
 
 

 

 

 

 

 

 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
 

 

 מאי 2021



 
 

 

עיקרי הדברים ותוכן עניינים 

 2
 

 

 

לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 הפעילות הכלכלית בארה"ב המשיכה לצמוח ברביע הראשון של 2021 ואילו בגוש האירו התוצר 

התכווץ, זה הרביע השני ברציפות. 

 עליית התחלואה במספר רב של מדינות מכבידה על הפעילות הכלכלית שלהן, בדגש על הודו, יפן 
ואמריקה הלטינית בהן התחלואה עלתה משמעותית. 

 האינפלציה במדינות המפותחות המשיכה לעלות בחודש אפריל.  

 הבנק המרכזי של קנדה הודיע על הפחתת כמות רכישות הנכסים והוא אמר כי הריבית צפויה לעלות 

במהלך שנת 2022.  

 הנגיד הטורקי החדש השאיר את הריבית בשיעור גבוה על רקע עליית שיעור האינפלציה, אך אנו 
מעריכים כי הוא מחפש הזדמנות להפחית את שיעור הריבית. 

ארצות הברית )עמ' 8( 

 צמיחת התוצר של ארה"ב ברביע הראשון נבעה בעיקר מההתאוששות הצריכה הפרטית ומהשקעות 
בנכסים קבועים.  

 ההתאוששות ניכרת גם בסקטור השירותים ובענפים שאינם חיוניים, שהיו הנפגעים העיקריים 
במשבר.  

 מספר תביעות האבטלה החדשות ירד לרמה הנמוכה ביותר מראשית המשבר והוא מצביע על 
המשך התאוששות שוק העבודה. 

 ה-FED השאיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי, כולל המשך רכישות הנכסים, על אף עליית 

שיעור האינפלציה שלטענו נובעת מגורמים חולפים.  

 האינפלציה השנתית עלתה בחודש אפריל ל-4.2% והיא צפויה להיות השנה מעל ל-2%.  

 תשואות אגרות החוב ירדו מעט בחודש אפריל בדגש על התשואות הארוכות ולאחר מכן שבו ועלו 
על רקע התגברות סימני האינפלציה. 

גוש האירו )עמ' 10( 

 התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע הראשון של 2021, זה הרביע השני ברציפות, בשל עליית 

התחלואה שהביאה להידוק המגבלות.  

 התוצר צפוי להישאר ברביע השני ללא שינוי משמעותי והצמיחה צפויה להידחות למחצית השנייה 
של השנה. 

 ה-ECB ממשיך את תכנית הרכישות על אף עליית שיעור האינפלציה.  

 הביקוש להלוואות ירד ברביע הראשון של השנה ובמקביל תנאי האשראי התהדקו.  

 מדד המחירים לצרכן המשיך לעלות בחודש אפריל, אך אינפלציית הליבה ירדה מעט.  

 תשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות עלו בחודש אפריל, כהמשך למגמת העלייה מראשית 
השנה. 



 
 

 

לאומי תחזיות כלכליות, מאי 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3
 

 

2022F 2021F 2020E 2019 2018  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.5% 2.6% 3.2%- 5.6% 3.9%

 ארצות הברית 3.0% 2.2% 3.5%- 5.5% 3.1%

 בריטניה 1.3% 1.4% 9.9%- 4.4% 4.9%

 יפן 0.6% 0.3% 4.8%- 2.7% 2.6%

 גוש האירו 1.9% 1.3% 6.9%- 4.2% 4.0%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.1% 4.3% 3.9%- 4.3% 4.9%

 סין 6.6% 6.1% 2.3% 8.5% 5.0%

 הודו 6.1% 4.2% 7.0%- 13.0% 4.5%

 אמריקה הלטינית 0.8% 0.5%- 7.1%- 4.1% 3.0%

 ישראל 3.5% 3.4% 2.6%- 5.2% 4.8%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  3.8% 0.2% 8.1%- 7.0% 5.7%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

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

 בריטניה 0.75% 0.75% 0.1% 0.1% 0.1%

 יפן 0.07%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

 ישראל 0.25% 0.25% 0.1% 0.25%-0.00% 0.25%-0.00%

Dummy Text



 
 

 הכלכלה הגלובלית במבט כולל

פעילות כלכלית: הפעילות הכלכלית בארה"ב המשיכה לצמוח ברביע הראשון של 2021 ואילו בגוש האירו 
התוצר התכווץ, זה הרביע השני ברציפות. עליית התחלואה במספר רב של מדינות מכבידה על הפעילות 

הכלכלית שלהן, בדגש על הודו, יפן ואמריקה הלטינית בהן התחלואה עלתה משמעותית. 

 קיימת מידה רבה של שונות בהתפתחויות הכלכליות של הכלכלות המפותחות. בעוד שהפעילות הכלכלית 

בארה"ב נמשכה במהלך שלושת הרבעים האחרונים, הפעילות הכלכלית בגוש האירו הואטה והתוצר התכווץ 
בשני הרביעים האחרונים, על רקע עליית התחלואה בחלק ממדינות גוש האירו לצד הליך החיסון האיטי. 
להערכתנו, המשך התחלואה הגבוהה בגוש האירו, אשר הביאה להידוק המגבלות במספר מדינות, צפויה 
להביא לאי התרחבות התוצר ברביע השני. עתה, כבר ישנם סימנים להאצה של ממש בתהליכי החיסון 
באירופה והתקווה היא שבמחצית השנייה של 2021 תתאפשר מידה רבה יחסית של פתיחה מחודשת של 

המשקים.  
 מדדי ה-PMI הגלובלי של התעשייה ושל השירותים עלו בחודש אפריל, כהמשך למגמת העלייה הרציפה 

מראשית השנה, והם מצביעים על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית הגלובלית, אך אנו מעריכים כי 
הצמיחה הגלובלית תתמתן ברביע השני על רקע התפשטות התחלואה. כאמור לעיל, לקראת המחצית 
השנייה של השנה צפוי שיפור בפעילות על רקע גידול במספר המתחסנים באירופה כאשר כבר בעת 

האחרונה ישנה מגמה של שיפור בתחלואה. 
 בבריטניה, התוצר צמח בחודש פברואר ב-m/m( 0.4%( על אף המגבלות החמורות שהיו במדינה, מה שעשוי 

להצביע על כך שיתכן והתוצר של חודש ינואר היה הנמוך ביותר ממה שצפוי להיות השנה, על רקע חיסון 
האוכלוסייה והחזרת הפעילות הכלכלית הצפויים להביא לצמיחה משמעותית במהלך החודשים הקרובים. 

שיעור האבטלה בבריטניה ירד מעט בחודש פברואר מ-5.0% ל-4.9% וזהו חודש שני רצוף של צמצום 
האבטלה מפרוץ המשבר, מה שמצביע על כך שתכנית הממשלה מסייעת לשמירה על שוק העבודה.  

 מדד ה-PMI המשולב של בריטניה עלה בחודש אפריל, חודש שלישי רצוף של עליות, והוא מצביע על כך 

שהפעילות החלה להתאושש עם ההקלה במגבלות שהוטלו במדינה שבאה לנוכח האצה של ממש בתהליכי 
החיסון שם. עליית המדד נבעה מהעלייה במדד של סקטור השירותים ובמדד של התעשייה. להערכתנו 
ההתאוששות צפויה להימשך בתקופה הקרובה עם המשך ההקלה במגבלות על פי התכנית של ממשלת 

בריטניה להתמודדות עם התפשטות הנגיף במדינה. 
 ,)m/m( 4.5%-לאחר שבינואר הן ירדו ב ,)m/m( 8.5% ביפן, הזמנות מכונות ירדו בחודש פברואר בשיעור חד של 

מה שמרמז על כך שההשקעה של הסקטור העסקי צפויה להתכווץ ברביע הראשון. ירידה חדה זו הביאה 
לכך שהזמנות המכונות הגיעו לרמה הנמוכה ב-8.4% מהרמה של פברואר 2020, לאחר שבחודשים דצמבר 
2020 – ינואר 2021 הן היו ברמה הגבוהה מהרמה שנרשמה טרום המשבר. להערכתנו, ההשקעות יתאוששו 
רק במהלך המחצית השנייה של השנה על רקע צפי להתקדמות רבה מאשר היה עד כה בחיסון האוכלוסייה, 
מצב שיאפשר את המשך התאוששות הפעילות הכלכלית. הייצוא של יפן עלה בחודש מרץ, לאחר שהוא ירד 
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בראשית השנה ועלה רק מעט בחודש פברואר, והוא הגיעה לרמה הגבוהה בכ-16% מהרמה של מרץ 2020, 
טרום המשבר. עלייה זו נובעת בחלקה מעלייה חדה בייצוא לסין ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, מאחר 
וסין הייתה מצויה בתקופה זו בשנת 2020 תחת מגבלות מחמירות אשר הפחיתו את הביקושים, וכן מעליית 
הייצוא לצפון אמריקה. התחלואה בארבעה מחוזות עיקריים של יפן נמצאת בעלייה משמעותית ולהערכתנו 
היא צפויה להכביד על הפעילות הכלכלית של יפן כך שהתוצר של יפן לא צפוי לצמוח משמעותית במהלך 

הרביע השני. 
 התוצר של קנדה עלה בחודש פברואר ב-m/m( 0.4%( בעיקר בשל צמיחת ענף הקמעונאות ושירותי אוכל 

ואירוח שנבעה מההקלה במגבלות. הערכות ראשונות מצביעות על כך שהתוצר צמח בחודש מרץ בשיעור 
גבוה יותר מאשר בפברואר, מה שמרמז על כך שהתוצר יצמח ברביע הראשון בשיעור גבוה מהצפוי. אולם, 

עליית התחלואה אשר הביאה להידוק המגבלות, צפויה להכביד על הצמיחה ברביע השני. 
 נגיף הקורונה ממשיך להתפשט במספר רב של מדינות, רובן מתפתחות, ומסוף הרביע הראשון התחלואה 

הגלובלית מצויה במגמת עלייה )ראה תרשים 1(. עלייה זו נובעת מהתפשטות התחלואה בהודו, דרום 
אמריקה, בדגש על ארגנטינה ברזיל  פרו וצ'ילה )ראה תרשים 2(,  ומספר מדינות במזרח התיכון בדגש על 
איראן ועיראק בהן התחלואה מצויה בשיא וכן טורקיה ואיחוד האמירויות הערביות בהן התחלואה ירדה מעט 
לאחרונה וירדן בה התחלואה מצויה במגמת ירידה ברורה. התחלואה באירופה הייתה גבוהה גם כן בראשית 
הרביע השני, אך לאחרונה היא החלה לרדת. אולם, במספר מדינות באירופה, כמו איטליה גרמניה ספרד 
וצרפת שהן הכלכלות הגדולות של גוש האירו, התחלואה עדיין מצויה ברמה גבוהה מאוד, על אף מגמת 

השיפור המסמנת בחלקן. 
 עליית התחלואה בהודו החלה להכביד מאוד על התאוששות המשק ומדדי הניידות במדינה מצביעים על 

היחלשות הפעילות הכלכלית בשל הידוק המגבלות בחלק מהאזורים. להערכתנו, הודו לא תטיל סגר הדוק 
באופן גורף על כלל המדינה בשל ההשלכות הכלכליות הכבדות שיש לכך, אך צפוי שיוטל סגר הדוק 
באזורים בהם הנגיף התפרץ באופן משמעותי מה שצפוי להכביד על הפעילות הכלכלית. להערכתנו, התוצר 
יתכווץ ברביע השני במונחים רבעוניים, אך הוא עדיין יישאר גבוה מרמת התוצר בתקופה המקבילה אשתקד. 
מבחינה כלכלית, נראה שישנה עלייה במידת הסיכון של המערכת הפיננסית החוץ בנקאית, אשר הוחמרה 
עוד יותר כתוצאה מההשפעות הכלכליות של המגיפה וצעדי ההכלה שלה. הבנק המרכזי של הודו צפוי 

לנסות ולתמוך במערכת הבנקאות בכדי שזו תתמוך במערכת החוץ בנקאית. 
 התוצר של סין צמח ברביע הראשון של 2020 ב-q/q( 0.6%( והוא הגיע לרמה הגבוהה ב-18.3% מהרמה 

בתקופה המקבילה בשנת 2020. עלייה חדה זו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, היא הגדולה ביותר 
שנרשמה בסין והיא נובעת מכך שברביע הראשון של 2020, סין הייתה בשיא משבר הקורונה בשל סגר הדוק 
שהיה במדינה. שיעור הצמיחה במונחים רבעוניים )רבעון מול קודמו( הוא נמוך מאוד ביחס לשיעורים שהיו 
בעשור האחרון והוא מצביע על התמתנות קצב הצמיחה אשר הייתה חזקה בשלושת הרביעים האחרונים של 
2020. האטה זו נובעת מחזרת קצב צמיחת התעשייה הסינית לרמה הרגילה ומההאטה בחלק משותפות 
הסחר שלה בשל התפשטות נגיף הקורונה והידוק המגבלות אשר הביאו לירידה בייצוא. המכירות 
הקמעונאיות עלו בחודש מרץ ב-m/m( 1.75%(, שיעור הגבוה מזה שהיה במחצית השנה האחרונה, והוא 
מצביע על המשך צמיחת הצריכה הפרטית. מדד PMI המשולב של סין עלה בחודש אפריל והוא מצביע על 

המשך צמיחת הפעילות בתעשייה ובשירותים. 
 עליית התחלואה בדרום אמריקה אשר הביאה להידוק המגבלות צפויה להכביד על הצמיחה ברביע השני 

 )m/m( 2.4%-של השנה, בפרט בברזיל ובצ'ילה. זאת, לאחר שהייצור התעשייתי בברזיל ירד בחודש מרץ ב
כאשר ההתכווצות הייתה רוחבית בכל הענפים, אך ענף הרכב נפגע באופן הקשה ביותר. להערכתנו הייצור 
התעשייתי התכווץ גם באפריל ויתכן שההתכווצות אף הייתה חמורה יותר. קצב החיסון הגבוה יחסית בצ'ילה, 
בדגש על האוכלוסייה המבוגרת שהיא זו המצויה בסיכון, צפוי לסייע לה לחזור למגמת הצמיחה מהר יותר. 
כמו כן, התוצר במקסיקו אשר צמח ברביע הראשון בקצב נמוך של q/q( 0.4%(, על רקע הידוק המגבלות, צפוי 
להמשיך לצמוח גם ברביע השני, על רקע התחלואה הנמוכה במדינה. אולם, הפעילות הכלכלית בשאר 

המדינות באמריקה הלטינית צפויה לחוות האטה בחודשים הקרובים. 
 נצחונו של Guillermo Lasso בבחירות לנשיאות אקוודור מעלה את הסיכויים להמשך קיום הסדר החוב ולייצב 

את כלכלת המדינה בהתאם להסכמים עם ה-IMF, מה שעשוי למנוע מהמדינה להיקלע לחדלות פירעון. 
הנשיא אמר טרום הבחירות שהוא יכבד את הסדר החוב אך הוא ציין כי הוא לא יעלה את שיעור המע"מ. על 
פי הצהרותיו, הנשיא הנבחר דוגל במדיניות כלכלית ליברלית והוא תומך בשיתוף פעולה של הסקטור 
הציבורי עם הסקטור הפרטי, בהפחתות מיסים וביצירת אזורי סחר חופשיים )Free zone( על מנת לעודד את 
הפעילות הכלכלית ולצד זאת הוא תומך בהעלאת שכר המינימום. להערכת ה-IMF מאפריל 2021, שיעור 
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החוב הציבורי מהתוצר של אקוודור צפוי לפחות מהשיעור הנוכחי של 65% עד ל-56% בשנת 2025. אולם, 
על מנת לעמוד ביעד זה דרושה מדיניות צנע אגרסיבית ולהערכתנו הממשל ינקוט במדיניות צנע פחות 

מחמירה אשר תביא להפחתת שיעור החוב הציבורי מהתוצר מקצב מתון יותר. 
 במבט קדימה, התפשטות התחלואה תכביד על הצמיחה בהודו, ובחלק ממדינות אמריקה הלטינית וגוש 

האירו. מנגד, התוצר של ארה"ב צפוי להמשיך לצמוח גם ברביע השני. אנו מעריכים שהתוצר הגלובלי יצמח 
 OECD-השנה ב-5.6% ויגיע לרמה גבוהה מזו של טרום המשבר, כאשר הצמיחה במדינות שאינן חברות ב
צפויה להיות חזקה משמעותית מזו של המדינות החברות ב-OECD. התוצר של אמריקה הלטינית צפוי 
לצמוח השנה ב-4.1% לאחר שהיא התכווצה ב-2020 ב-7.1% ורק בשנת 2023 התוצר שלה צפוי להגיע 

לרמה שהייתה טרום המשבר. 

 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: האינפלציה במדינות המפותחות המשיכה לעלות בחודש אפריל. הבנק המרכזי 
של קנדה הודיע על הפחתת כמות רכישות הנכסים והוא אמר כי הריבית צפויה לעלות במהלך שנת 2022. 
הנגיד הטורקי החדש השאיר את הריבית בשיעור גבוה על רקע עליית שיעור האינפלציה, אך אנו מעריכים כי 

הוא מחפש הזדמנות להפחית את שיעור הריבית. 

 האינפלציה השנתית במדינות המפותחות המשיכה לעלות גם בחודש אפריל במונחים שנתיים, לעומת 

התקופה המקביל אשתקד, והיא צפויה להמשיך לעלות בטווח הקצר בשל המחירים הנמוכים שהיו בתקופה 
זו בשנת 2020 ועליית מחירי הסחורות לרמה גבוהה יותר. שיעור האינפלציה השנתי ב-OECD עלה בחודש 
מרץ מ-1.7% ל-2.4% )ראה תרשים 3(. חלק מעלייה חדה זו נבע מעליית רכיב האנרגיה ב-7.4% ביחס 
לתקופה המקבילה אשתקד, העלייה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2018, המשקף את ירידת מחירי הנפט 
במרץ 2020 עם פתיחת מלחמת המחירים בשוק בין ערב הסעודית ורוסיה וכן את מחירי האנרגיה הגבוהים 
במרץ 2021. אינפלציית הליבה השנתית ב-OECD עלתה גם כן בחודש מרץ אך בקצב נמוך יותר והיא הגיעה 

ל-1.8%. 
 הקצב השנתי של האינפלציה במדינות המפותחות צפוי להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים וזאת הן 

כתוצאה מגורמים טכניים והן מצד לחצי עליית מחירים של ממש. בצד הטכני ניתן לכלול את אופן המדידה 
של ענפים שהיו סגורים, ששונה ממדינה למדינה, ולכן בעלת השתקפות שונה במדדי המחירים,  וגם יציאתם 
של מדדים שליליים של 2020, מה שיעלה את הקצב השנתי, ביחס ל-12 החודשים האחרונים של האינפלציה 
ברוב העולם. בצד עליית המחירים ישנה את העלייה של מחירי הסחורות, שנתמכה בשנה האחרונה על ידי 
היחלשות הדולר, והיא צפויה עוד להמשיך ולבוא לידי ביטוי בהאצת האינפלציה בחודשים הקרובים וגם את 
ההשפעות של פערים שנפתחו בין התאוששות הביקושים בחלק מהמדינות, בעיקר אלו שהצליחו במהלך 
ההתחסנות, לבין צד ההיצע שנפגע קשה בחלק מהענפים כתוצאה מהטלת הסגר. בנוסף, עליית עלויות 
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השכר בארה"ב הינה משמעותית והיא אף צפויה לעלות יותר, מה שיתמוך בהמשך עליית שיעור האינפלציה 
ואף עשוי להשפיע על החלטת ה-FED בנוגע להקדמת מועד ההעלאה הראשונה של הריבית. לכן, בחודשים 
הקרובים צפויה עלייה לקצב שנתי גבוה של אינפלציה, מעבר ל-4% בחלק מן המדינות המפותחות. לקראת 
סוף 2021 תתכן התחלת התמתנות שיעור האינפלציה, זאת עם חלוף ההשפעות הטכניות וגם התחלה של 

התרחבות מחודשת של צד ההיצע, בתחומי סחורות חקלאיות, תובלה עולמית, שירותים שונים ועוד. 
 בקנדה, הבנק המרכזי הודיע בהחלטת הריבית של חודש אפריל כי הוא יפחית את כמות רכישות הנכסים 

מ-4 מיליארד דולר קנדי בשבוע ל-3 מיליארד והוא הצהיר כי הריבית צפויה לעלות במהלך שנת 2022, מה 
שמצביע על כך שהוא אופטימי יותר לגבי התחזית להתאוששות הפעילות הכלכלית. להערכתנו, רכישות 
הנכסים עשויות להיפסק עד לסוף השנה הנוכחית, אך יתכן שהעלאת שיעור הריבית תדחה לראשית 2023. 
יש בכך איתות ראשון למה שצפוי להתרחש גם בחלקים אחרים של העולם המפותח, של צפי לשינוי בעמדת 

המדיניות המוניטרית בעתיד, זאת במקביל לעליית האינפלציה וירידת שיעורי האבטלה. 
 בהחלטת הריבית הראשונה של Sahap Kavcioglu, נגיד הבנק החדש של טורקיה, הוא החליט על שמירת 

הריבית ללא שינוי בשיעור של 19.0%, לאחר שבחודש מרץ הנגיד הקודם העלה את הריבית ב-2 נקודות 
האחוז ובעקבות כך הוא פוטר. הנגיד אמר כי הוא ימשיך להשתמש בכלים שברשותו על מנת לבלום את 
עליית האינפלציה השנתית שהגיעה בחודש מרץ ל-16.19%, והמשיכה לעלות באפריל ל-17.14%, ולהחזיר 
אותה לאמצע טווח יעד האינפלציה שהוא 5%. דברים אלו נאמרו על רקע החששות הכבדים של משקיעים 
זרים בשל ניסיונות ההתערבות של נשיא טורקיה במדיניות המוניטרית לאחר שהוא פיטר בשנתיים האחרונות 
שלושה נגידים, שחלקם אף היו מקורביו, מאחר והם לא נקטו במדיניות הפחתת שיעור הריבית שהוא מעוניין 
בה. אולם, הדרך בה הדברים נאמרו בהצהרה, מרמזת על כך שהוא מחפש את ההזדמנות המתאימה 
להפחית את שיעור הריבית וקיים חשש שהוא יפחית את הריבית, כפי שהוא התבטא בעבר לפני שמינויו 

כנגיד היה על הפרק, לפני שהתנאים בשוק יאפשרו זאת. 
 התשואה לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ירדו מעט בחודש אפריל, לאחר שהן עלו בחודשים 

האחרונים, בשל עליית ציפיות האינפלציה בשוק, לצד עליית הריבית הריאלית ארוכת הטווח. אמירתה של 
שרת האוצר יילן על נסיבות אפשריות להעלאת ריבית, גרמה לירידה זמנית של התשואות לפדיון של אגרות 
החוב של ארה"ב. אולם, בהמשך היא חזרה בה ואמרה שהיא לא חושבת שתהיה בעיית אינפלציה, ובמידה 
ותהיה בעיה שכזו אזי זה בסמכות ה-FED לטפל בה. אולם, התשואות עלו חזרה בעקבות עליית האינפלציה 

השנתית שפורסם בחודש מאי.  
 השילוב של המשך עליית ציפיות האינפלציה בארה"ב בעתיד הנראה לעין, יחד עם יוזמות תקציביות 

מרחיבות, צפוי להוביל בהמשך את רמת שיעורי התשואה לפדיון של ארה"ב כלפי מעלה. בסופו של דבר, 
הבנק המרכזי של ארה"ב יאלץ להתאים עצמו למציאות זו וגם לתוואי השונה של המדיניות המוניטרית, 
הגלום במצב שוק האג"ח, מאשר המצב כיום, ולהגיע גם כן למצב של צמצום בהיקף הגדול של רכישות 
אג"ח ואף לראשיתה של העלאת ריבית בטווח הרחוק יותר. במקביל, תשואות אגרות החוב של הכלכלות 
הגדולות בגוש האירו עלו בחודש אפריל על אף ההתערבות של ה-ECB בשווקים באמצעות תכנית רכישות 

  .)PEPP( החירום
 באמריקה הלטינית, תשואות אגרות החוב של ברזיל עלו )ראה תרשים 4( על רקע עליית שיעור האינפלציה 

שבעקבותיה הבנק המרכזי העלה את שיעור הריבית מ-2.75% ל-3.75% לצד התפשטות התחלואה. 
במקסיקו, התשואה של אגרות החוב הממשלתיות ארוכות הטווח ירדה מעט בראשית אפריל ולאחר מכן 

עלתה, כך שבסיכום חודשי היא נשארה סביב אותו שיעור. 
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   ארצות הברית

פעילות כלכלית: צמיחת התוצר של ארה"ב ברביע הראשון נבעה בעיקר מההתאוששות הצריכה הפרטית 
ומהשקעות בנכסים קבועים. ההתאוששות ניכרת גם בסקטור השירותים ובענפים שאינם חיוניים, שהיו 
הנפגעים העיקריים במשבר. מספר תביעות האבטלה החדשות ירד לרמה הנמוכה ביותר מראשית המשבר והוא 

מצביע על המשך התאוששות שוק העבודה. 

 התוצר של ארה"ב עלה ברביע הראשון של השנה ב-6.4% )שיעור שינוי שנתי במונחים שנתיים, ראה תרשים 

1( שהונעה בעיקר מצמיחת הצריכה הפרטית שנבעה מהתמיכה הישירה של הממשל במשקי הבית שהביאה 
גם לעלייה בהכנסה. אולם, משקי הבית הוציאו רק חלק מאותה עלייה בהכנסה, מה שהביאו לעליית שיעור 
החיסכון של משקי הבית מ-13.9% לכ-27.6%. זהו שיעור חיסכון גבוה מאוד מהרגיל בארה"ב, שלרוב היה 
בסביבות של כ-4% מן ההכנסה הפרטית הפנויה. מדובר ככל הנראה בעלייה שחלקה זמנית. עלייה זו, לצד 
הגאות בשווקים הפיננסים של ארה"ב, תרמה לעליית היקף הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור האמריקאי 

לרמת שיא.  
 ההשקעות העסקיות תרמו גם כן לעליית התוצר, בשל עליית הביקושים של המשקיעים המקומיים, וההוצאות 

הממשלתיות עלו גם כן. הייתה עלייה ניכרת בהשקעות בתשתיות טכנולוגיה, כמו תוכנה וציוד לעיבוד נתונים. 
גם בענפים אחרים, שנפגעו במידה רבה במהלך ראשית המשבר, כמו תחום כלי התחבורה, הייתה 
התאוששות בהשקעות. מנגד, עליית הביקושים המקומיים הביאה לירידה במלאים ולעודף יבוא אשר תרמו 

שלילית לתוצר. 
 אמון הצרכנים המשיך ועלה בחודש אפריל והגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2020, מה שמצביע על 

שיפור מצבם של משקי הבית והצפי שלהם קדימה. עלייה זו במדד באה לאחר התמיכה הישירה של ממשל 
ביידן במשקי הבית יחד עם ההקלות במגבלות אשר הביאו לעליית המכירות הקמעונאיות בחודש מרץ ב-
m/m( 9.8%(, העלייה הגדולה ביותר מאז מאי 2020 בו נרשמה עלייה חדה בשל היציאה מהסגר הראשון. 
העלייה במכירות נבעה בעיקר מעליית רכישות הבגדים שעלו ב-m/m( 17.5%( והיא מצביעות על המשך 
התאוששות הפעילות הכלכלית גם בקרב בעלי עסקים שאינם חיוניים. מדד PMI של חודש אפריל מצביע 
גם כן על המשך ההתאוששות הכלכלית, כאשר ההתאוששות בסקטור השירותים, שהיה הנפגע המרכזי 

במהלך המשבר, צפויה להיות חזקה יותר. 
 מספר תביעות האבטלה החדשות המשיך לרדת והגיע לשפל חדש מאז פרוץ המשבר ובשבוע הראשון של 

מאי מספר דורשי האבטלה החדשים ירד ל-498,000. זאת, על רקע המשך חיסון האוכלוסייה בארה"ב לצד 
הקלה במגבלות מה שמאפשר להמשיך במגמת החזרת הפעילות הכלכלית והתאוששות שוק העבודה. 
אולם, רמה זו עדיין כמעט כפולה ביחס לטרום המשבר. שיעור האבטלה עלה בחודש אפריל מ-6.0% ל-

6.1%, בעיקר בשל עליית שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. אולם, הביקוש לעובדים נותר חזק והוא צפוי 
לבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים עם המשך פתיחת המשק האמריקאי. במקביל, עלויות ההעסקה בארה"ב 

)ECI( עלו בצורה מואצת ברביע הראשון של 2021, במידה אשר עלולה לגלוש לאינפלציה בהמשך. 
 עליית ההזמנות של מוצרים בני-קיימא בחודש מרץ משקפת את החזרת הפעילות לשגרה ואת המשך 

צמיחת ההשקעות בציוד בסקטור העסקי. זאת, לאחר מזג האוויר הקשה שהיה בפברואר שהביא לשיבושים 
בהזמנות ובהשקעות הסקטור העסקי. להערכתנו, צמיחת ההשקעות בציוד עסקי צפויה להימשך במהלך 
השנה ולהיתמך על ידי התכנית הפיסקלית המתמקדת בהשקעה בתשתיות וכן על ידי עלויות מימון נמוכות. 
 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה בחודש מרץ ב-m/m( 20.7%( ויותר משקיזז את הירידה החדה בחודש 

פברואר שנבעה ממזג האוויר הקיצוני שפגע בעסקאות מכירת הדירות והוא מצוי סביב רמת השיא של 14 
השנים האחרונות. לעומת זאת, מספר הדירות הקיימות שנמכרו ירד בחודש מרץ ב-m/m( 3.7%(, אך נותר 
בסביבת רמה הגבוהה מזו של טרום המשבר. זאת, על רקע מלאי הדירות שנותר ברמה נמוכה. עיקר הירידות 
במכירות של דירות קיימות היה במזרח ארה"ב שם המכירות ירדו בכ-8.0% בהשוואה לירידה של 2.0% בדרום 
ארה"ב. הצפי לעליית שיעור הריבית למשכנתא בהמשך השנה, צפוי להכביד על המכירות בחודשים 
הקרובים, בפרט על רקע עליית מחירי הדירות המכבידה עוד יותר על יכולתם של משקי הבית לרכוש דירות. 
 כחלק משינוי מדיניות המס של ארה"ב לצד התכנית הפיסקלית הרחבה, הנשיא ביידן מתכנן להעלות את 

שיעור המס השולי במדרגות ההכנסה העליונות. במדרגת ההכנסה העליונה, השיעור הכולל של מס רווחי 
הוא, כולל היטל NIIT, אמור להגיע לכ-43.4%. בשלב הזה מדובר בהצעה בלבד ותהליך האישור והחקיקה 
עוד ארוך ועשויים לחול שינויים, כך שהתוצאה הסופית לא תהיה כפי שמוצע עתה. עלייה זו של שיעור המס 
עלולה להכביד בטווח הקצר על שווקי המניות בארה"ב ולהביא להסטת ההון לשווקים עם שיעורי מס נמוכים 
יותר. העלאת שיעורי המיסים צריכה לקבל את אישור הקונגרס וצפויים שיהיו קשיים מאחר שלדמוקרטים 
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יש בו רוב קטן, כך שייתכן ויהיו שינויים בתכנית העלאות המיסים. במקביל, מוצע להעלות במידה משמעותית 
את נטל מס החברות בארה"ב באמצעות העלאת שיעור המס וצמצום מידת היכולת לבצע תכנוני מס 

גלובליים לשם הימנעות ממס. 
 במבט קדימה, אנו מעריכים כי התוצר ימשיך לצמוח ברביע השני, על רקע המשך חיסון האוכלוסייה הנרחב, 

ויגיע לרמה שהיית טרום המשבר. בסיכום שנתי, התוצר צפוי לצמוח השנה ב-5.5% ובשנת 2022 ב3.1%. 
הכנסת משקי הבית ככל הנראה ירדה בחודש אפריל, לאחר העלייה החדה בחודש מרץ כתוצאה מהתמיכה 
הישירה אך החד פעמית במשקי הבית, והמשך הצמיחה החזקה צפוי לנבוע מהחזרת הפעילות הכלכלית 
לצד צמצום עתידי של שיעור החיסכון הגבוה של משקי הבית, תוך מעבר מקורות מנזילות אל צריכה, 

השקעות פיננסיות ואחרות, והפחתת חוב.  

 
אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-FED השאיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי, כולל המשך רכישות 
הנכסים, על אף עליית שיעור האינפלציה שלטענו נובעת מגורמים חולפים. האינפלציה השנתית עלתה בחודש 
אפריל ל-4.2% והיא צפויה להיות השנה מעל ל-2%. תשואות אגרות החוב ירדו מעט בחודש אפריל בדגש על 

התשואות הארוכות ולאחר מכן שבו ועלו על רקע התגברות סימני האינפלציה. 
 בהחלטת הריבית של חודש אפריל, על אף עליית שיעור האינפלציה והטון האופטימי בהצהרת הריבית 

שפורסמה, ה-FED לא נתן סימנים להפחתת קצב רכישות הנכסים ובוודאי שלא על העלאת ריבית כלשהי. 
ה-FED ציין כי על רקע התקדמות חיסון האוכלוסייה ומדיניות התמיכה החזקה, האינדיקטורים מצביעים על 
התחזקות הפעילות הכלכלית והתעסוקה. עוד נאמר כי הסקטורים שנפגעו באופן קשה יותר במשבר נותרו 

חלשים אך גם הם מראים שיפור מסוים בפעילות הכלכלית.  
 ה-FED מעריך כי עליית שיעור האינפלציה נובעת בעיקר מגורמים זמניים הקשורים לירידת המחירים 

בתקופה המקבילה אשתקד, בראשית המגיפה. להערכת ה-FED, ככל והאינפלציה משקפת את המחסור 
בהיצע שהוביל לעודף ביקוש, לחץ זה צפוי לדעוך ולהיות זמני. נציין כי מהצהרת ה-FED משתמע כי זו הייתה 
דעה של רוב החברים בוועדה, אך ככל הנראה היו מתנגדים שטענו שלחץ המחירים עשויים להישאר לזמן 
ממושך יותר. להערכתנו, ה-FED עדיין לא צפוי להפחית את רכישות הנכסים שלו לפני סוף 2021, מה שיביא 
את סך אחזקות ניירות הערך של ה-FED ליותר מ-8 טריליון דולרים, ובכל מקרה הוא לא יעלה את הריבית 
לפני שהוא יבצע צעדים להפחתת קצב רכישות הנכסים, כך שייתכן והריבית לא תעלה לפני שנת 2023. עם 
זאת, ככל שמצב המשק האמריקאי ישתפר במהירות, שיעור האבטלה ירד והאינפלציה תפתיע כלפי מעלה, 
המיקוד של השוק ילך ויתמקד באפשרות של הקדמת צעדי צמצום על ידי הבנק הפדרלי, תוך צמצום מהיר 

יחסית של רכישות ואולי אף הקדמה מסוימת של ראשית העלאת הריבית בארה"ב. 
 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל בשיעור שנתי של 4.2%. חלק מעלייה זו נבע מעליית מחירי הליבה 

שעלו בשיעור של  m/m( 0.9%(, העלייה הגדולה ביותר מאפריל 1982, ובכך אינפלציית הליבה עלתה ל-3.0% 
)ראה תרשים 2(, וזה השיעור הגבוה ביותר ב-25 השנים האחרונות. עליית המחירים התרכזה בעיקר בענפים 
שנפתחים מחדש ו/או מתמודדים עם מחסור בהיצע. רוב העלייה באה מסעיפים בהם הביקוש עולה עם 
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הקלת המגבלות, כגון תעופה, מלונות והשכרת רכב. היו גם סימנים ללחצי מחירים הנובעים משיבושים בצד 
ההיצע, מה שהביא לעליית מחירי הסחורות ולעלייה בשיעור דו ספרתי במחירי כלי הרכב המשומשים על 
רקע השיבושים הגלובליים בייצור כלי הרכב. להערכתנו, שיעור האינפלציה השנתי צפוי להישאר גבוה בטווח 
הקצר ועלייה זו במדד צפויה להמשיך לתרום לעליית ציפיות האינפלציה ולבוא לידי ביטוי גם בעליית 

תשואות אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב 
 החזאים המובילים בשוק מעריכים כי שיעור האינפלציה השנה יהיה בקרבת 3%, אך להערכת חלק מהחזאים 

האינפלציה השנתית צפויה לרדת בשנה הבאה. על פי ה-Consensus forecasts, טווח התחזיות לשיעור 
האינפלציה השנה הוא 2.1%-3.0%, כאשר שיעור האינפלציה הממוצע השנה צפוי להיות כ-2.6% ותחזית זו 
מצויה בעלייה מחודש לחודש. שיעור אינפלציית הליבה של ה-PCE )שאינו כולל מזון ואנרגיה(, שהוא המדד 
החשוב יותר לקביעת המדיניות המוניטרית של ה-FED, צפוי להיות השנה כ-1.9% אך בשנת 2022 הוא צפוי 

לעלות אל מעל ל-2%, מה שתומך בהערכתנו שבשנה הבאה ה-FED יפסיק את רכישות הנכסים. 
 רכישות הנכסים של ה-FED שומרות על הרמה הנמוכה של תשואות אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב 

אשר ירדו מעט בחודש אפריל, בדגש על התשואות הבינוניות וארוכות הטווח, לאחר שהן עלו בחודשים 
האחרונים כתוצאה מעליית ציפיות האינפלציה בשוק, לצד עליית הריבית הריאלית ארוכת הטווח )ראה 
תרשים 3(. ירידת התשואות הארוכות בחודש האחרון נבעה מירידת הריבית הריאלית ארוכת הטווח והיא 
התרחשה על רק הצפי של ה-FED כי עליית האינפלציה נובעת מגורמים חולפים והיא לא צפויה להישאר 
לאורך זמן. הצהרת ה-FED בסוף אפריל שהוא ימשיך את רכישות הנכסים על אף ששיעור האינפלציה 
השנתי עלה בחודש מרץ אל מעל היעד של 2% לא הביאה לשינוי משמעותי בשוק מאחר שזה היה בהתאם 
לציפיות של המשקיעים. אולם, אמירה של מזכירת האוצר האמריקאי ג'נט ילן בנאום שהוקלט מראש 
ש"ייתכן והריבית תצטרך לעלות מעט כדי לוודא שהכלכלה לא מתחממת יתר על המידה" קיבלה פירוש 
לדעתה תכנית התמריצים של הממשל האמריקאי גדולה מדי. ילן הבהירה את עצמה לאחר מכן ואמרה 
שהיא לא חושבת שהולכת להיות בעיה של עליית שיעור האינפלציה, אך במידה ותהיה בעיה שכזו זה 

בסמכות ה-FED לטפל בה.  
 להערכתנו, לולא התערבות ה-FED, התשואות על אגרות החוב היו גבוהות בכ-100 נקודות בסיס מהרמה 

הנוכחית. עם החזרת הפעילות הכלכלית, שיעור האבטלה ירד לרמה הרצויה והאינפלציה צפויה לשמור על 
סביבת היעד או מעט מעליו, מה שיביא להפחתת ההתערבות של ה-FED בשווקים ולמהלך נוסף של עליית 
התשואות שעשויה להיות גם בשלב מוקדם מהכרזת שינוי המדיניות המוניטרית ולהסתמך על הציפיות בשוק 

לשינוי המדיניות.  

  

      גוש האירו

פעילות כלכלית: התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע הראשון של 2021, זה הרביע השני ברציפות, בשל עליית 
התחלואה שהביא להידוק המגבלות. התוצר צפוי להישאר ברביע השני ללא שינוי משמעותי והצמיחה צפויה 

להידחות למחצית השנייה של השנה. 

 התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע הראשון של השנה ב-q/q( 0.6%, ראה תרשים 1(, לאחר שברביע האחרון 

של 2020 הוא התכווץ ב-q/q( 0.7%(, וכעת התוצר של גוש האירו נמוך בכ-5.5% מהרמה שהייתה טרום 
המשבר. ירידה זו בתוצר התרחשה על רקע עליית התחלואה במספר מדינות כמו איטליה, גרמניה וצרפת 
אשר הביאו להידוק המגבלות. להערכתנו, התוצר של גוש האירו יישאר ברביע השני ללא שינוי משמעותי, 
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כאשר חיסון האוכלוסייה בקרב המדינות החברות בגוש האירו יאפשר לממשלות להקל את המגבלות 
שהוטלו ולהחזיר את הפעילות הכלכלית מה שיביא לצמיחה במחצית השנייה של השנה. 

 האינדיקטורים המקדימים מצביעים על אופטימיות בשווקים ומרמזים על חוסנה של הכלכלה בגוש האירו. 

אמון הצרכנים עלה בחודש אפריל והוא הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ 2020, מה שמצביע על 
השיפור בציפיות של משקי הבית. מדד הסנטימנט הכלכלי )ESI( עלה בחודש אפריל מ-100.9 ל-110.3, 
העלייה הגדולה ביותר מאז הסקר החל בשנת 1985, והוא מצביע על כך שהפגיעה של הידוק המגבלות 

בכלכלה, חמורה פחות מאשר בסגר הראשון בתקופה המקבילה אשתקד.  
 מדד ה-PMI המשולב של גוש האירו עלה מעט בחודש אפריל על אף הידוק המגבלות בחלק מהאזורים. 

עיקר העלייה נבעה מעליית המדד של סקטור התעשייה שעלה לרמת שיא של 62.9 נקודות, אך גם המדד 
של השירותים עלה למעל 50 נקודות, לראשונה מספטמבר 2020, מה שמצביע על התאוששות הסקטור. 
להערכתנו, המדד לא משקף מספיק את השפעת הידוק המגבלות על הפעילות הכלכלית, בדגש על סקטור 

השירותים, הצפויה להיות נמוכה מאשר המדד צופה. 
 התוצר של גרמניה התכווץ ברביע הראשון ב-q/q( 1.7%( על רקע התחלואה הגבוהה והמגבלות ההדוקות 

במדינה וכעת התוצר נמוך בכ-4.9% מהרמה שהייתה בסוף שנת 2019. עיקר הפגיעה של המגבלות הייתה 
בסקטור השירותים ובענף הקמעונאי, אך הצמיחה בסקטור הייצור הואטה גם כן בשל שיבושים בצד ההיצע 
בדגש על ענף הרכב. המחסור במוליכים למחצה המשפיעים על הפעילות של ענף הרכב צפוי להישאר 
בתקופה הקרובה וייתכן שהוא אף יחמיר לפני שהענף יחל להתאושש, אך אמון העסקים נותר גבוה והוא 

מצביע על חוסנה של התעשייה הגרמנית.  
 מדד PMI המשולב של גרמניה ירד בחודש אפריל, בעיקר בשל ירידה במדד של סקטור השירותים. עם זאת,  

הוא נותר ברמה גבוהה המצביעה על המשך צמיחת הפעילות הכלכלית בדגש על סקטור התעשייה, 
המושפע פחות מהידוק המגבלות, אך הצמיחה שלו צפויה להתמתן בפרט על רקע שיבושים בשרשרת 
האספקה, עיכובים במשלוחים ומחסור בחומרי גלם שונים כמו מוליכים למחצה. כמו כן, הפעילות של סקטור 
השירותים צפויה להיפגע בשל הידוק המגבלות במחצית השנייה של חודש אפריל. להערכתנו, הממשלה לא 
צפויה להסיר את המגבלות במהירות מה שיכביד על הפעילות הכלכלית, אך במהלך המחצית השנייה של 

2021 הכלכלה צפויה להתאושש בתמיכת החיסון המואץ של האוכלוסייה. 
 התוצר של צרפת עלה ברביע הראשון של השנה ב-q/q( 0.4%(, לאחר ההתכווצות ברביע האחרון של 2020 

ב-q/q( 1.4%(, והוא מצביע על התאוששות מהירה מהצפוי של הכלכלה על אף התחלואה הגבוהה אשר 
הייתה במגמת עלייה במהלך כל הרביע הראשון. להערכתנו, הידוק המגבלות והטלת סגר חלקי בכל המדינה 
במהלך רוב הרביע השני צפוי להכביד על ההתאוששות ברביע זה ואנו מעריכים כי המשך הצמיחה תתרחש 

רק במחצית השנייה של השנה, בתמיכת ההאצה בהליך חיסון האוכלוסייה. 
 במבט קדימה, אנו מעריכים כי התוצר של גוש האירו יישאר ברביע השני ללא שינוי משמעותי וההתאוששות 

המואצת של הפעילות הכלכלית בגוש האירו תתרחש רק במחצית השנייה של 2021. כך שבסיכום שנתי, 
התוצר יצמח השנה בכ-4.2% ובשנת 2022 התוצר יצמח בכ-4.0%. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB ממשיך את תכנית הרכישות על אף עליית שיעור האינפלציה. הביקוש 
להלוואות ירד ברביע הראשון של השנה ובמקביל תנאי האשראי התהדקו. מדד המחירים לצרכן המשיך לעלות 
בחודש אפריל, אך אינפלציית הליבה ירדה מעט. תשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות עלו בחודש 

אפריל, כהמשך למגמת העלייה מראשית השנה. 
 בהחלטת הריבית של חודש אפריל, ה-ECB השאיר כצפוי את שיעור הריבית ללא שינוי ובהצהרת הריבית 

הודגש כי רכישות הנכסים דרך תכנית רכישות החירום )PEPP( ימשכו עד שמשבר הקורונה יחלוף וכי חברי 
הוועדה המוניטרית צופים שקצב הרכישות יהיה גבוה משמעותית בהשוואה לקצב הרכישות בחודשים 
הראשונים של השנה. זאת, לאחר שבשבועות האחרונים קצב הרכישות היה נמוך ממה שהשוק ציפה, מה 
שהביא לעלייה בתשואות לפדיון. ה-ECB אמר כי קצב הרכישות יהיה גמיש בהתאם לתנאי השוק. להערכתנו, 
כל עוד תנאי המימון בשוק יישארו משוחררים ולא יתהדקו, הבנק המרכזי האירופאי לא צפוי לבצע שינויים 
מהותיים ברכישות והוא יאפשר לשוק לקבוע את התשואה לפדיון של אגרות החוב, אך במידה ותנאי השוק 

יתהדקו אזי ה-ECB יעלה את קצב הרכישות באופן משמעותי. 
 סקר של ה-ECB בקרב הבנקים בגוש האירו מצביע על ירידה בביקושים להלוואות ברביע הראשון של 2021 

לצד המשך הידוק תנאי האשראי של הבנקים על רקע עליית התחלואה וקצב חיסון האוכלוסייה האיטי בחלק 
מהמדינות. ממצא זה תומך בצמיחה איטית של האשראי השנה, מה שצפוי להכביד על התאוששות הפעילות 
הכלכלית. הירידה בביקושים הייתה בהלוואות לצריכה שוטפת )אשראי צרכני(  ולמשכנתאות ולהערכת 
הבנקים הביקוש להלוואות לצריכה של משקי הבית צפוי לעלות ברביע השני של השנה. הערכה זו מבוססת 
ככל הנראה על הצפי לירידה בתחלואה במהלך הרביע השני אשר תביא להקלה במגבלות. במקביל, 
הביקושים להלוואות לחברות שנועדו לאפשר להם את המשך הפעילות העסקית השוטפת לא עלו במהלך 
הרביע הראשון של 2021, מה שמשקף את ההסתגלות של החברות למצב החדש )כך שנזקקו פחות מהצפוי 
להלוואות(  ואף מצביע על כך שהידוק המגבלות הינו פחות חמור ממה שהיה בשנה האחרונה, בפרט על 
רקע המשך התמיכה הפיסקלית של הממשלות. אולם, מרכיב ההלוואות לסקטור העסקי שיועדו להשקעות 

ירד ברביע הראשון של השנה. 
 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו )HICP( עלה בחודש אפריל מ-1.3% ל-1.6% בהמשך לעלייתו בחודש 

מרץ ב-0.4 נקודות האחוז )y/y, ראה תרשים 2(. עליית המדד נבעה בעיקר מעליית רכיב האנרגיה אשר קיזז 
את הירידה ברכיבי הליבה שהביאו לירידת שיעור אינפלציית הליבה השנתי, חודש שלישי ברציפות, מ-0.9% 
ל-0.8%. חלק ניכר מירידת אינפלציית הליבה נובע בירידת רכיבי השירותים. להערכתנו, שיעור האינפלציה 
הכללי צפוי להמשיך לעלות מעט ולהישאר בסביבה הגבוהה במהלך החודשים הקרובים, בפרט על רקע 
מחירי הנפט הגבוהים, אך גם בשל רכיבי הליבה הנובעים מלחצי מחירים בסקטור הייצור הצפויים להביא 
לעלייה מסוימת גם בשיעור אינפלציית הליבה. בסיכום שנתי, אנו מעריכים כי שיעור האינפלציה בגוש האירו 
יהיה השנה כ-1.2% ובשנת 2022 הוא יהיה סביב 1.4%. אלה עדיין שיעורים נמוכים מהיעד של ה-ECB, אך 

גבוהים במידה ניכרת מאשר ב-2020. 
 התשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות הארוכות עלו בחודש אפריל כהמשך למגמה בה הן מצויות 

מראשית השנה ולאחר שהן ירדו במתינות במרץ )ראה תרשים 3(. עלייה זו התרחשה ככל הנראה בשל עליית 
שיעור האינפלציה שהשפעתה קיזזה את השפעת התערבות ה-ECB בשווקים והיא הביאה לעליית חלקו 
הארוך של עקום התשואות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו. להערכתו, התשואות לפדיון של הכלכלות 
הגדולות בגוש האירו צפויות להישאר סביב הרמה הנוכחית במהלך החודשים הקרובים והתשואות של אגרות 
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החוב של הכלכלות הקטנות יותר בגוש האירו עשויות לרדת במידה והתיאבון של המשקיעים יגדל והם יפנו 
לאפיקים מסוכנים גדולים על מנת להשיג תשואות גבוהות יותר. 

 

 

 

גילוי נאות 
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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. 
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