בייצוא של דרום אמריקה הייתה המשמעותית ביותר. היצוא של 
ארה"ב וגוש האירו התאושש גם כן ועלה ביוני ב-9.4% וב-m/m( 18.8%( בהתאמה, אך הוא נותר נמוך מהרמה 
שלפני התפרצות נגיף הקורונה. להערכתנו, הייצוא צפוי להמשיך להתאושש, כל עוד לא יהיו סגרים ומגבלות 
חדשות. האתגר בבלימת התפשטות נגיף הקורונה צפוי להתעצם, על רקע החזרת התלמידים לבתי הספר 
במספר רב של מדינות. מצב זה דורש פיקוח הדוק יותר על התפשטות הנגיף וייתכן שאף הטלת מגבלות 
מקומיות באזורים בהם ההדבקה משמעותית. אולם, קיים קונצנזוס לגבי המחיר הכלכלי הכבד של סגר כללי 

ועל כן יש להימנע ממנו.  
 האינדיקטורים המקדימים לרביע השלישי מצביעים על המשך התאוששות בפעילות הכלכלית הגלובלית. 

מדד PMI של סקטור הייצור התעשייתי הגלובלי עלה באוגוסט מ-50.6 ל-51.8 נקודות והוא מצביע על המשך 
צמיחת התעשייה )ראה תרשים 1(. צמיחת הפעילות הכלכלית נמשכת בכלכלות הגדולות, אולם בחלקן 
הצמיחה מתמתנת, בעיקר בסקטור השירותים, בשל העלייה המחודשת בקצב התפשטות נגיף הקורונה. 
המכירות הקמעונאיות עלו בחודש יוני במרבית הכלכלות הגדולות, למעט גרמניה, למרות העלייה 
המשמעותית במכירות שנרשמה במאי לאחר השפל של אפריל שנבע מעצירת הפעילות הכלכלית, מה 
שמצביע על המשך החזרת הפעילות הכלכלית. בארה"ב ובבריטניה נרשמה עלייה במכירות הקמעונאיות 
אף בחודש יולי, אולם בשיעור נמוך משמעותית מהעלייה בחודשיים הקודמים. לעומתם, בהולנד ובגרמניה 
נרשמה ירידה במכירות הקמעונאיות של חודש יולי, כאשר בגרמניה זהו חודש שני ברציפות של ירידה 

במכירות הקמעונאיות. 
 בבריטניה, מדד ה- PMI עלה בחודש אוגוסט מ-57.0 ל-60.3 נקודות )ראה תרשים 2( והוא מצביע על צמיחה 

חזקה, הן בסקטור התעשייה והן בסקטור השירותים. כאשר הצמיחה של סקטור השירותים, אשר היה הנפגע 
המרכזי במשבר הנוכחי, צפויה להיות חזקה יותר. הצמיחה החזקה של סקטור השירותים נתמכת על ידי 
הסיוע הממשלתי למסעדות באמצעות תכנית Eat Out to Help Out המעודדת אנשים לאכול בחוץ וכן 
באמצעות הורדת שיעור המע"מ על שירותי אירוח ותיירות. רכיב התעסוקה במדד מצביע על כך ששוק 
העבודה נותר חלש וכי הוא צפוי להמשיך להתכווץ, מה שמרמז כי הצמיחה בפעילות הכלכלית טרם חלחלה 

לשוק התעסוקה והיא לא מונעת ממעסיקים להמשיך לפטר עובדים. 
 באוסטרליה, מדד PMI של הייצור התעשייתי ירד באוגוסט אל מתחת ל-50 נקודות והוא מצביע על התכווצות 

הסקטור, על רקע הסגר שהוטל על מדינת ויקטוריה, בה חיים כ-23% מתושבי אוסטרליה. בנוסף, מדד אמון 
הצרכנים ירד בחדות בחודשים יולי-אוגוסט, מה שמצביע על החשש של משקי  הבית בשל התפשטות הגל 

השני של נגיף הקורונה שאף הגיעה במהלך הרביע השלישי לשיא גבוה מזה שנרשם  בגל הראשון.  
 ממשלת קנדה הודיעה על הארכת תכנית ה-CERB התומכת בתושבים שנפגעו כלכלית כתוצאה מנגיף 

הקורונה בארבעה שבועות נוספים, עד סוף ספטמבר ולאחר מכן היא תשיק תכנית חדשה לביטוח תעסוקה 
)Employment Insurance( עבור המובטלים. ישנם מספר הבדלים בין תכנית ביטוח התעסוקה לבין תכנית 
CERB, כאשר ההבדל המרכזי הוא שההטבה השבועית תקטן מ-500 דולר קנדי ל-400 דולרים וכן 
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המובטלים יצטרכו להוכיח שהם מחפשים עבודה על מנת שיהיו זכאים לקבל את התשלומים. להערכת 
הממשלה, תכנית זו צפויה להביא את סך ההוצאות הישירות שהוכרזו להתמודדות עם המשבר הנוכחי 

לשיעור של כ-11.5% תוצר. 
 המדינות הסקנדינביות נפגעו במשבר הנוכחי משמעותית פחות משאר המדינות החברות בגוש האירו, בשל 

תגובתן המתונה להתפשטות הנגיף, מבנה הכלכלה במדינות הללו והחלק הקטן ביחס למשק של הענפים 
שנפגעו במשבר והתמיכה הממשלתית בפעילות הכלכלית. בעוד שהתוצר של גוש האירו התכווץ ברביע 
הראשון של השנה ב-q/q( 3.6%( וברביע השני ב-12.1% )q/q(, התוצר של דנמרק, נורבגיה, פינלנד ושבדיה 
התכווץ בשיעורים נמוכים יחסית )ראה תרשים 3(. מדד ETI לבחינת המגמה הכלכלית בשוודיה עלה 

באוגוסט והוא מצביע על כך שהתאוששות הפעילות הכלכלית צפויה להימשך ברביע השלישי. 
 התמ"ג של יפן ירד ברביע השני בשיעור של q/q( 7.8%(. זוהי הירידה הרבעונית השלישית ברציפות והתפוקה 

ירדה ב -10.0% במצטבר מאז השיא לפני העלאת מס הקנייה באוקטובר. בבחינה של המחצית הראשונה 
של 2020, נראה שיפן נפגעה במידה פחותה מאשר כלכלות גדולות אחרות. התמ"ג של יפן ירד כמו בשוודיה 
ברביע האחרון. כאשר, הן שוודיה והן יפן הציבו יחסית מעט מגבלות על הפעילות הכלכלית בשיא המגיפה. 
סחר החוץ של יפן המשיך לעלות ביולי והוא תורם להתאוששות הפעילות הכלכלית. מדד PMI המשולב של 
חודש אוגוסט נותר ללא שינוי ברמה של 44.9 נקודות והוא מצביע על כך שהתפשטות הגל השני של נגיף 
הקורונה, שהוא חמור יותר מהגל הראשון, מכבידה על התאוששות המשק. מדד PMI של סקטור הייצור 
התעשייתי עלה מעט, אך הוא עדיין מצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית בענפי התעשייה. הירידה 
המינורית במדד PMI של סקטור השירותים המצביעה על המשך התכווצות הסקטור, משקפת את המגבלות 

החדשות שהוטלו על פעילות ההסעדה והתחבורה.  
 ראש ממשלת יפן Shinzo Abe הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו בזמן הקרוב בשל סיבות רפואיות. 

להערכתנו, הממשל החדש לא צפוי להביא שינויים משמעותיים במסגרת המדיניות הפיסקלית הנוכחית. 
זאת, מאחר ויורשו הפוטנציאלי תומך בהמשך ההרחבה הפיסקלית על מנת לתמוך בהאצת הביקושים 
הנמוכים. אנו צופים כי כלכלת יפן תתאושש במהירות רבה יותר מאשר כלכלות מתקדמות אחרות. הדבר 
משקף את חוזק המאזנים של התאגידים, את הערבות הממשלתית הנרחבת לאשראי ואת ההסתמכות 

הנמוכה על התיירות. 
 ההתאוששות הכלכלית נמשכת גם במדינת המתפתחות. מדד PMI של המדינות המפתחות עלה באוגוסט 

לרמה הגבוהה ביותר בתשע השנים האחרונות והוא מצביע על המשך האצת הפעילות הכלכלית. אולם, 
קיימת שונות בהתאוששות בין המדינות המתפתחות השונות. מדד PMI של התעשייה בפיליפינים, וייטנאם 
וקולומביה, ירד בחודשים יולי-אוגוסט והוא מצביע על האטה בהתאוששות הייצור התעשייתי בקולומביה ועל 

המשך התכווצות התעשייה בפיליפינים ובווייטנאם. 
 בסין, נתוני חודש יולי מצביעים על כך שהתאוששות הפעילות הכלכלית המשיכה בתחילת הרביע השלישי, 

אך בקצב נמוך יותר. שיעור הצמיחה של הייצור התעשייתי נשאר ביולי ללא שינוי בקצב של y/y( 4.8%(. שיעור 
הצמיחה של המכירות הקמעונאיות עלה מעט ביולי משיעור שלילי של y/y( -1.8%( ל-1.1%- )y/y(, אך הוא 
היה נמוך מהתחזיות שציפו שהוא יהיה גבוה יותר מהרמה בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, ככל הנראה 
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בשל שוק העבודה שנותר חלש ושיעור האבטלה אשר נותר ללא שינוי ברמה של 5.7%. מדד PMI של חודש 
אוגוסט, מצביע על המשך צמיחת סקטור התעשייה בקצב מעט גבוה יותר. להערכתנו, עד סוף השנה התוצר 

של סין יגיע לרמה גבוהה יותר מהרמה של 2019. 
 המאזן המסחרי של הודו חזר ביולי להיות גרעוני, לאחר שביוני היה בו עודף לראשונה זה עשרים שנה והוא 

אף הגיע לשיא היסטורי. אולם, רמתו הנמוכה מרמזת שהביקושים החיצוניים נותרו חלשים. יצוא הסחורות 
בחודש יולי היה נמוך ב-y/y( 10%(, בניגוד למדינות אחרות באסיה, כגון סין ופקיסטאן, אשר היצוא שלהם 
צמח במונחים שנתיים. הביקושים הפנימיים נותרו חלשים גם כן והייבוא שאינו כולל נפט וזהב היה נמוך 

 .)y/y( 40%-לאחר שבחודש יוני הוא היה נמוך בכ ,)y/y( 30%-בחודש יולי בכ
 במבט קדימה, הצמיחה הכלכלית צפויה להימשך למרות התפשטות נגיף הקורונה המכביד על פעילות 

המשק ועל רקע החזרה של התלמידים לבתי הספר העשויה להאיץ את התפשטותו. להערכתנו, התוצר 
הגלובלי צפוי להתכווץ ב-2020 ב-4.3% וב-2021 הוא צפוי לצמוח ב-4.9%. התוצר של המדינות החברות ב-

OECD צפוי להתכווץ השנה ב-6.2% ולצמוח ב-2021 ב-4.0% והתוצר של אמריקה הלטינית צפוי להתכווץ 

ב-2020 ב-8.2% ולצמוח ב-2021 הבאה ב-3.3%. סין צפויה להיות המדינה היחידה שתסיים את 2020 עם 
שיעור צמיחה חיובי של התוצר ולהערכתנו התמ"ג שלה צפוי לצמוח ב-2020 ב-1.7%. 

 
אינפלציה ומדיניות מוניטרית: האינפלציה במדינות המפותחות עלתה בחודש יולי אך בחודש אוגוסט שיעור 
האינפלציה בגוש האירו ירד לרמה שלילית. הבנק המרכזי באוסטרליה חושש מלחצים דיס-אינפלציוניים לאחר 
ששיעור האינפלציה ירד ברביע השני לרמה שלילית. במקסיקו, הבנק המרכזי הפחית בחודש אוגוסט את שיעור 

הריבית ויתכנו הקלות מוניטריות נוספות אך בקצב איטי יותר. 

 האינפלציה במדינות המפותחות עלתה בחודש יולי. שיעור האינפלציה ב-OECD עלה בחודש יולי מ-1.1% 

ל-1.2% במונחים שנתיים ואינפלציית הליבה ב-OECD, בניכוי מזון ואנרגיה, עלתה מ-1.6% ל-1.7% )ראה 
תרשים 4(. האינפלציה בגוש האירו )HICP( ירדה בחודש אוגוסט והגיע לשיעור שלילי של 0.2%- במונחים 
שנתיים, בשל ירידת מחירי הביגוד והורדת המע"מ בגרמניה בחודש יולי. אינפלציית הליבה ירדה באוגוסט 
מ-1.2% ל-0.4%, לאחר שבחודש יולי היא עלתה בשיעור חד של 0.4% והיא מצביעה על הביקושים המקומיים 

הנמוכים.   
 ה-FED החליט על מדיניות של יעד אינפלציה גמיש המחושב כממוצע רב שנתי, המאפשר לשיעור 

האינפלציה לעלות בעתיד מעט מעל ל-2% למשך תקופה ללא שה-FED ינקוט בצעדים לריסון האינפלציה, 
וזאת אם העלייה בשיעור האינפלציה תהיה לאחר תקופה של ריבית נמוכה כמו השנים האחרונות בהן רוב 
הזמן שיעור האינפלציה בארה"ב היה נמוך מהיעד של 2%. ה-ECB לא רמז על כוונה דומה לשינוי המדיניות 
)אף כי הוא בתהליך של בחינתה( ולעת עתה הוא משאיר את יעד האינפלציה של גוש האירו ברמה נמוכה 
"מעט מתחת ל-2%". יעד קשיח זה, צפוי למנוע משיעור האינפלציה של גוש האירו לעלות בעתיד לשיעור 

גבוה יותר מ-2%. 
 באוסטרליה, הפרוטוקולים של חודש אוגוסט מצביעים על כך שהבנק המרכזי חושש מההשפעה של שיעור 

האבטלה הגבוה במשק והוא נוטה להמשיך להקל את המדיניות המוניטרית על רקע הערכתו כי שיעור 
האבטלה יישאר גבוה בטווח הזמן הקרוב וייצור לחצים דיס-אינפלציוניים. זאת, לאחר שברביע השני שיעור 
האינפלציה השנתית ירד בחדות לרמה שלילית של 0.3%- לאחר שברביע הראשון שיעור האינפלציה השנתי 

היה 2.2%. 
 במקסיקו, הבנק המרכזי הפחית באוגוסט את הריבית ב-50 נ"ב לשיעור של 4.50%. החלטת הריבית לוותה 

בהצהרה מתונה המרמזת על כך שייתכנו הקלות מוניטריות נוספות אך בקצב איטי יותר. הפחתת הריבית 
התרחשה למרות העלייה בשיעור האינפלציה אשר הגיע בחודש יולי לרמה שנתית של 3.6%, כאשר 
אינפלציית הליבה אף עלתה ביולי ל-y/y( 3.9%(. להערכת הבנק המרכזי, האינפלציה צפויה להישאר במהלך 
12-24 החודשים הקרובים סביב ה-3% במונחים שנתיים, שזה יעד האינפלציה בטווח הבינוני. הפחתת 
הריבית הגיעה לאחר שהתוצר של מקסיקו התכווץ ברביע השני בשיעור חד של q/q( 17.1%(, אולם מאז 

הפעילות הכלכלית החלה להתאושש. 
 תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח של ארה"ב עלו, לאחר הצהרתו של יו"ר ה-FED על שינוי 

המדיניות העשוי להביא בעתיד לעליית שיעור האינפלציה מעל ל-2%. עלייה זו הביאה גם לעלייה בעקום 
התשואות של ארה"ב בחלקו הבינוני והארוך )10Y-3M, 10Y-2Y, 10Y-5Y(. עליית שיפוע העקום בארה"ב 
עקבית עם ירידת החיסכון המצרפי שם, עקב הגירעון התקציבי הגדול, זאת בזמן שירדת ההשקעות הריאליות 
הייתה מתונה. בגוש האירו, תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בכלכלות הגדולות ירדו לאחר פגישת 
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חברי ה-ECB באמצע יולי, אך בשבוע האחרון של אוגוסט הן עלו חזרה. בברזיל, תשואות האג"ח הארוכות 
עלו במחצית הראשונה של חודש אוגוסט לאחר שהן היו במגמת ירידה מאמצע מאי, אך במחצית השנייה 
של אוגוסט העלייה נעצרה והן אף ירדו מעט )ראה תרשים 5(. זאת, על רקע הצפי לצמיחה חזקה של 

התעשייה בברזיל וההאטה בהתפשטות נגיף הקורונה.  
 

 

 

 

   ארצות הברית

פעילות כלכלית: הפעילות הכלכלית של ארה"ב ממשיכה להתאושש ברביע השלישי, זאת למרות המשך 
התפשטות נגיף הקורונה. ההתאוששות ניכרת בשוק הקמעונאי והיצרני, בהזמנות של מוצרים בני קיימא ובשוק 
הדיור. קצב התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב עדיין גבוה יחסית, אך הואט ומספר החולים החדשים היומי מצוי 

במגמת ירידה מתונה. 

 הפעילות הכלכלית של ארה"ב ממשיכה להתאושש במהלך הרביע השלישי, לאחר הירידה החדה בתוצר 

ברביע השני שנבעה מהסגר שהוטל בארה"ב. המכירות הקמעונאיות עלו בחודש יולי ב-m/m( 1.2%(. שיעור 
צמיחה זה הינו צנוע משמעותית מצמיחת המכירות הקמעונאיות בחודשים מאי-יוני אשר עלו ב-18.3% וב-

8.4% בהתאמה. אולם, המכירות הקמעונאיות הגיעו לרמה שלפני התפשטות נגיף הקורונה, מה שמסמל שהן 
חזרו, ולו זמנית, למסלול צמיחה הדומה לזה טרום התפרצות הנגיף.  

 הייצור התעשייתי עלה בחודש יולי ב-3.0%. אולם למרות המשך ההתאוששות, הוא נותר נמוך ב-8.4% 

מהרמה שלפני התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב, מה שמצביע על כך שהתאוששות סקטור התעשייה הינה 
איטית יותר מאשר המכירות הקמעונאיות. האיטיות בהתאוששות ענפי התעשייה, נובעת בעיקר מקשיים 
בהתאוששות של הפעילות בענף הכרייה וההאטה בסקטור האנרגיה בדגש על הנפט המיוצר מפצלי שמן, 

בשל מחירי הנפט הנמוכים הפוגעים בכדאיות הכלכלית של יצורו.  
 מספר תביעות האבטלה החדשות ירד בחודשים האחרונים ובשבוע האחרון של אוגוסט היו כ-1.006 מיליון 

תביעות אבטלה חדשות. זאת, לאחר שבמהלך אוגוסט מספר תביעות האבטלה החדשות ירד זמנית, 
לראשונה מפרוץ התפשטות נגיף הקורונה, אל מתחת למיליון תביעות חדשות בשבוע )ראה תרשים 1(. בסוף 
חודש אוגוסט היו 14.54 מיליון תביעות מתמשכות של דמי אבטלה ועל פי דו"ח התעסוקה שיעור האבטלה 

בהגדרה הצרה והרחבה היו 8.4% ו-14.2% בחודש אוגוסט.  
 האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית גם בחודש אוגוסט. מדד 

PMI המשולב עלה באוגוסט מ-50.3 ל-54.7 והוא מצביע על כך שהתאוששות הפעילות הכלכלית נמשכת 

ושצפויה צמיחה הן בסקטור התעשייה והן בסקטור השירותים. זאת, למרות המשך התפשטות נגיף הקורונה 
ברחבי ארה"ב ולמרות הפסקת התוספת לדמי אבטלה בסך 600 דולרים בשבוע שהממשל האמריקאי העניק 
למובטלים מתחילת המשבר. מדד אמון הצרכנים עלה מעט באוגוסט ומסמל שהשפעתה השלילית של 
תפוגת התוספת של 600 דולרים לדמי האבטלה, אשר הופסקה בסוף יולי, על אמון הצרכנים קוזזה על ידי 

הירידה במגמת התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב. 
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 הזמנות מוצרים בני קיימא ממשיכות להתאושש והן עלו ביולי ב-m/m( 11.2%(, על רקע עלייה גבוהה מהצפוי 

בהזמנות של כלי רכב אשר הגיעו לרמה גבוהה יותר מהרמה שלפני התפרצות נגיף הקורונה. ההזמנות עדיין 
נמוכות ב-5% מהרמה בשנה שעברה, בעיקר בשל הירידה בהזמנות מטוסים על רקע ביטולי הזמנת מטוס  
MAX 737 של חברת בואינג לאחר שהוא התרסק פעמיים. הזמנות הליבה, ללא תחבורה, עלו בחודש יולי 

רק ב-m/m( 2.4%( והגיעו כמעט לרמה שלפני התפרצות נגיף הקורונה. 
 מכירת דירות חדשות עלו בחודש יולי ב-m/m( 13.9%, ראה תרשים 2( והגיעו לרמה הגבוהה ביותר ב-13 

השנים האחרונות. זהו חודש שלישי רצוף בו המכירות עולות בשיעור דו ספרתי, לאחר השפל באפריל שנוצר 
כתוצאה מהסגר ומעצירת הפעילות הכלכלית. אולם קצב העלייה התמתן בכל אחד משלושת החודשים 
הללו. מכירת דירות יד שנייה עלתה ביולי ב-m/m( 24.7%(, לאחר שביוני הן גם עלו ביותר מ-20% במונחים 
חודשיים. העלייה במכירות הייתה בכל האזורים בארה"ב והיא מצביעה על תנופה משמעותית בביקוש לדיור 
מאז שהסגרים הוסרו ושהפעילות הכלכלית חזרה. התחלות הבנייה בארה"ב עלו ביולי ב-m/m( 22.6%( וזה 
היה חודש שלישי בו התחלות הבנייה עולות בשיעור דו ספרתי. מספר אישורי הבנייה שניתנו המשיכו 
להתאושש גם כן והם עלו בחודש יולי בשיעור m/m( 17.8%(, מה שמצביע על המשך התאוששות עתידית 

בהתחלות הבנייה בטווח הקצר והבינוני. 
 נגיף הקורונה ממשיך להתפשט בארה"ב אולם בקצב מתון יותר. מספר הנדבקים החדשים היומי מצוי 

במגמת ירידה מהשבוע האחרון של חודש יולי לאחר שהוא הגיע לשיא של מעל ל-78,000 נדבקים ביום. 
במהלך המחצית השנייה של חודש אוגוסט, כמעט בכל הימים, למעט יום אחד, מספר הנדבקים החדשים 
היומי אף היה נמוך מ-50,000 איש. קליפורניה, טקסס, פלורידה וניו יורק, הן המדינות בעלות מספר הנדבקים 
הגבוה ביותר בארה"ב. בקליפורניה, מספר החולים החדשים היומי מצוי במגמת ירידה מאמצע אוגוסט, אך 

מספר החולים הפעילים עדיין גבוה מאוד.  
 בטקסס, מספר הנדבקים היומי מצוי במגמת ירידה מתחילת אוגוסט ומספר החולים הפעילים ירד מהשיא 

של מעל 173,000 והוא מתקרב כעת ל-100,000 חולים פעילים. בפלורידה, מספר הנדבקים החדשים היומי 
מצוי במגמת ירידה מהשבוע האחרון של חודש יולי, אך מספר החולים הפעילים מצוי ברמה הגבוהה ביותר 
וכן במהלך אוגוסט נרשמה עלייה חדה במספר הנפטרים היומי מהנגיף. ניו יורק הצליחה לבלום את 
התפרצות הגל השני של הנגיף, והיא מצליחה לשמור על מספר חולים חדשים יחסית מתון וקבוע לאחר 
שהיא ירדה מהשיא במספר החולים החדשים שנרשם באפריל. כמו כן, מספר החולים הפעילים בניו יורק 
מצוי במגמת ירידה מתחילת חודש יולי, כאשר באוגוסט הירידה התמתנה ומספר הנפטרים היומי מהנגיף 

ביולי-אוגוסט היה נמוך מאוד. 
 במבט קדימה, התוצר צפוי לצמוח ברביע השלישי בשיעור של 20-30% במונחים שנתיים, זאת על רקע 

ההתאוששות המשתקפת מהאינדיקטורים המקדימים ומנתוני חודש יולי, למרות המשך התפשטות נגיף 
הקורונה בארה"ב אשר עשוי להכביד על הפעילות הכלכלית. להערכתנו, התוצר של ארה"ב צפוי להתכווץ 

ב-2020 ב-5.3% וב-2021 הוא צפוי לצמוח ב-3.7% ועדיין יישאר מתחת לרמה של 2019 בשנת 2021. 
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Average ( הכריז על אימוץ יעד אינפלציה גמיש של ממוצע רב-שנתי FED-אינפלציה ומדיניות מוניטרית: יו"ר ה
 Inflation Target – AIT( בניגוד ליעד האינפלציה הנקודתי הנהוג היום. הכרזה זו הביאה לעלייה נוספת 

באינפלציה הצפויה לטווחים ארוכים ובתשואות של אג"ח ממשלתיות ארוכות הטווח ולעלייה בשיפוע העקום 
בחלקו הבינוני והארוך, אך היא לא השפיע על החלק הקצר של עקום התשואות.  

 יו"ר ה-FED הכריז על אימוץ יעד גמיש של ממוצע רב-שנתי של האינפלציה AIT, בניגוד ליעד האינפלציה 

הנקודתי שהיה נהוג עד כה. כך שלאחר תקופה בה האינפלציה נמוכה מ-2%, תונהג מדיניות מוניטרית אשר 
תביא את שיעור האינפלציה לרמה הגבוהה מ-2% במשך תקופה מסוימת. מאחר ובעשור האחרון שיעור 
האינפלציה היה נמוך מהיעד, ה-FED צפוי לנסות להביא את שיעור האינפלציה לרמה מעט גבוהה יותר 

מהיעד של 2%.  
 אולם, פאוול לא פירט עד כמה שיעור האינפלציה עשוי להיות גבוה מהיעד והוא השאיר את המדיניות 

עמומה. להחלטה זו כמעט ואין משמעות ריאלית בטווח הקצר מאחר והאינפלציה נמוכה משמעותית מהיעד 
של ה-FED. אולם בטווח הבינוני והארוך, המשמעות של החלטה זו היא ששיעור האינפלציה עשוי להיות 
בטווח הרחוק גבוה יותר מיעד האינפלציה של 2%, מה שיביא לכך ששיעור הריבית הריאלית יהיה נמוך יותר 
ויתכן שאף שלילי יותר. זאת, בזמן שה-FED ממשיך להתנגד לריבית נומינלית שלילית. צפוי שהבנק הפדרלי 
יתמקד בהתפתחות האינפלציה הצפויה לטווח ארוך, כך שבעקבות שינוי המדיניות ציפיות אלו יעוגנו היטב 
ברמה של מעט מעל ל-2%. מכיוון שכך, תהיה השפעה על רכיב האינפלציה הגלומה במנה עקום התשואות, 

תוך היתללות נוספת של העקום. 
 שינוי נוסף שה-FED עושה הוא בהגדרת יעד התעסוקה על בסיס רחב. כלומר, במקום להסתכל רק על שוק 

העבודה המצרפי ה-FED  ייתן דגש על שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב בעלי השכר הנמוך ובקרב 
מעמד הביניים. בנוסף, בהצהרה האחרונה של ה-FED נאמר כי החלטת המדיניות תהיה על סמך ההערכות 
לירידה בתעסוקה מהרמה המקסימלית ולא על סמך הסטיות של התעסוקה מהרמה המקסימלית, כפי שה-

FED הכריז בהצהרתו הקודמת. שינוי זה בהצהרה, משקף את הערכתו של ה-FED כי ניתן לתמוך בחוסנו של 

שוק העבודה מבלי לגרום להתפרצות אינפלציונית. 
 המסר העולה מנאום יו"ר ה-FED לפיו שיעור האינפלציה בטווח הרחוק עשוי להיות מעל 2%, הביא לעליית 

תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח. עלייה זו הביאה לעלייה בשיפוע עקום התשואות בחלקו הבינוני 
והארוך )10Y-3M, 10Y-2Y, 10Y-5Y, ראה תרשים 3(. הצהרת יו"ר ה-FED לא השפיעה על החלק הקצר של 
עקום התשואות )2Y-3M( אשר נותר יציב לאחר שהוא השתטח בחודשים האחרונים, על רקע רכישות האג"ח 

הממשלתיות של ה-FED ולנוכח ציפיות השוק שריבית ה-FED תישאר ללא שינוי בטווח הזמן הקרוב. 
 מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב-m/m( 0.6%( ושיעור האינפלציה עלה מ-0.6% ל-1.0% במונחים שנתיים 

)ראה תרשים 4( בעיקר בשל עלייה ברכיבי הליבה, על רקע התאוששות הפעילות הכלכלית, אשר הביאו 
לעליית מדד הליבה בחודש יולי מ-1.2% ל-1.6% במונחים שנתיים. מדד הליבה של ה-PCE עלה גם כן ביולי 
מ-1.1% ל-1.3%. נציין כי הירידה במדד הליבה של ה-PCE באפריל הייתה נמוכה יחסית מאחר והמדד פחות 
מושפע מירידת מחירים בענפים בהן הצריכה ירדה, כגון ענפי תיירות ותעופה. מדד מחירי היצרנים עלה גם 
כן אך הוא עדיין נותר שלילי בשיעור שנתי של 0.4%-. להערכתנו, למרות העלייה באינפלציית הליבה ובמדד 

הליבה של ה-PCE, ייקח זמן רב עד שה-FED יחל להעלות את שיעור הריבית. 
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 גוש האירו

פעילות כלכלית: הפעילות הכלכלית בגוש האירו ממשיכה להתאושש ברביע השלישי, אך בקצב נמוך יותר בשל 
התפשטות נגיף הקורונה. קצב התפשטות נגיף הקורונה הואץ לאחרונה בכלכלות הגדולות של גוש האירו 

ומספר הנדבקים היומי מצוי במגמת עלייה. להערכתנו, התוצר לא צפוי לחזור לרמה של 2019 לפני שנת 2022. 

 הפעילות הכלכלית בגוש האירו ממשיכה להתאושש במהלך הרביע השלישי, לאחר ההתכווצות ההיסטורית 

של התוצר ברביע השני. העלייה בייצור התעשייתי ובאמון הצרכנים במחצית השנייה של הרביע השני מעידה 
על כך שההתאוששות החלה עוד במהלך הרביע השני וכי הירידה החדה בתוצר נבעה מעצירת הפעילות 
הכלכלית באפריל. העלייה של מדד אמון העסקים של גוש האירו בחודש אוגוסט, אשר עלה חודש שלישי 
ברציפות, וכן העלייה באמון העסקים בכלכלות הגדולות בגוש האירו מצביעים על כך שכלכלתן ממשיכה 

להתאושש ברביע השלישי.  
 האינדיקטורים המקדימים מצביעים גם כן על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית ברביע השלישי. מדד 

PMI המשולב של גוש האירו ירד בחודש אוגוסט לאחר שהוא עלה בחדות בשלושת החודשים הקודמים )ראה 

תרשים 1( והוא מצביע על האטה בקצב ההתאוששות הכלכלית אך המשק עדיין צפוי להמשיך לצמוח אם 
כי בקצב איטי יותר. הירידה במדד המשולב נבעה מירידה במדד PMI של סקטור השירותים אשר ירד 
באוגוסט מ-54.7 ל-50.1 נקודות לעומת מדד PMI של סקטור הייצור אשר עלה מעט באוגוסט. מדד 
הסנטימנט הכלכלי של גוש האירו )ESI( עלה באוגוסט מ-82.4 ל-87.7 נקודות. המדד עלה חודש רביעי 
ברציפות לאחר השפל אליו הוא הגיע באפריל, אך קצב העלייה בשלושת החודשים האחרונים הולך וקטן. 

נראה כי ההתאוששות הכלכלית נמשכת בקצב איטי יותר בשל העלייה בתחלואה מנגיף הקורונה. 
 בחלוקה למדינות, האומדן השני של התוצר ברביע השני בגרמניה תוקן במעט מ-q/q( -10.1%( ל-9.7%- 

)q/q(. נתון התוצר הגרמני ברביע השני מראה כי כל מרכיבי הביקוש המקומי למעט ההוצאות הממשלתיות 
ירדו בשיעור חד. העלייה ברביע השלישי כבר מסתמנת ממגוון מדדים, אך עלי פי מדד האקלים העסקי של 
 PMI נראה שעוצמת ההתאוששות הואטה לנוכח העלייה המחודשת בתחלואה  )ראה תרשים 2(. מדד ,IFO

המשולב של חודש אוגוסט של גרמניה מצביע גם כן על התמתנות בהתאוששות הכלכלית הנובעת מהאטה 
בקצב ההתאוששות של סקטור השירותים לעומת סקטור התעשייה בו הפעילות הכלכלית אף צפויה 

להתחזק.  
 על רקע ההאטה בהתאוששות הכלכלית יחד עם עליית התחלואה, גרמניה הודיעה על הארכת תכנית שבוע 

 PMI התומכת בשוק העבודה, מ-12 חודשים ל-24 חודשים. בצרפת, מדד )Kurzarbeit( העבודה המקוצר
המשולב מצביע גם כן על התמתנות בהתאוששות הכלכלית, כאשר ההתמתנות נובעת הן מסקטור 
השירותים והן מסקטור התעשייה שיתכן שהוא אף התכווץ מעט. מדד הסנטימנט הכלכלי )ESI( עלה 
באוגוסט באיטליה, גרמניה וצרפת למרות המשך התפשטות נגיף הקורונה, אך המדד של ספרד ירד באוגוסט 

לאחר שהוא עלה בחודשים האחרונים מהשפל של אפריל. 
 נגיף הקורונה ממשיך להתפשט ברחבי אירופה והגל השני של התחלואה החל להתעצם, בפרט בכלכלות 

הגדולות של גוש האירו. באיטליה, מספר החולים הפעילים החל לעלות באמצע אוגוסט על רקע העלייה 
במספר החולים החדשים היומי. זאת, לאחר שאיטליה הצליחה להכיל את התחלואה בחודשים יוני-יולי. 
בגרמניה, מספר החולים הפעילים מצוי במגמת עלייה מסוף חודש יולי והוא שילש את עצמו מהרמה הנמוכה 
שנרשמה באמצע יולי ומספר הנדבקים החדשים היומי בחודשים יולי-אוגוסט היה במגמת עלייה. בספרד, 
מספר הנדבקים החדשים היומי גם כן עלה בחדות מתחילת יולי. אמנם במחצית השנייה של אוגוסט נרשמה 

ירידה מסוימת, אך מספר הנדבקים היומי עדיין גבוה.  
 בצרפת, מספר הנדבקים היומי בנגיף עלה באוגוסט והגיע לשיא חדש בתחילת ספטמבר. כמו כן, מספר 

החולים הפעילים עלה והגיע לרמת שיא של מעל ל-216,000. אולם, בצרפת לא מדובר בגל שני אלא 
בהמשך של הגל הראשון, מאחר ומספר החולים הפעילים לא ירד משמעותית באף שלב מאז ההתפרצות 
בסוף פברואר. מספר הנפטרים מהנגיף בכלכלות הגדולות של גוש האירו לא עלה בחודשיים האחרונים 

ולהערכתנו הוא צפוי לעלות במהלך השבועות הקרובים בשל העלייה בתחלואה. 
 במבט קדימה, ההתאוששות הכלכלית של גוש האירו צפויה להימשך בקצב איטי יותר על רקע המשך 

התפשטות הנגיף. להערכתנו, התוצר של גוש האירו צפוי להתכווץ ב-2020 ב-8.7% ולצמוח ב-2021 ב-5.5% 
ועדיין הוא צפוי להישאר מתחת לרמה של שנת 2019 עד 2022. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית: בפגישה האחרונה של ה-ECB הייתה הסכמה רחבה בקרב חברי הוועדה על 
השארת המדיניות המוניטרית הנוכחית. המרווח בין התשואות של האג"ח ממשלתיות הארוכות של איטליה 
וספרד לבין גרמניה וצרפת הצטמצם. מדד המחירים לצרכן ירד בחדות לקצב שינוי שלילי ואינפלציית הליבה 

רשמה שפל היסטורי. 
 הפרוטוקולים של פגישת ה-ECB מה-16 ביולי מצביעים על כך שהייתה הסכמה רחבה בקרב חברי הוועדה 

המוניטרית על השארת המדיניות הנוכחית וכי אם לא יהיו התפתחויות משמעותיות בנתונים הכלכליים או 
בשוק הפיננסי, ה-ECB צפוי להשאיר את המדיניות הנוכחית עד סוף השנה. בישיבה שהתקיימה ב-16 ביולי 
לא התקבלו החלטות מהותיות והפעם האחרונה שה-ECB קיבל החלטה מהותית הייתה בתחילה יוני, בה 
הבנק הגדיל את תכנית רכישות החירום )PEPP( מ-750 מיליארד אירו ל-1,350 מיליארד אירו. הפרוטוקולים 
משקפים שחברי הישיבה בחודש יולי היו פחות פסימיים לגבי התחזית הכלכלית להמשך השנה, בשל 
הנתונים הכלכליים החיוביים המצביעים על שיפור כלכלי חזק מהצפוי והם בטוחים יותר בתרחיש המרכזי 
שלהם שהתוצר של גוש האירו יתכווץ השנה ב-8.7%. להערכתם, התרחיש החמור בו התוצר של גוש האירו 
יתכווץ השנה ב-12.6% פחות סביר. רכישות החירום של ה-ECB באמצעות תכנית PEPP הואטו מממוצע 
רכישות שבועיות של 25 מיליארד אירו בארבעת החודשים הראשונים של התכנית, ל-17 מיליארד אירו 
בשבועות שחלפו מאז פגישת הוועדה המוניטרית בחודש יולי. להערכתנו, במידה ולא תהיה החמרה בנתונים 

הפיננסיים, אזי ה-ECB לא צפוי להגביר את קצב רכישות החירום. 
 ECB-התנאים הפיננסיים של הכלכלות הגדולות בגוש האירו המשיכו להשתפר לאחר הפגישה של ה  

ותשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדו. אולם, בשבוע האחרון של חודש אוגוסט תשואות האג"ח 
הממשלתיות הארוכות עלו חזרה והתקרבו לרמה בה הן היו באמצע חודש יולי. בנוסף, המרווח בין תשואות 
האג"ח הממשלתיות הארוכות של איטליה לבין האג"ח הארוכות של ממשלת גרמניה הצטמצם וכן המרווח 
בין תשואות האג"ח הממשלתיות של איטליה לשל צרפת הצטמצם מחודש יולי )ראה תרשים 3( מה שמסמל 
את השיפור בתנאים הפיננסים גם של איטליה שהיא בין הנפגעות הגדולות במשבר הנוכחי מבין חברי גוש 
האירו. נציין כי, תנאי המימון הדולרי של גוש האירו השתפרו גם כן בשל עליית שער האירו ביחס לדולר 

מחודש יוני. 
 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו )HICP( ירד באוגוסט בחדות מ-0.4% ל-0.2%- במונחים שנתיים )ראה 

תרשים 4(. הפעם האחרונה בה שיעור האינפלציה של גוש האירו היה שלילי, הייתה בחודש מאי 2016. הירידה 
במדד נבעה בעיקר מירידה במחירי הביגוד לאחר שעלו בחודש יולי וכן מירידת המע"מ בגרמניה בחודש יולי 
שהשפעתה על האינפלציה בגוש האירו קוזזה זמנית, בשל עליית מחירי הביגוד באותו החודש. שיעור 
אינפלציית הליבה )ללא אנרגיה, מזון, אלכוהול וטבק( של גוש האירו ירד באוגוסט גם כן בשיעור חד מ-1.2% 
לרמה הנמוכה היסטורית של 0.4% במונחים שנתיים. הירידה החדה באינפלציית הליבה מצביעה על 

הביקושים הנמוכים בשל הריחוק החברתי. 
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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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