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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 ברביע השני, תירשם התכווצות נוספת בפעילות הכלכלית של המדינות המפותחות.  

 סין, ככל הנראה, עברה את הגרוע ביותר בגל הנוכחי והכלכלה צפויה להתאושש בהדרגה במהלך 
הרביע הקרוב. 

 האינפלציה במדינות המפותחות צפויה להמשיך לרדת במהלך הרביע השני בשל הירידה בביקושים 
המקומיים וירידת מחירי הנפט.  

 בנקים מרכזיים מתאימים את המדיניות המוניטרית המרחיבה בהתאם לצרכים של השווקים הפיננסים 

המקומיים.  

 עקום התשואות של גרמניה וצרפת התהפך בחלקו הקצר )עד 3 שנים לפדיון(.  

 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 כלכלת ארה"ב הולכת ונכנסת למיתון והתמ"ג צפוי להתכווץ בשנת 2020.  

 ברביע השני של 2020, סקטור השירותים צפוי להיפגע יותר מאשר סקטור הייצור. כמו כן, מספר 
הדירות הנמכרות צפוי להתכווץ ברביע השני של 2020 בעשרות אחוזים. 

 ה-FED השאיר את הריבית בטווח של 0.00%-0.25%, והוא צופה שטווח יעד הריבית יישמר בזמן 

הקרוב.  

 ה-FED הדגיש כי הוא ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות ו-MBS על מנת לשמור על תפקוד השוק.  

 כתוצאה מהרכישות של ה-FED, תשואות האג"ח הממשלתיות נשמרו ברמה נמוכה מאוד ומאזן ה-

FED התרחב במהירות. 

 

גוש האירו )עמ' 9( 

 כתוצאה מהסגר שהוטל במרץ במדינות רבות בגוש האירו, התוצר של גוש האירו ירד ברביע הראשון 

  .)q/q( 20%-וברביע השני התמ"ג צפוי לרדת ב )q/q( 3.3%-ב

 עיקר הפגיעה צפויה להיות בסקטור השירותים, אך גם סקטור הייצור צפוי להתכווץ.  

 שרי האוצר של גוש האירו הסכימו על תגובה פיסקלית בסך 540 מיליארד אירו. 

 ה-ECB השאיר את הריבית ללא שינוי וכן לא שינה את היקף תכנית רכישות החירום )PEPP(, אך  

  .PLELTROs והשיק סידרה חדשה של TLTRO III הפחית את הריבית על פעולות

 האינפלציה בגוש האירו ירדה מ-0.7% ל-0.4%. עקום התשואות של גרמניה וצרפת התהפך בחלקו 

הקצר. 
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 המקור: קרן המטבע הבינלאומית. 1

2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי1

 עולם 3.9% 3.6% 2.9% 3.0%- 5.8%

 ארצות הברית 2.4% 2.9% 2.3% 5.9%- 4.7%

 בריטניה 1.9% 1.3% 1.4% 6.5%- 4.0%

 יפן 2.1% 0.3% 0.7% 5.2%- 3.0%

 גוש האירו 2.5% 1.9% 1.2% 7.5%- 4.7%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 6.7% 6.3% 5.5% 1.0% 8.5%

 סין 6.9% 6.8% 6.1% 1.2% 9.2%

 הודו 7.0% 6.1% 4.2% 1.9% 7.4%

 אמריקה הלטינית 1.3% 1.1% 0.1% 5.2%- 3.4%

 ישראל 3.6% 3.4% 3.5% 6.3%- 5.0%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.9% 15.3%- 22.8%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 1.25-1.50% 2.25-2.50% 1.75%-1.50% 0.0-0.25% 0.50-1.00%

 בריטניה 0.50% 0.75% 0.75% 0.1% 0.1%

 יפן 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.20%- 0.20%-

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

0.00%-

0.50% 

 ישראל 0.10% 0.25% 0.25% 0.0-0.1%

Dummy Text



 
 

   הכלכלה הגלובלית במבט כולל

פעילות כלכלית: הטלת סגרים באזורים נרחבים בעולם עצרה את הפעילות הכלכלית. ברביע השני, חלה 
התכווצות נוספת בפעילות הכלכלית של המדינות המפותחות. סין, ככל הנראה, עברה את הגרוע ביותר בגל 

הנוכחי והכלכלה צפויה להתאושש בהדרגה במהלך הרביע הקרוב.  

 הטלת סגרים באזורים נרחבים, בניסיון לבלום את התפשטות וירוס הקורונה, גרמה לעצירת הפעילות 

הכלכלית. ממשלות רבות תומכות בכלכלה באמצעות הרחבות פיסקליות, הצפויות לגרום לעלייה 
משמעותית בגירעון וביחס חוב-תוצר של מרבית המדינות. להערכת ה-IMF, שפורסמה במהלך חודש 
אפריל, התמ"ג הגלובלי צפוי להתכווץ בשנת 2020 ב-3%, זאת לעומת התכווצות של 0.5% במשבר הפיננסי 
בשנת 2009. בתרחיש האופטימי של ה-IMF, בו התפשטות וירוס הקורונה תיבלם במחצית השנייה של 2020, 

התמ"ג העולמי צפוי לצמוח ב-2021 ב-5.8%.  
 הפגיעה הכלכלית צפויה להיות שונה בין מדינות שונות, כך שמדינות עם מערכות בריאות חלשות יפגעו 

משמעותית יותר. כמו כן, המדינות העניות צפויות לחוות פגיעה קשה יותר, בשל הקושי לבודד את החולים 
מאחר ומשקי הבית חיים בצפיפות. כמו כן, היעדר תשתיות אינטרנט טובות במדינות העניות המאפשרות 
למשקי הבית לעבוד מרחוק וכן ההכנסה הנמוכה של משקי הבית והיעדר חסכונות, מקשים על יכולתה של 

המדינה לעצור את הפעילות הכלכלית ולהטיל סגר אפקטיבי על מנת לבלום את התפשטות הנגיף.   
 הירידות המשמעותיות במדדי ה-PMI המהווים חלק ממערך אינדיקטורים מקדימים לצמיחת התוצר, 

משקפות את התכווצות התמ"ג בכלכלות המובילות בשל עצירת הפעילות הכלכלית. הפעילות הכלכלית 
באירופה צפויה להתכווץ ב-20% ברביע השני, ההתכווצות הגדולה ביותר של הפעילות הכלכלית מאז 

מלחמת העולם השנייה.  
 להערכת ה-IMF, התוצר באיחוד האירופאי צפוי להתכווץ במידה רבה יותר מאשר במקומות אחרים בעולם, 

ב-7.5% ב-2020, ולצמוח ב-4.7% ב-2021, בדומה לממוצע של המדינות המפותחות, כל זאת בהנחה 
שהתפשטות וירוס הקורונה תיבלם במהלך המחצית השנייה של 2020. הפרקים הבאים דנים בהרחבה 
בהתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובגוש האירו, בפרק זה נתמקד במדינות המפותחות האחרות ובמדינות 

המתפתחות. 
 מדד ה-PMI הגלובלי של סקטור הייצור ירד באפריל מ-47.3 ל-39.8 והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 

2009 )ראה תרשים 1(. מדד PMI של סקטור הייצור בריטניה ירד באפריל מ-47.8 ל-32.9, הרמה הנמוכה 
ביותר ב-28 השנים האחרונות. אולם, הירידה המשמעותית יותר הייתה במדד ה-PMI של סקטור השירותים 
אשר ירד מ-34.5 ל-12.3.  בנוסף, המכירות הקמעונאיות בבריטניה ירדו בחודש מרץ משיעור חד של 5.1% 
)m/m( ומצביעים על כך שהמכירות הקמעונאיות ירדו ברביע הראשון של השנה. להערכתנו, באפריל צפויה 
ירידה משמעותית נוספת במכירות הקמעונאיות, בשל הסגר הקיים בבריטניה. כמו כן, שיעור האבטלה 
בבריטניה צפוי לעלות מ-4% ל-9% )ראה תרשים 2(. שיעור האבטלה הגבוה, עשוי להקשות על ההתאוששות 

הכלכלית לאחר בלימת התפשטות וירוס הקורונה.  

 ביפן, מדד ה-PMI של סקטור הייצור ירד באפריל מ-44.8 ל-43.7, הרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הפיננסי 

ב-2009. מדד ה-PMI של סקטור השירותים ירד באפריל מ-33.8 ל-22.8, ומשקף את הפגיעה בסקטור 
 )y/y( 11.7%-הייצוא ביפן ירד במרץ ב ,)m/m( 4.5%-השירותים. בנוסף, המכירות הקמעונאיות ירדו במרץ ב
אך הייבוא ירד רק ב-y/y( 5%( לאחר שבפברואר הייבוא צנח ב-13.9% )y/y(. למרות התאוששות כלכלת סין, 
הייצוא מיפן לסין ירד במרץ ב-y/y( 8.7%( לאחר שבפברואר הייצוא לסין ירד רק ב-0.4% )y/y(. הייצוא של יפן 
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לסין עשוי לעלות לקראת סוף הרביע השני, במידה והסגר ביפן יגיע לסיומו ככל הנראה בסוף מאי, ולסייע 
ליפן להתמודד עם הירידה בסחר החוץ.  

 התוצר של כלכלת סין ירד ברביע הראשון של 2020 ב-6.8% לעומת הרביע הראשון של 2019. זהו הרביע 

הראשון בו התוצר של סין מתכווץ, מאז סין החלה לפרסם נתונים רבעוניים ב—1992.  עיקר הירידה הייתה 
בתעשייה ובבנייה אשר התוצר בהם התכווץ בשיעור חד. סקטור השירותים התכווץ ברביע הראשון ב-5.8% 
)y/y(. בחודש מרץ, הירידות במסחר הקמעונאי התמתנו ממינוס 20.5% )y/y( בחודשים ינואר ופברואר ל-
y/y( 15.8%( וההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב-16.1% )y/y( בשלושת החדשים הראשונים של השנה. נראה 
כי בשל הגדלת ההוצאות על תשתיות בתמיכת ההרחבה הפיסקלית הירידה בהשקעות בנכסים קבועים 
התמתנה בחודש מרץ. הייצור התעשייתי ירד במרץ ב-1.1% בלבד, זאת לעומת ירידה של 13.5% בינואר 

ובפברואר.  
 נתוני מדד PMI של סין מצביעים על התחלת התאוששות סקטור השירותים. מדד PMI של סקטור השירותים 

עלה באפריל מרמתו הנמוכה של 26.5 ל-43.0. מדד PMI של סקטור הייצור ירד מעט באפריל מ-50.1 ל-
49.4 )ראה תרשים 3(, אך הוא נשאר גבוה משמעותית מהמדד של חודש פברואר שהיה ברמת שפל 
היסטורית. נראה כי כלכלת סין עברה את הגרוע מכל בגל הנוכחי וההתאוששות הכלכלית צפויה להימשך. 
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החזרת הפעילות הכלכלית החזירה את הצמיחה הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי, אך הפעילות 
הכלכלית עדיין נמוכה באופן משמעותי בשל הירידה בביקושים הפנימיים הנובעת משיעור האבטלה הגבוה 

וכן בשל הירידה בביקושים החיצוניים הנובעת מהמשבר הכלכלי הגלובלי.  
 במבט קדימה, על פי תחזית ה-IMF, התמ"ג הגלובלי צפוי להתכווץ ב-3% ב-2020 והסחר הגלובלי צפוי 

להתכווץ ב-15%. כאשר, התמ"ג של בריטניה צפוי להתכווץ ב-2020 ב-6.5%. לנוכח הצעדים הפיסקליים 
של ממשלת בריטניה המוערכים בכ-100 מיליארד ליש"ט, הגירעון של בריטניה צפוי לעלות מ-2.1% ל-15% 
 )q/q( 12%-ויחס חוב ציבורי/תוצר צפוי לעלות מ-80% ל-105%. ביפן, התמ"ג צפוי להתכווץ ברביע השני ב
ובשנת 2020 התמ"ג צפוי להתכווץ ב-5.2%. באוסטרליה, התמ"ג ברביע השני צפוי גם כן להתכווץ בשיעור 

דו ספרתי ושיעור האבטלה צפוי לעלות ל-12%, בשל הסגר הקיים במדינה.  
 כלכלת השווקים המתעוררים צפויה להתכווץ בשנת 2020 ב-4%. מרבית הממשלות במדינות המתפתחות 

צפויות להגדיל את התמיכה הפיסקלית באמצעות הגדלת החוב הציבורי, והגירעונות במרבית המדינות 
המתפתחות צפויים להתרחב לכ-5%-15% מהתמ"ג.  

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: האינפלציה במדינות המפותחות צפויה להמשיך לרדת במהלך הרביע השני בשל 
הירידה בביקושים המקומיים. בנקים מרכזיים מתאימים את המדיניות המוניטרית המרחיבה בהתאם לצרכים 

של השווקים הפיננסים המקומיים. עקום התשואות של גרמניה וצרפת התהפך בחלקו הקצר. 

 האינפלציה במדינות המפותחות ירדה במידה ניכרת במרץ-אפריל והיא צפויה להמשיך לרדת בהמשך 

הרביע השני של 2020. זאת, בשל הירידה בביקושים המקומיים הנובעים מהטלת הסגרים בחלק מהמדינות 
על מנת לבלום את התפשטות וירוס הקורונה ובשל הירידה במחירי האנרגיה. האינפלציה ב-OECD ירדה 
במרץ מ-2.3% ל-1.7%, בשל הירידה במחירי האנרגיה אשר קיזזה את העלייה במחירי המזון. זו הירידה 
הגדולה ביותר באינפלציה ב-OECD מאז המשבר הפיננסי וירידה זו הייתה מורגשת במיוחד בקרב המדינות 
הגדולות שב- OECD. אינפלציית הליבה ב-OECD, בניכוי מזון ואנרגיה, ירדה במרץ מ-2.2% ל-2.1%. בגוש 



 
 

האירו, האינפצליה ירדה במרץ מ-0.7% ל-0.4% וכמו כן במרבית המדינות האינפלציה גם כן ירדה בחודש 
מרץ )ראה תרשים 4(. הירידה באינפלציה עשויה להקשות על התאוששות הכלכלות מהמשבר הנוכחי. 
במידה והיא תימשך, בנקים מרכזיים צפויים להמשיך במדיניות המוניטרית המרחיבה על מנת לסייע למשק 

להתמודד עם המשבר הכלכלי ולחזור לצמיחה ויתכן שאף נראה הורדות ריבית נוספות.   
 ביפן, הבנק המרכזי )BOJ( השאיר את הריבית ברמתה הנוכחית של 0.1%-, אך הוא הכריז על צעדים 

אגרסיביים להקל על הלחצים בשוק הפיננסי. הבנק ירכוש 7.5 טריליון ין של ניירות ערך מסחריים ו-7.5 
טריליון ין של ניירות ערך של בנקים מסחריים ובכך יגדיל את האחזקות שלו בניירות פיננסים מכ-5 טריליון 
ין לכ-20 טריליון ין. בנוסף, יתאפשר לבנקים המסחריים להשתמש בהלוואות של משקי הבית כבטוחות על 
מנת לקבל את ההלוואות חירום שהוכרזו בחודש שעבר. כמו כן, הבנק המרכזי משנה את יעד רכישות האג"ח 
הממשלתיות השנתיות שעמד על 80 טריליון ין וכעת הוא ירכוש אג"ח בהתאם להתפתחויות בשוק, כך 

שתשואות האג"ח הממשלתיות של יפן יישארו סביב ה-0%.  
 באוסטרליה, הבנק המרכזי )RBA( השאיר את הריבית ללא שינוי וכן היעד לתשואות האג"ח הממשלתיות 

נשאר ללא שינוי בשיעור של 0.25%. הבנק המרכזי הפחית את רכישות החוב הממשלתיות מ-6 מיליארד 
דולר ביום ל-500 מיליון דולר ביום, בשל הנזילות בשוק האג"ח הממשלתיות, אך הוא ציין כי הוא יגדיל את 
רכישות האג"ח במידת הצורך. מאז אמצע מרץ רכש הבנק המרכזי כ-40 מיליארד דולר באגרות חוב 

ממשלתיות המהוות כ-7% מהחוב הממשלתי המונפק.  
 בסין, הבנקים הגדולים מעבירים לשוק את הפחתות הריבית של הבנק המרכזי בסין )PBOC( והם הפחיתו את 

ריבית הפריים על הלוואות לשנה )LPR( ב-20 נקודות בסיס )מ-4.05% ל-3.85%( וריבית הפריים להלוואות 
לחמש שנים ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-4.65%. 

 תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב המשיכו לרדת למרות העלייה במחירי המניות, בשל תכנית 

הרכישות של ה-FED. בגוש האירו, תשואות האג"ח הממשלתיות של איטליה עלו ובמקביל תשואות האג"ח 
הממשלתיות של גרמניה ירדו, לאחר ההכרזה של שרי אוצר של המדינות בגוש האירו, ב-9 לאפריל, על 
2Y-( בגרמניה עקום התשואות בחלקו הקצר .)תכנית סיוע פיסקלית בסך 540 מיליארד אירו )ראה תרשים 5
 ,)2Y-3M( התהפך בסוף חודש אפריל ובצרפת גם כן התהפך עקום התשואות בחלקו הקצר )10Y-3M -3 וM

מה שמפחית את כדאיות הבנקים להלוות כסף לשוק ועשוי לסמן על הקושי של כלכלות אלו לצאת 
מהמשבר.  
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ארצות הברית 

פעילות כלכלית: כלכלת ארה"ב הולכת ונכנסת למיתון והתמ"ג צפוי להתכווץ בשנת 2020. שיעור האבטלה 
עלה למספר דו ספרתי. ברביע השני של 2020, סקטור השירותים צפוי להיפגע יותר מאשר סקטור הייצור. כמו 

כן, מספר הדירות הנמכרות צפוי להתכווץ ברביע השני של 2020 בעשרות אחוזים.  

 התפרצות וירוס הקורונה בארה"ב החלה להשפיע לרעה על הכלכלה במהלך הרביע הראשון של 2020 

והנתונים הכלכליים מתחילים לחזק את ההערכה שהמשק גולש למיתון משמעותי. התמ"ג ברביע הראשון 
ירד ב-4.8% במונחים שנתיים )ראה תרשים 1(. הצריכה הפרטית הריאלית ירדה בכ-7.6%, כאשר צריכת 
השירותים ירדה בשיעור חד של 10.2% והיא הגורם המשמעותי שגרם להתכווצות התוצר ברביע הראשון. 
הייצור התעשייתי ירד בחודש מרץ ב-m/m( 5.4%(, הנפילה החדה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. המסחר 
הקמעונאי ירד במרץ ב-8.4% ובאפריל צפויה ירידה נוספת במסחר הקמעונאי בשל הסגר הקיים באזורים 
רבים בארה"ב. צריכת מוצרי הלבשה ירדה ב-50%, אך צריכת מזון ומשקאות עלתה ב-26%. הזמנת מוצרים 
ברי קיימא ירדה במרץ ב-m/m( 14%(, כאשר עיקר הירידה נבעה מירידה חדה בהזמנות מטוסים מסחריים, 
אך מדד הליבה של הזמנות מוצרים ברי קיימא ירד במרץ רק ב-m/m( 0.2%(. מספר דורשי האבטלה עלה 
בשבוע האחרון של אפריל ב-3.8 מיליון, וב-30 מיליון איש במהלך ששת השבועות האחרונים ומשקף שיעור 

אבטלה של 17%.  
 האינדיקטורים המקדימים מצביעים על המשך התכווצות הכלכלה באפריל. מדד PMI מצביע על המשך 

התכווצות המשק האמריקאי הן בסקטור הייצור והן בסקטור השירותים, אולם סקטור השירותים צפוי להיפגע 
באופן משמעותי יותר . מדד PMI המשולב ירד באפריל מ-40.9 ל-27.4. כאשר, מדד PMI של סקטור הייצור 
ירד באפריל מ-48.5 ל-36.9 )ראה תרשים 2( ומדד PMI של סקטור השירותים ירד מ-39.8 ל-27.0. סקר 
Empire State manufacturing index )תעשיית ניו יורק( ירד באפריל ב- 56.7 לשפל של 78.2-, וסקר של שלוחת 

ה-FED של הייצור בפילדלפיה ירד באפריל מ-12.7- ל-56.6-. 
 נרשם אובדן של 20.5 מיליון משרות באפריל, מה שהיה צפוי בהתבסס על "הצונאמי" של תביעות חסרי 

עבודה במהלך ששת השבועות האחרונים. שיעור האבטלה טיפס "רק"  ל –14.7% )מ-10.3%(, מעט מתחת 
לציפיות, וזה בעיקר משום שה-BLS  נתקל בבעיות של סיווג עובדים נעדרים זמנית ממקום העבודה ולכן 
אינם נחשבים למובטלים. ללא עיוות זה, שיעור האבטלה היה מתקרב ל -20%. מספר המובטלים עלה מ-
15.9 מיליון בחודש מרץ ל-23.1 מיליון באפריל. הירידה בתעסוקה התרכזה בענף הפנאי והאירוח, שאיבד 
7,653,000 משרות. המשמעות היא שהתעסוקה בענף זה צנחה ב- 45% מאז פברואר. כמעט כל מגזרי 
המשק נפגעו קשה, כולל חינוך ובריאות, שאיבדו 2.5 מיליון משרות וקמעונאות שאיבדה 2.1 מיליון. אפילו 

התעסוקה הממשלתית ירדה ב -980,000 בגלל סגירות בית הספר. 
Paycheck Protection  בארה"ב השיקה את תכנית ההגנה על המשכורת )SBA( הסוכנות לעסקים קטנים 

 Program בהיקף של 660 מיליארד דולר, שנועדה לספק תמריץ לעסקים הקטנים לא לפטר עובדים. כך 

שבמידה והעסקים ישאירו את העובדים בעבודה בשכר במשך שמונה שבועות, כספי ההלוואות של העסקים 
הקטנים ל-SBA אשר ישמשו לתשלום שכר, שכירות, ריבית למשכנתא או הוצאות על שירותים, יהפכו 
למענק. להערכתנו, התכנית הגיעה באיחור ולא תצליח למנוע את גל הפיטורים הראשון, אך תסייע לחברות 
שפחות הושפעו באופן ישיר מההגבלות שהוטלו, לשרוד את המשבר במשך השבועות הקרובים ותאט את 
עליית שיעור האבטלה. הרחבת התכנית תעלה את הסיכויים להתאוששות כלכלית מהירה לאחר בלימת 

התפשטות וירוס הקורונה, אולם המחיר לכך יהיה הגדלה נוספת של הגירעון בתקציב הפדרלי.  
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 .)m/m( 22.3%-כאשר, התחלות הבניה בחודש מרץ ירדו ב .)q/q( 2.1%-התחלות הבניה ברביע הראשון ירדו ב 

מספר דירות חדשות שנמכרו ירד במרץ ב-m/m( 15.4%( אך עיקר הירידות היה בצפון מזרח ובמערב ארה"ב. 
ההתפלגות הלא אחידה של הדירות שנמכרו בין האזורים, מצביעה על כך שהירידות בדירות שנמכרו נובעת 

מהתפשטות וירוס הקורונה.  
 במבט קדימה, להערכת ה-IMF, התמ"ג צפוי להתכווץ ב-2020 ב-5.9%. להערכתנו, התמ"ג צפוי לרדת 

ברביע השני ב-y/y( 40%( ושיעור האבטלה צפוי לעלות ל-15%-20%. אולם, עם החזרת הפעילות הכלכלית 
שיעור האבטלה צפוי לחזור למספר חד ספרתי. להערכת ה-IMF, ב-2021 שיעור האבטלה יהיה מעט נמוך 

מ-10%.   

 
אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-FED השאיר את הריבית בטווח של 0.00%-0.25%, והוא צופה שטווח יעד 
הריבית יישמר בזמן הקרוב. ה-FED הדגיש כי הוא ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות ו-MBS על מנת לשמור על 
 FED-תשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו לרדת ומאזן ה ,FED-תפקוד השוק. כתוצאה מהרכישות של ה

התרחב והוא צפוי להגיע ל-6.5 טריליון דולר.   
 בהכרזת הריבית שהייתה בסוף אפריל, ה-FED הודיע על שמירת טווח יעד הריבית ברמה של 0.00%-0.25%, 

והוא צופה שטווח יעד הריבית הנוכחי ישמר עד שכלכלת ארה"ב תתאושש ותחזור לפעילות ותהיה בדרך 
להשגת יעדי התעסוקה והיציבות. ה-FED התחייב "להשתמש במגוון הכלים שברשותו" על מנת לתמוך 
בכלכלה האמריקאית בתקופה זו בה התפרצות הנגיף גורמת לקשיים כלכלי ואיבוד משרות בארה"ב ובעולם. 
 FED-בנוסף, הנגיף גורם לירידה במחירי הנפט וירידה בצריכה הפרטית המפחיתים את שיעור האינפלציה. ה
הדגיש כי הוא ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות ונכסים מגובים משכנתאות )MBS( בסכומים שידרשו על מנת 
לתמוך בתפקוד השוק ועל ידי כך לעודד את העברת המדיניות המוניטרית לתנאים הפיננסיים הרחבים יותר. 
כמו כן, פעילות ה-FED בשוק ה-REPO תמשך וה-FED ימשיך לעקוב אחר התפתחויות בשוק ולהתאים את 

תוכניותיו בהתאם. 
 ה-FED עומד להתחיל את השלב השני בטיפול במשבר הכלכלי, ולרכוש אג"ח של הסקטור הפרטי שאינו 

פיננסי בסך של 2.3 מיליארד דולר ובכך לתמוך בעסקים לא פיננסיים, משקי בית, מדינות, וברשויות 
מקומיות.. ה-FED השיק מספר תכניות סיוע:  הלוואות Main Street בהיקף של 600 מיליארד דולר בכדי לספק 
הלוואות לעסקים המעסיקים עד 10,000 עובדים, באמצעות הלוואות מן הבנקים המסחריים; תכנית של 850 
מיליארד דולר לרכישת אג"ח קונצרניות, כולל חוב שהונפק לאחרונה וחוב HIGH YIELD; ותכנית אספקת 

נזילות של עד 500 מיליארד דולר לממשל מקומי, ערים ומדינות. 
 המאזן של ה-FED התרחב במהלך החודש האחרון מפחות מ -4 טריליון דולר ליותר מ- 6 טריליון דולר, 

כאשר האחזקות של ה-FED באג"ח ממשלתיות של ארה"ב גדלו ביותר מטריליון דולר )ראה תרשים 3(. הפד 
צמצם את רכישות הנכסים הפיננסים מהשיא של 75 מיליארד דולר ביום לכ-10 דולר ביום, בשל צמצום 
מצוקת הנזילות בשוק האג"ח הממשלתי. למרות צמצום רכישות הנכסים הפיננסיים, מאזן ה-FED צפוי 

להגיע ל-6.5 טריליון דולר. 

 בארה"ב נרשמה ירידה של 0.8% במחירים לצרכן באפריל אשר משקפת את ירידה חדה במחירי האנרגיה 

יחד עם ירידה חסרת תקדים של 0.4% במדד הליבה. ירידת רכיב הליבה נבעה מירידות גדולות מאוד ברכיבים 
הקשורים לנסיעות ולתיירות - כמו תעריפי חדרים במלונות, מחירי טיסות ומחירי השכרת רכב. כנגד הירידה 
במחירי הדלק, הנסיעות והפנאי, נרשמה עלייה במחירי המזון של 1.5% עקב עליית מחירי המזון בבית בשיעור 
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של 2.6%, העלייה החודשית הגדולה ביותר מזה 45 שנה. הדבר משקף את העלייה הגדולה בביקוש למוצרי 
מזון, כמו גם הפרעות בשרשרת האספקה הקשורות בנגיף, במיוחד במפעלי עיבוד הבשר. 

 תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב המשיכו לרדת באפריל למרות העלייה בשווקי המניות, בתמיכת 

תכנית הרכישות של ה-FED )ראה תרשים 4(. להערכתנו, תשואות האג"ח לא צפויות לעלות לרמה התואמת 
את הגורמים הבסיסיים העתידיים, זאת כל עוד הצפי בשוק הוא שה-FED לא יעלה את הריבית וכל עוד 
התפשטות וירוס הקורונה לא נבלמה. היות שבשעות משבר משקיעים יחפשו להשקיע בנכסים בטוחים יחסית 

והביקוש הגבוה לאג"ח הממשלתיות של ארה"ב צפוי להישמר בזמן הקרוב. 

 

 גוש האירו

פעילות כלכלית: כתוצאה מהסגר שהוטל במרץ במדינות רבות בגוש האירו, התוצר של גוש האירו ירד ברביע 

הראשון ב-q/q( 3.3%( וברביע השני התמ"ג צפוי לרדת ב-20% )q/q(. עיקר הפגיעה צפויה להיות בסקטור 
השירותים, אך גם סקטור הייצור צפוי להתכווץ. שרי האוצר של גוש האירו הסכימו על תגובה פיסקלית בסך 

540 מיליארד אירו. 

 התוצר של גוש האירו ירד ברביע הראשון ב-q/q( 3.3%(. זאת, בשל ירידה חדה בתוצר במחצית השנייה של 

חודש מרץ אשר נבעה מהסגרים שהוטלו במדינות גוש האירו בין ה-10 ל-22 במרץ. להערכתנו, הסגרים 
שהוטלו צפויים להישאר לפחות עד אמצע מאי וצפויים לגרום להתכווצות חדה של התוצר ברביע השני. גם 
אם הכלכלה תחל לחזור לפעילות במהלך החצי  השני של הרביע, חלק מההגבלות צפויות להישאר )"שגרת 
קורונה" חדשה( ולהקשות על הצמיחה הכלכלית. האינדיקטורים המקדימים מצביעים על התכווצות 
משמעותית של התוצר. מדד PMI המשולב של גוש האירו ירד באפריל ב-16.2 נקודות והגיע לרמת שפל 
 PMI היסטורית של 13.5. עיקר הירידה צפויה להיות בענף השירותים, כפי שמסתמן מהירידה החדה במדד
של סקטור השירותים אשר ירד באפריל מ-26.4 ל-11.7.סקטור הייצור צפוי גם כן להתכווץ משמעותית ומדד 
PMI של סקטור הייצור ירד באפריל מ-44.5 ל-33.4 )ראה תרשים 1(. בנוסף, מדד אמון הצרכנים של גוש 

האירו ירד באפריל מ-11.6- ל-22.7- ומשקף את הירידה החדה בהוצאות הצרכנים. להערכתנו, הוצאות 
הצרכנים צפויות לרדת בשיעור דו ספרתי, כאשר הירידה המשמעותית צפויה להיות בהוצאות על בילוי, בידור 
וטיולים. מדד ה-ZEW של גוש האירו ושל גרמניה עלה באפריל ומשקף את הערכת המשקיעים לראשיתה 
של התאוששות הכלכלה בשבועות הקרובים, אולם להערכתנו המשקיעים אופטימיים יתר על המידה 
וההתאוששות הכלכלית תהיה איטית. על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי, שרי האוצר של גוש האירו 
הגיעו לפשרה על התגובה הפיסקלית שתסתכם  בסך 540 מיליארד אירו )4.5% מהתמ"ג של גוש האירו( 
הכוללת: 200 מיליארד אירו לבנק ההשקעות האירופאי )EIB(, 100 מיליארד אירו לנציבות האירופאית ו-240 

 .)ESM( מיליארד אירו להקמת "קרן התאוששות" זמנית במנגנון הנציבות האירופאי
 בחלוקה למדינות, בצרפת התמ"ג ירד ברביע הראשון ב-q/q( 5.4%(, זו ההתכווצות הגדולה ביותר בתמ"ג מאז 

 )q/q( 4.8%-ובאיטליה התמ"ג ירד ברביע הראשון ב )q/q( 4.1%-1949. בספרד, התמ"ג ירד ברביע הראשון ב
)ראה תרשים 2(. מדד PMI של הכלכלות הגדולות בגוש האירו מצביע עלך המשך התכווצות הכלכלה בחודש 
הקרוב כאשר הפגיעה המרכזית תהיה בסקטור השירותים. מדד IFO לאמון העסקים בגרמניה ירד באפריל 
 IFO-ב-11.6 נקודות והגיע לרמת שפל היסטורית של 74.3. לשם השוואה, במשבר הפיננסי ב-2009 מדד ה
ירד ל-80. כלכלת איטליה צפויה להתכווץ באופן משמעותי יותר מאשר מדינות אחרות בגוש האירו, והצפי 
הוא שגם לאחר ההתאוששות הכלכלית כלכלת איטליה תישאר חלשה עוד תקופה ארוכה, מה שיקשה על 
יכולת פירעון החוב הציבורי שלה. רק כ-56% מהעובדים עובדים בענפים שטרם נסגרו ו-60% מחברות 
התעשייה נסגרו, בשל הסגר הקיים באיטליה. כאשר, הפעילות של המגזר הציבורי ושל סקטור המזון לא 
נפגעו משמעותית. שיעור האבטלה באיטליה צפוי להישאר גבוה מאוד, ברמה דו ספרתית,  לפחות עד סוף 
השנה. בספרד, שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-25%, בשל השיעור הגבוה של עובדים זמניים. בהולנד, 
השפעת הסגר לא ניכרת באינדיקטורים המקדימים של חודש מרץ, מה שמרמז על כך שייתכן וכלכלת 
הולנד הצליחה להימנע מהתכווצות ברביע הראשון של השנה. להערכתנו, ברביע השני של השנה אנו צפויים 
לראות את השפעות הסגר על הפעילות הכלכלית של הולנד. כסימן מקדים להתכווצות הצפויה בכלכלת 
הולנד במהלך הרביע השני, מספר תביעות מחוסרי העבודה זינק ב-42% במהלך חודש מרץ וכן מספר 

פשיטות הרגל עלה.  
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 במבט קדימה, התמ"ג של גוש האירו צפוי להתכווץ ברביע השני ב-q/q( 20%(, על רקע הירידה בהוצאות 

הצרכנים הצפויות להתכווץ ב-2020 ב-12%, בהשוואה לירידה של 1% בהוצאות הצרכנים בעת המשבר 
הפיננסי ב-2009.  בגרמניה, התמ"ג צפוי להתכווץ ברביע השני ב-q/q( 12%( וב-2020 התמ"ג הגרמני צפוי 
להתכווץ ב-8%, הגירעון של ממשלת גרמניה צפוי לעלות ל-8% ויחס חוב ציבורי/תוצר צפוי לעלות ל-80%. 
בצרפת, התמ"ג צפוי לרדת ברביע השני לפחות ב-12%. המשמעות היא, כפי שניתן לראות בתרשים 2, 
שביחס למשבר הפיננסי ב-2008, משבר הקורונה צפוי להיות חמור הרבה יותר בהשפעתו על הפעילות 

הכלכלית. 

 
אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB השאיר את הריבית ללא שינוי וכן לא שינה את היקף תכנית רכישות 
 .PLELTROs והשיק סידרה חדשה של TLTRO III אך  הפחית את הריבית על פעולות ,)PEPP( החירום

האינפלציה בגוש האירו ירדה מ-0.7% ל-0.4%. עקום התשואות של גרמניה וצרפת התהפך בחלקו הקצר. 
 ה-ECB, בהצהרת הריבית בסוף אפריל,  השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.00% וכן, לא שינה את 

היקף תכנית רכישות החירום של נכסים פיננסיים )PEPP(. אולם, הוא ציין כי הוא מוכן להגדיל את גודל תכנית 
הרכישות ולהתאים את הרכבו, ככל שיידרש ולמשך זמן רב ככל שיידרש. חלק ממשקיעי האג"ח 
הממשלתיות אשר ציפו להגדלת רכישות החירום של ה-ECB במסגרת ה-PEPP, עשויים להתאכזב מכך 
שלא הוגדל היקף הרכישות, מאחר ובקצב הרכישות הנוכחי, התכנית צפויה להסתיים עד חודש אוקטובר. 
נציין כי, תכנית רכישות החירום של ה-PEPP( ECB( הינה בסך של 750 מיליארד אירו והיא מעלה את היקף 

המאזן שלו למעל חמישה טריליון אירו בהשוואה לפחות מ-3 טריליון אירו ב-2011. 
 ה-ECB הפחית את הריבית על פעולות מימון לטווח ארוך )TLTRO III( ב-25 נקודות בסיס, מיוני 2020 ליוני 

2021, ל-50 נקודות בסיס מתחת לריבית הראשית העומדת על 0.00%. תכנית זו נועדה לתמרץ את הבנקים 
לתת הלוואות לשוק הפרטי והעסקי, כולל אלו שנפגעו מהתפשטות וירוס הקורונה. בנקים העומדים ביעדי 
מתן האשראי שלהם, יקבלו הלוואות בריבית של מינוס 1%. בנוסף, ה-ECB השיק סדרה חדשה של פעולות 
מימון חירום ארוכות טווח )PLELTROs(, על מנת לשמור על הנזילות בשווקים הפיננסיים בגוש האירו. הסדרה 
החדשה תכיל שבעה סבבים של מכרזי PELTRO, החל מהחודש ועד ספטמבר, בריבית הנמוכה ב-25 נקודות 

בסיס משיעור הריבית הראשית. 
 בית המשפט החוקתי הגרמני )GCC( פסק לאחרונה במחלוקת הנמצאת מאז 2015, בנוגע לחוקיות תכנית 

רכישת הנכסים הפיננסים של ה-ECB. פסק דין זה, הסותר את פסק הדין של בית המשפט של האיחוד 
 ECB-להשתתף בתכניות הרכישה של ה )Bundesbank( האירופאי, עשוי למנוע מהבנק המרכזי של גרמניה
והוא מעלה במידה מסוימת את הסיכון ליציאת גרמניה מגוש האירו. פסק דין זה לא מתייחס ספציפית 
לתכנית רכישות החירום של המגיפה )PEPP( של ה-ECB והוא לא צפוי להביא לסיום פתאומי של תכנית 
רכישת הנכסים של ה-ECB. אולם, תכנית רכישות החירום של המגיפה )PEPP( לא עומדת בתנאים של בית 
המשפט לאפשר את המשך הרכישות. לכן, במידה והפסק יישאר על כנו, בעוד שלושה חודשים ה- 

Bundesbank יפסיק להשתתף ברכישות של ה-ECB, אלא אם ה-ECB יצליח לשכנע את בית המשפט 

בנחיצותה של תכנית זו.  
 האינפלציה בגוש האירו ירדה באפריל מ-0.7% ל-0.4%, בשל הירידה החדה במחירי האנרגיה אשר קיזזה 

את העלייה במחירי המזון )ראה תרשים 3(. להערכתנו, האינפלציה צפויה להמשיך לרדת וייתכן שהיא אף 
תהיה שלילית, בשל הירידה החדה בביקושים המקומיים הנובעת מהטלת סגרים במדינות מסוימות בגוש 
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האירו. לפיכך, האינפלציה צפויה לרדת ברביע השני לשיעור שנתי של 1%- ואינפלציית הליבה הממוצעת 
ב-2020 צפויה להיות 0.5%. 

 תשואות האג"ח הממשלתיות של איטליה עלו מאז ההכרזה, ב-9 לאפריל, של שרי האוצר של גוש האירו על 

תכנית הסיוע הפיסקלית. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות של צרפת וגרמניה ירדו. דבר זה עשוי 
להצביע על כך שהמשקיעים לא בטוחים לגבי יציבות דינמיקת החוב של איטליה וביכולת ההחזר של 
הממשלה. בגרמניה, עקום התשואות בחלקו הקצר )2Y-3M ו- 10Y-3M( התהפך בסוף אפריל )ראה תרשים 
4(. בצרפת גם כן התהפך עקום התשואות בחלקו הקצר )2Y-3M( בשבוע האחרון של אפריל, מה שמצביע 
על המשבר הפיננסי המתרחש בכלכלות החזקות של גוש האירו ומעלה את הסבירות להמשך הרחבת 

המדיניות המוניטרית. 
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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. 

 

© כל הזכויות שמורות 
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