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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3(  

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל  )עמ'  4 ( 

• התפשטות וירוס הקורונה בעולם גרמה לכך שמדינות רבות הטילו סגר ועצרו חלק ניכר  
מהפעילות הכלכלית.  

• ממשלות בכלכלות החזקות מעניקות תמריצים פיסקליים משמעותיים הצפויים להקל על 

ההתאוששות מהמשבר לאחר בלימת התפשטות הנגיף, אך גם יגרמו לעליית הגירעון ושיעור  

החוב הציבורי מהתוצר במידה ניכרת. 

• האינפלציה  במדינות  המפותחות  צפויה  לרדת  בשל  הירידה  במחירי  האנרגיה  והירידה  בביקושי ם  

המקומיים.   

• בנקים מרכזיים החלו במדיניות מוניטרית מרחיבה על  מנת לספק נזילות לשווקים הפיננסים. 

 

ארצות הברית  )עמ' 8 ( 

• ההתפרצות הקשה של וירוס הקורונה בארה" ב והניסיונות הנרפים לעצור את התפשטות 

הנגיף גורמי ם לעצירה חד ה בפעילות הכלכלית.  

• התמ" ג  צפוי  להתכווץ  בשנת  2020,  כאשר  הפגיעה  המרכזית  תהיה  ככל  הנראה  ברביע  השני 

ושיעור האבטלה צפוי לעלות בחדות. 

• הקונגרס אישר חבילת תמריצים לכלכלה בסך 2 טריליון דולר, כ-10% מהתמ"ג. 

•  ה-FED הוריד את הריבית ב-150 נ"ב לטווח של 0.00%-0.25% וכתוצאה מכך תשואות 

האג"ח הממשלתיות ירדו . 

• ה-FED הקים מסגרות אשראי לעסקים ומשקי בית בסכום של עד 300 מיליארד דולר . 

 

גוש האירו )עמ' 11 ( 

• התפרצות וירוס הקורונה בגוש האירו והניסיונות לעצור את התפשטות הנגיף גורמות לקיפאון  

בפעילות הכלכלית. 

• סקטור השירותים צפוי להיפגע משמעותית יותר מסקטור הייצור.   

• התמ"ג צפוי להתכווץ בשנת  2020, בפרט באיטליה, יוון וספרד ושיעור האבטלה צפוי לעלות  

בחדות. 

• ה-ECB ירכוש אג"ח בסך של 750 מיליארד אירו. זאת, בנוסף לתכנית לרכוש אג"ח בסך 

120 מיליארד אירו, עליה הכריז ה-ECB בעת הצהרת הריבית האחרונה.  

• כתוצאה מההכרזה על תכנית הרכישות, תשואות האג"ח הממשלתיות בכלכלות הגדולות 

בגוש האירו ירדו . 

•  הריבית נשארה ללא שינוי אך תכנית TLRO הורחבה על מנת לספק נזילות למערכת 

הפיננסית. 



 
 

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

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,       
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.5% 2.8% 2.5%- 4.8%

 ארצות הברית 2.4% 2.9% 2.3% 4.5%- 6.5%

 בריטניה 1.9% 1.3% 1.3% 7.0%- 8.5%

 יפ ן 2.2% 0.3% 0.8% 4.0%- 2.0%

 גוש האירו 2.7% 1.9% 1.2% 6.0%- 1.5%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.2% 5.0% 4.4% 2.5%- 6.9%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 3.0%- 6.9%

 הוד ו 7.1% 6.8% 4.9% 1.0%- 8.2%

 אמריקה הלטינית 1.9% 1.7% 0.8% 2.1%- 2.6%

 ישראל 3.6% 3.4% 3.3% 5.3%- 8.7%

סחר בינלאומי – מונחים      
 כמותיים, שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.8% 20.0%- 25%

מדד המחירים לצרכן, שיעור      
 שינוי, ממוצע שנתי

 ארצות הברית 2.1% 2.4% 1.8% 0.4% 2.0%

 בריטניה 2.7% 2.5% 2.0% 1.0% 1.0%

 יפ ן 0.5% 1.0% 0.4% 0.7% 0.3%

 גוש האירו 1.5% 1.7% 1.2% 0.3%- 0.5%

 ישראל 0.4% 0.8% 0.8% 0.6%- 0.7%

 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%

 יפ ן 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%



 
 

 הכלכלה הגלובלית במבט כול ל

פעילות כלכלית: התפשטות וירוס הקורונה בעולם גרמה לכך שמדינות רבות הטילו סגר ועצרו חלק 

ניכר מהפעילות הכלכלית. ממשלות בכלכלות החזקות מעניקות תמריצים פיסקליים משמעותיים 

הצפויים להקל על ההתאוששות מהמשבר לאחר בלימת התפשטות הנגיף, אך גם יגרמו לעליית 

הגירעון ושיעור החוב הציבורי מהתוצר במידה ניכרת. 

• התפשטות וירוס הקורונה בעולם גרמה לכך שמדינות רבות הטילו סגר ועצרו חלק ניכר מהפעילות  

הכלכלית, במטרה להאט את קצב ההדבקה, הן בקרב המדינות המפותחות והן בקרב המדינות  

המתפתחות. על מנת להפחית את הפגיעה הכלכלית, ממשלות נתנו חבילות תמריצים פיסקליים  

לשווקים. להערכתנו, חבילות התמריצים הפיסקליים בעולם הינן בשיעור של כ-3% מהתמ"ג 

הגלובלי. לשם השוואה, במשבר הפיננסי של 2008-2009 חבילות התמריצים שניתנו היו בשיעור  

של  1.7%  מהתמ"ג הגלובלי. החבילות הפיסקליות צפויות לגרום לעלייה משמעותית ביחס חוב-תוצר  

של מרבית המדינות, בדגש על הכלכלות החזקות, אשר עוד טרם המשבר היו ברמת חוב גבוהה, 

דבר אשר עלול להוביל להרעה נוספת בפרופיל הפיסקלי שלהן. 

• הסחר העולמי התכווץ  בינואר ב-m/m(  1.2%( )ראה תרשים  1(. הירידות החדות במדד ה-PMI  בחודש  

מרץ של הכלכלות המובילות מצביעות על המשך התכווצות משמעותית בסחר הגלובלי. בנוסף, 

 PMI-של סקטור השירותים, היו חדות יותר מאשר הירידות במדד ה PMI-הירידות החדות במדד ה

של סקטור התעשייה. מה שמלמד על כך, שבשלב זה של המשבר, עיקר הפגיעה הכלכלית צפויה  

להיות בסקטור השירותים. הפרקים הבאים דנים בהרחבה בהתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובגוש 

האירו, ובפרק זה נתמקד במדינות המפותחות האחרות ובמדינות המתפתחות.  מדד ה- PMI  המשולב 

בבריטניה ירד בחודש מרץ מ-53.0  ל-37.1, הרמה  הנמוכה ביותר מ-1998.  מדד  ה-PMI  של סקטור 

השירותים צנח בחודש מרץ מ-53.2 ל-35.7 ומדד  ה-PMI של סקטור הייצור ירד מ-51.7 ל-48.0  

ומראה על התכווצות גם של סקטור הייצור.   

• ביפן, מדד  ה-PMI  של סקטור היצור ירד  במרץ  מ-47.8  ל-44.8  )אך נשאר עדיין מעל השפל שהיה בו 

במשבר הפיננסי, אז הוא הגיע ל-29.6(. מדד ה-PMI של סקטור השירותים ירד בחודש דצמבר 

משמעותית יותר, מ-46.7 ל-32.7. בנוסף, סקר TANKAN הרבעוני, הנחשב לסקר המקיף ביותר  

והחשוב ביותר לסנטימנט בכלכלה היפנית, ירד בחדות ברביע הראשון של השנה. נציין כי, סקר ה-

PMI נסקר באמצע החודש ואינו משקף את ההשפעה הכלכלית של כלל הסגרים מאחר וחלק 

מההחמרות היו בשבועיים האחרונים של מרץ.  את ההשפעה של  ההחמרות,  אנו צפויים לראות במדד 

ה-PMI של חודש אפריל, שצפוי להיות נמוך יותר מהמדד של חודש מרץ.  

• המדינות המפותחות החלו במתן חבילות תמריצים גדולות, על מנת להאט את הפגיעה הכלכלית. 

אוסטרליה, אשר נכנסה למשבר הנוכחי לאחר התמודדות עם גל שריפות  שנמשך יותר מחצי שנה,  
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השיקה חבילת תמריצים פיסקליים בהיקף כולל העולה על 10% תוצר, הכוללת תמיכה במזומן של 

עד 100,000 דולר אוסטרלי לעסקים קטנים, הלוואות בערבות מדינה והכפלה של דמי האבטלה. 

בנוסף, הוקמה קרן בסך של  40  מיליארד דולר אוסטרלי לסוגיות דחופות, כולל גם הוצאה על בריאות. 

יפן, השיקה חבילת תמריצים פיסקליים בסך 30 מיליארד ין )5.4% מהתמ"ג(. החבילה כוללת 15 

מיליארד ין הוצאה ישירה והשאר הלוואות וערבויות מדינה בהיקף של 1.6 טריליון ין חבילת  

התמריצים היפנית צפויה להעלות את שיעור הגירעון מהתמ"ג מ-2.5% ל-7%, ואת שיעור החוב  

הציבורי מהתמ"ג מ-239% לסביבות 260% ב-2021 .  

• קנדה, העניקה  חבילת תמריצים פיסקליים בסך  82  מיליארד דול ר  )3.6%  מהתמ"ג(. החבילה כוללת 

55 מיליארד דולר לטובת נזילות משקי הבית והחברות בעיקר באמצעות דחיית תשלומי המיסים ו-

27 מיליארד דולר הוקצו לתמיכה ישירה. התמיכה הישירה נועדה להטבות חירום המיועדות למי  

שאינו זכאי לדמי אבטלה ולסבסוד שכר בפירמות. המיסים שנדחו )בשווי 55 מיל יארד דולר( ישולמ ו  

מיד לאחר סיום המשבר, כך שבפועל התמיכה הממשלתית עומדת על 1.1% מהתמ"ג.  

• בריטניה השיקה חבילת תמריצים פיסקליים בסך 119 מיליארד ליש"ט )5.3% מהתמ"ג(. החבילה 

כוללת תשלום של 80% משכר העובדים שהחברות לא יפטרו עד לסכום של 2,500 ליש"ט בחודש  

למשך שלושה חודשים, תמיכה בעצמאים שחויבו לסגור את העסק בשל הסגר, 38 מיליארד ליש"ט 

הוקצו לדחיית מע"מ עד לחודש יוני לעסקים שנפגעו מצעדי הממשלה, 7 מיליארד ליש"ט הוקצו 

לתשלומי רווחה עבור אנשים שאיבדו את מקום עבודתם ומיליארד ליש"ט הוקצו לתמיכה באנשים 

המתקשים לשלם את שכר הדירה. בנוסף, הממשלה מעניקה הלוואות בערבות מדינה לעסקים, 

מענקי תמיכה בעסקים ומגדילה את המענק לעסקים קטנים הזכאים לכך. כתוצאה מההרחבה 

הפיסקלית, הגירעון התקציבי בבריטניה צפוי לעלות מ-2%  ל-10%  ויחס החוב הציבורי מהתמ"ג צפוי  

לעלות מ-80% ל-100%. אולם למרות צעדי ם אלו, האבטלה בבריטניה צפויה לעלות מ-3.9% ל-

8% במהלך הרביע השני )ראה תרשים 2(. באוסטרליה, הצפי הוא ששיעור האבטלה יעלה ל-12%  

למרות תכנית הסיוע הממשלתית. 

• באשר לשווקים המתעוררים,  בסין,  הפעילות הכלכלית מתאוששת הן בסקטור השירותים והן בסקטור  

התעשייה, לאחר בלימת התפשטות הווירוס ופתיחת חלק מהסגרים, אך קיים חשש להתפרצות גל 

נוסף של הדבקה. יתכן שכבר בסוף אפריל המפעלים בסין יחזרו לעבודה. אולם, כלכלת סין תתקשה 

להתאושש בחודש הקרוב מאחר שהיא אבדה מספר רב של מקומות עבודה וכן כתוצאה מההאטה 

הגלובלית, בפרט באירופה ובארה"ב אשר יקטינו את הביקושים החיצוניים של סין בזמן הקרוב. מדד 

PMI מצביע על כך שהפעילות החלה להתאושש בסין )ראה תרשים 3(, יחד עם זאת הביקוש הזר 

נותר חלש. מדד  PMI  של סקטור התעשייה עלה בחודש מרץ מ-35.7  ל-52  ומראה על צמיחת המשק. 

כאשר, רכיב הזמנות חדשות ליצוא עלה גם כן אך נשאר חלש ברמה של  46.4  מה שמראה על המשך 

התכווצות ביצוא. מדד PMI ללא סקטור התעשייה עלה מ-29.6 ל-52.3 ומדד PMI של סקטור 
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השירותים עלה מ-30.1  ל -51.8. מדד  PMI  המשולב עלה מ-289  ל-53.0.  אמנם, הפעילות הכלכלית 
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נותרה נמוכה מאוד ביחס לפעילות הכלכלית לפני התפרצות הנגיף, אך נתונים אלו מעידים כי החלה 

ההתאוששות בפעילות הכלכלית. שיעור האבטלה בסין עלה בפברואר מ-5.3% ל6.2%, ושיעור  

האבטלה בחודש מרץ צפוי  להיות גבוה יותר.   

• הודו נכנסה לסגר מלא, אשר עצר את הפעילות הכלכלית למעט פעילות חיונית. ממשלת הודו העניקה  

חבילת תמריצים פיסקליים קטנה מאוד של 22 מיליארד דולרים )0.7% מהתוצר(. בנוסף, הודו,  

הכלכלה השביעית בגודלה, הודיע לנמלי הים הגדולים כי היא תפסיק חלק מהפעילויות של הנמלים  

ויתכן שהיא תפעיל את הסעיף "כוח עליון" כתוצאה מהמשבר שנוצר מהתפשטות וירוס הקורונה ולא 

תכבד חלק מהחוזים. מספר נמלים כבר עשו זאת, תוך שהם שואפים להמשיך עם משלוחים  

שהממשלה רואה בהם כחיוניים.  

• במבט קדימה, הצמיחה העולמית צפויה להתכווץ ב- 0.3% ברביע הראשון. בשנת 2020 התמ" ג  

הגלובלי צפוי להתכווץ ב-2.5%  והסחר הגלובלי צפוי להתכווץ ב-20%.  הצמיחה במדינות המפותחות  

  ,)q/q(  15%-צפויה להתכווץ לפחות ב-5%  ב-2020 .  התוצר של בריטניה צפוי להתכווץ ברביע השני ב

אך הכלכלה צפויה להתאושש במחצית השנייה של 2020. ביפן, התמ"ג צפוי לקטון ב-4% במהלך 

2020, אך יפן עשויה לנצל את האולימפיאדה, שהייתה אמורה להיות השנה ונדחתה לשנה הבאה, 

על מנת להתאושש מהמשבר על ידי הגדלת התיירות ב-2021 כתוצאה מהמשחקים האולימפיים.  

באוסטרליה, התמ"ג צפוי להתכווץ ברביע השני ב-q/q( 30%( בשל הסגר הצפוי להימשך כחודשיים,  

והצפי הוא לירידה של התוצר ב-4%  ב-2020. בניו זילנד התמ"ג צפוי להתכווץ ברביע השני ב-40%  

)q/q( בשל הסגר הצפוי להימשך לפחות חודש.   

• התוצר בשווקים המתעוררים צפוי לרדת ב-2020 ב-1.5%, זו ההתכווצות בפעילות הראשונה מאז 

1951, שאז החלו להתפרסם נתונים אמינים. במדינות מרכז ומזרח אירופה התמ"ג צפוי להתכווץ  

לפחות ב-3% ב-2020. בהודו התוצר צפוי להתכווץ ב-1% ב-2020, שיעור צמיחה זה הוא הנמוך  

ב-40  השנים האחרונות. ובברזיל התמ"ג צפוי להתכווץ ברביע השני ב-q/q(  4%( וב-2020  ב-1.5%. 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: האינפלציה במדינות המפותחות צפויה לרדת בשל הירידה במחירי 

האנרגיה והירידה בביקושים המקומיים. בנקים מרכזיים החלו במדיניות מוניטרית מרחיבה על מנת 

לספק נזילות לשווקים הפיננסים. 

• האינפלציה במדינות המפותחות צפויה לרדת בחודש מרץ, בשל ירידת מחירי האנרגיה ועליית שיעור  

האבטלה. זאת, לאחר שבפברואר האינפלציה ב-OECD ירדה ב-0.1 נקודות האחוז לשיעור 2.2%.  

מדד המחירים לצרכן בבריטניה )CPI( ירד מ-1.8% בינואר ל-1.7% בפברואר בעיקר בשל הירידה  

החדה במחירי האנרגיה, על רקע עלייה של  0.2%  במחירי המזון  )ראה תרשים  4(. הצפי הוא לירידה  

של האינפלציה ל-1% בעקבות התפשטות וירוס הקורונה. מדד הליבה של ה-CPI עלה מ-1.6%  

בינואר ל-1.7% בפברואר. העלייה במדד הליבה נבעה בעיקר מעלייה של m/m( 1.6%( בשירותי 

אירוח.  להערכתנו, הירידה החדה בפעילות הכלכלית ועליית שיעור האבטלה יחד עם הירידה במחירי  

הנפט עשויים להוריד את האינפלציה עד לקצב שנתי של כ-0.5% ברביע השלישי של השנה. ביפן, 

האינפלציה צפויה להמשיך לרדת במהלך  2020  כתוצאה מהירידה במחירי האנרגיה. בנוסף, ברביע  

השני צפויה ירידה גם באינפלציית הליבה ביפן, בשל הירידה בביקושים המקומיים כתוצאה  

מהתפשטות וירוס הקורונה. באמריקה הלטינית, האינפלציה צפויה לעלות בשל היחלשות המטבעות 

המקומיים. בפרט במקסיקו, שהפסו ירד ב-20% לעומת הדולר מאז תחילת השנה, וכן בברזיל 

ובקולומביה . 

• כחלק מההתמודדות עם המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות התפשטות וירוס הקורונה,  בנקים מרכזיים 

רבים הפחיתו ריבית, למעט דנמרק אשר העלתה את שיעור הריבית בניגוד למגמה בעולם על מנת 

לחזק את הכתר השבדי, ואף החלו בפעילות מוניטרית מרחיבה על מנת לשמור על יציבות המערכת 



 
 

הפיננסית. בבריטניה, הבנק המרכזי )BOE( הפחית את הריבית מ-0.25% ל-0.1%. זאת, לאחר  

הפחתת הריבית ב-50 נקודות בסיס מ-0.75% ל-0.25% בתחילת מרץ, וה-BOE התחייב לרכוש 

נכסים בהיקף של 200 מיליארד ליש"ט. בנוסף, הבנק המרכזי השיק תוכנית למימון לעסקים קטנים  

ובינוניים )TFSME(, על מנת להבטיח כי הפחתת ריבית ההלוואות לא תיחסם על ידי מגבלות על כמות 

ההלוואות, שכן הבנקים יוכלו ללוות עד 5% מהלוואותיהם לעסקים בשנים הבאות מה-BOE בריבית 

נמוכה מאוד. הבנק מעריך שהשימוש בקו זה יגיע ל- 100 מיליארד ליש"ט או יותר. בנוסף, דרישת  

ההון האנטי מחזורית הופחתה מ-1%  ל-0%. בכך שהבנקים ידרשו להחזיק פחות הון, ישוחררו  190  

מיליארד ליש"ט נוספים עבור הלוואות לעסקים, היות שנאסר על הבנקים להשתמש בכספים הללו 

ששוחררו לטובת דיבידנדים או בונוסים.   

• באוסטרליה, הבנק המרכזי הפחית את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-0.25%, והוא הדגיש כי לא 

סביר שנראה ריבית שלילית בעתיד הקרוב. בנוסף, ה-RBA הציע תכנית הלוואות לבנקים בסך 90  

מיליארד דולר. ביפן, מימו ן חבילת התמריצים עשוי להיות באמצעות כספי הבנק המרכזי, פעולה 

אשר תגדיל את היצע הכסף. בהודו, חבילת התמריצים המוניטריים של ה-RBI צפויה לסייע לשמור  

על נזילות במערכת הפיננסית. שיעור ריבית הריפו ירדה ב-75  נקודות בסיס ל-4.40%, ושיעור הריפו  

ההפוך ירד ב-90 נקודות בסיס ל-4.00%. יחס הרזרבה )CRR( ירד ב-100 נקודות בסיס ל3.00% .  

בברזיל, הבנק המרכזי הפחית את הריבית ב-50 נקודות בסיס. במידה והמשבר הכלכלי יהיה עמוק 

יותר, צפויה לפחות הורדת ריבית נוספת של  50  נקודות בסיס. בסין, הבנק המרכזי השאיר את  ריבית 

הפריים )LRP( על ההלוואות ללא שינוי. ריבית הפריים להלוואות לשנה נשארה ברמה של 4.05%  

והריבית להלוואות ל-5  שנים  4.75%.  מדינות  ברחבי מרכז ומזרח אירופה  החלו לפעול באגרסיביות , 

על מנת למנוע משבר נזילות והבנקים המרכזיים החלו לרכוש אג"ח בשוק המשני. בנק צ'כיה עדיין  

לא החל במדיניות הרחבה מוניטרית, אולם להערכתנו הוא צפוי גם כן להתחיל לרכוש אג"ח בקרוב. 

במבט קדימה, המדיניות המוניטרית המרחיבה צפויה להישמר ויתכן שאף תורחב במידה והמשבר 

הכלכלי יחריף . 

• תשואות האג"ח בארה"ב ירדו לאחר הכרזת ה-FED על חבילת תמריצים בסך 2 טריליון דולר.  

באיטליה, ספרד, גרמניה וצרפת, תשואות האג"ח גם כן ירדו לאחר שהבנקים המרכזיים הורידו את  

שיעור הריבית והחלו במדיניות מוניטרית מרחיבה. בבריטניה, תשואות האג"ח הממשלתיות עלו 

ברביע האחרון של 2019 עוד לפני התפרצות וירוס הקורונה )ראה תרשים 5(. עליית התשואות 

באג"ח טרום התפרצות הנגיף, מרמזת כי המשקיעים נעשו זהירים יותר. כתוצאה מכך, ההאטה 

בכלכלה כתוצאה מהתפשטות הנגיף צפויה לגרום לעלייה נוספת בתשואות האג"ח. באמריקה 

הלטינית, החלשות המטבעות המקומיים יוצרת עיוותים בשוק האג"ח המסחרי. 
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 ארצות הברי ת

פעילות כלכלית: ההתפרצות הקשה של וירוס הקורונה בארה"ב והניסיונות הנרפים לעצור את 

התפשטות הנגיף גורמים לעצירה חדה בפעילות הכלכלית. התמ"ג צפוי להתכווץ בשנת 2020,  

כאשר הפגיעה המרכזית תהיה ככל הנראה ברביע השני ושיעור האבטלה צפוי לעלות בחדות.  

• התפרצות וירוס הקורונה בארה"ב באמצע פברואר וניסיונות בלימת ההתפשטות, החלו לתת את 

אותותיהם על הפעילות הכלכלית. האינדיקטורים המובילים בחודש מרץ, מצביעים על היחלשות של 

השוק המקומי. מדד ה-PMI המשולב, ירד בחודש מרץ מ-49.6 ל-40.5. מדד PMI של סקטור 

התעשייה  ירד במרץ מ-50.7  ל-49.2  )ראה תרשים  1(,  הרמה הנמוכה  ביותר מאמצע  2009, ומרמז  

על התכווצות  הסקטור . אולם, סקטור השירותים נפגע יותר  בשל סגירת מסעדות, בתי-מלון, השבתת 

  PMI-טיסות וסגירת בתי קפה ומקומות בילוי ובשל הירידה בשימוש בתחבורה יבשתית וימית. מדד ה

של סקטור השירותים ירד במרץ מ-49.4  ל-39.1. מדד מנהלי הרכש של  "Empire State"  )ניו יורק( ירד  

בחודש מרץ בחדות מ-12.9  ל-21.5-, הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון.  מדד הייצור של שלוחת 

ה-FED בפילדלפיה צנח בחודש מרץ מ-36.7 ל-12.7- כאשר עיקר הירידה נבעה מרכיב ההזמנות 

החדשות. מספר התביעות לדמי אבטלה בשבוע הרביעי של חודש מרץ זינק מ-282,000 ל-

3,282,000 )ראה תרשים 2(. לשם השוואה, מספר תביעות האבטלה מעולם לא עלו בשבוע אחד 

על יותר מ-700,000. נתון זה הוא רק הקדמה לפיטורים הנרחבים הצפויים בשל עצירת הפעילות  

הכלכלית. הפיטורים לעת עתה,  מתרכזים בענף שירותי אירוח ומזון וכן בענף התחבורה. ההיחלשות 

בפעילות הכלכלית צפויה להחריף באפריל בשל החרפת הקיפאון בפעילות הכלכלית הנובעת 

מהחמרת הסגרים. 

• מספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש פברואר ירד ב-4.4% לעומת ינואר. הצפי הוא לירידה  

בשיעור ח ד במכירת דירות חדשות, כתוצאה מהתפשטות וירוס הקורונה. אולם, רמת המכירות  

הגבוהה שנרשמה בתחילת השנה, טרם התפרצות וירוס הקורונה, מראה כי שוק הדירות החדשות  

היה חזק לפני התפרצות המשבר והצפי הוא שמכירת הדירות החדשות תתאושש לאחר בלימת 

התפשטות הנגיף וסיום המשבר שנוצר בעקבותיו. במקביל, שכר הדירה צפוי לרדת ב-2020 בשל 

התפשטות וירוס הקורונה והדינמיקה שנוצרת בעקבות הריחוק החברתי, אך שכר הדירה צפוי לחזור  

לעלות לאחר בלימת התפשטות וירוס הקורונה . 

• במבט קדימה, התמ"ג צפוי להתכווץ ב-0.5% ברביע הראשון של q/q( 2020(. אולם, ההתכווצות 

 8
 

 

המשמעותית והגדולה צפויה להיות ברביע השני, בו הכלכלה צפויה להתכווץ בעשרות אחוזים  

במונחים שנתיים.  בהנחה שהווירוס ימשיך    להתפשט למדינות רבות בארה"ב,  התוצר  בארה"ב  עשוי 

להתכווץ ב-15-25% ברביע השני )Y/Y( ושיעור האבטלה צפוי לעלות ל-12% ויותר. בתרחיש 

אופטימי זה תחילת ההתאוששות מהמשבר צפויה להיות כבר ברביע השלישי, הצפי הוא לצמיחה  

של התמ"ג ב-q/q( 4%(. העלייה בשיעור האבטלה עשויה להביא לעלייה בשיעור המשכנתאות שלא 

ישולמו. אולם, חבילת התמריצים של הממשל האמריקני )פירוט בהמשך( הכוללת תוספת של 600 

דולר בשבוע בדמי האבטלה למשך ארבעה חודשים וכן הרחבת דמי האבטלה גם לכאלו שלא היו  

זכאים, צפויה לשמור על שיעור המשכנתאות הלא משולמות בשיעור נמוך מ-7% . 



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: הקונגרס אישר חבילת תמריצים לכלכלה בסך 2 טריליון דולר, כ-

10% מהתמ"ג. ה-FED הוריד את הריבית ב-150 נ"ב לטווח של 0.00%-0.25% וכתוצאה מכך 

תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו. בנוסף, ה-FED  הקים מסגרות אשראי לעסקים ומשקי בית בסכום 

של עד 300 מיליארד דולר. 

• הקונגרס אישר חבילת תמריצים לכלכלה בסך 2 טריליון דולר, המהווים כ-10% מהתמ"ג. החבילה 

 ,FED-כוללת הרחבה פיסקלית קבועה בשיעור של 5% מהתמ"ג ויחד עם מסגרות הלוואות של ה

תוכל לתעל עד 6 טריליון דולר במימון זמני לצרכנים ולפירמות בתקופה הקרובה. כמעט מחצית 

מחבילת התמריצים מורכבת מהעברות למשקי הבית ולפירמות, במטרה לתמוך בביקושים של כ-

5% מהתמ"ג. משקי הבית יקבלו תשלום ישיר, 1,200 דולר לבוגר )עם הכנסה שנתית של עד 99 

אלף דולרים(  ו-500 דולר לכל ילד, בצורה של החזר מס מהיר בעלות כוללת של כ-300 מיליארד  

דולר. בנוסף , התכנית כוללת  הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של כ-367 מיליארד דולר. כאשר, 

הסכום שיוצא על עובדים, שכירות וחשבונות חשמל ומים יהפוך למענק, ושאר הסכום יישאר 

כהלוואה. גידול בדמי אבטלה והרחבת ביטוח האבטלה גם לעובדי קבלן ועצמאים שאינן זכאים בחלק  

מהמדינות בעלות של  יותר מ-200  מיליארד דולר, מימון למערכת הבריאות בעלות של  100  מיליארד  

דולר והקצאת 150 מיליארד דולר לרשויות המקומיות. שאר הסכום בחבילת התמריצים מיועד  

להעניק תמיכת נזילות זמנית למשקי בית וחברות, כולל מגוון דחיות וויתורים בתשלומי מס. יוקדש 

מימון של 500 מיליארד דולר לענפים שנפגעו במיוחד, כ-50 מיליארד דול ר מתוכם יועדו לחברות  

תעופה. חבילת התמריצים לא תמנע את הירידה הצפויה בתמ"ג ברביע השני, אך היא תמנע את 

פגיעה קשה במערכת הפיננסית ותסייע לכלכלה להתאושש מהמשבר במהירות לאחר בלימת 

התפשטות הנגיף. 

• מול האיום של מיתון עמוק , ה-FED הגיב במהירות והוריד את הריבית ב-150 נ"ב חזרה לטוו ח של 

0.00% -0.25% בדומה לרמתו במהלך המשבר הפיננסי. השוק איננו מתמחר עוד הפחתות והפנים  

את דבריו של יו"ר הפד כנגד כל אפשרות של ריבית שלילית בארה"ב. התשואות לפדיון של האג"ח 

הממשלתיות, הן ארוכות הטווח והן קצרות הטווח, ירדו כתוצאה מהורדת הריבית )ראה תרשים 3( .  

ה-FED, אשר רכש אג"ח ממשלתי בסך 75 מיליארד דולר ליום עוד לפני התפרצות המשבר, יגדיל  

את רכישות ה-MBS ל-50 מיליארד דולר ליום. בנוסף, ה-FED הודיע על תנאים משופרים לפעילות  

הריפו והוריד את הריבית  ל-0%.   

• ה-FED  בשיתוף עם האוצר בארה"ב, יקים מסגרות אשראי בסכום של עד  300  מיליארד דולר, למימון  

חדש של חברות ומשקי בית. כחלק מחבילה זו, ה- FED יציע הלוואות ישירות לחברות באמצעות 

SPV. ה-FED יציע הלוואות לארבע שנים לתאגידים בדירוג BBB ומעלה, עם דחיית ריבית למשך 

שישה חודשים, מה שמאפשר לו לרכוש אג"ח קונצרניות במישרין. בנוסף, ה -FED ירכוש אג"ח 

קונצרניות בשוק המשני.  

• הפד השיק מנגנון נזילות חדש בשוק הריפו, FIMA, שמטרתו לספק נזילות דולרית לבנקים מרכזיים 

זרים  כנגד אחזקותיהם באג"ח ממשלתיות של ארה"ב ובכך לספק נזילות דולרית למערכת הפיננסית 

המקומית.  ההלוואות יסופקו בשיעור  IOER+0.25%. שיעור ריבית גבוה זה מצביע על כך שקיים ביקוש 

להלוואות FIMA בנקים המרכזיים . 
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• מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן )Core CPI( עלה בפברואר ב-0.1% ל-2.4%. מדד המחירים  

לצרכן )CPI( ירד מ-2.5 ל -2.3 )ראה תרשים 4( והוא צפוי להמשיך לרדת בשל הירידה במחירי  

האנרגיה. 
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גוש האיר ו 

פעילות כלכלית: התפרצות וירוס הקורונה בגוש האירו והניסיונות לעצור את התפשטות הנגיף 

גורמות לקיפאון בפעילות הכלכלית. סקטור השירותים צפוי להיפגע משמעותית יותר מסקטור 

הייצור.  התמ"ג  צפוי להתכווץ בשנת  2020, בפרט באיטליה,  יוון וספרד  ושיעור האבטלה צפוי לעלות 

בחדות.   

• התפרצות וירוס הקורונה ברחבי מדינות גוש האירו והטלת הסגרים על מנת לנסות לבלום את המשך 

התפשטות המגיפה, גרמו להאטה משמעותית בפעילות הכלכלית. האינדיקטורים המקדימים של 

חודש  מרץ, מצביעים על ירידה משמעותית בתוצר. מדד ה-PMI  המשולב ירד בחודש מרץ בחדות מ-

51.6 ל-31.4, הרמה הנמוכה מאז יוני 1998, והוא מצביע על התכווצות משמעותית בתוצר ברביע  

הראשון. עיקר הירידה הייתה באופן לא מפתיע בסקטור השירותים, לאחר סגירת מסעדות, בתי קפה 

ומקומות בילוי. מדד ה-PMI של סקטור השירותים ירד בחודש מרץ מ-52.6 ל-28.4, בעוד שמדד ה-

PMI לסקטור התעשייה ירד מ-49.2 ל-44.8 )ראה תרשים 1(. זאת, על רקע ירידה חדה במדד  

הסנטימנט העסקי )ZEW( של גוש האירו וירידה באמון הצרכנים לרמה הנמוכה בחמש השנים 

האחרונות. נציין כי, הסקר למדד נערך באמצע החודש ומשקף רק חלק מהשפעת הסגרים שהוטלו  

במדינות גוש האירו. מדד PMI של אפריל, צפוי להיות נמוך יותר כתוצאה מסגרים נוספים שהוטלו  

וצמצום נוסף בפעילות הכלכלית. בנוסף, התפשטות הנגיף ומספר הולך וגדל של מדינות המטילות  

סגרים יחד עם ההנחיות לריחוק חברתי, צפויים לגרום להמשך ירידה בהוצאה של משקי הבית ואמון  

הצרכנים צפוי לרדת לשפל עמוק יותר בחודשים הקרובים )ראה תרשים 2(. 

  PMI-בחלוקה למדינות, כלכלת צרפת צפויה לחוות האטה משמעותית יותר מאשר גרמניה. מדד ה •

המשולב של צרפת )30.2( ירד בחודש מרץ לרמה הנמוכה ממדד ה-PMI המשולב של גרמניה 

)37.2(. הלמ"ס הצרפתי )INSEE( מעריך כי הוצאות משקי הבית יצטמצמו ב-35%  כתוצאה מהמשבר 

הנוכחי. מדד ה-IFO של גרמניה ירד במרץ לרמה הנמוכה בעשור האחרון )86.1( והוא מצביע גם כן 

על התכווצות הכלכלה. באפריל, המדד צפוי לרדת יותר ולשקף את המשך התכווצות הכלכלה. מדד 

שוק העבודה של  IAB,  עדיין  מצביע  רק  על עלייה מתונה באבטלה בגרמניה ברביע השני. להערכתנו, 

שיעור האבטלה בגרמניה צפוי לעלות במהלך הרביע השני מ-3.2% ל-5.2%. כך, המצב בגרמניה 

Short-" צפוי להיות טוב יותר מאשר במדינות אחרות בגוש האירו, בשל תכנית העבודה של גרמניה

time working ", המאפשרת למעסיקים להעסיק עובדים בשבוע עבודה קצר במקום לפטר אותם,  

והממשלה מעניקה לעובדים השלמת הכנסה, המסייעת לה להתמודד עם ההאטה הכלכלית. בניגוד 

לגרמניה, לא ניתן לומר דבר זה על מדינות אחרות בגוש האירו, כולל יוון, ספרד ואיטליה, בהן  

האבטלה צפויה לעלות בשיעור חד  מאוד  בהתחשב בחשיבות של סקטור התיירות במדינות אלו. כמו  

כן, השכיחות במדינות אלו של עובדים זמניים ועצמאים גבוהה יותר. באיטליה, התמ"ג צפוי להתכווץ  

ב-2020 ב-7%. כאשר, הצפי הוא להתכווצות של התוצר ב-5% ברביע הראשון )במונחים רבעוניים  

– Q/Q( והתכווצות של 10% ברביע השני )במונחים רבעוניים(. המשבר צפוי להגדיל את הגירעון  

התקציבי של איטליה מ-1.6% ל-5.8% תוצר ויותר  ויחס החוב הציבורי/תוצר עשוי לעלות מ-136% 

ל-160%  ואף יותר מזה  ב-2020. אולם, כרגע לא נראה שהשיעור הגבוה של החוב הציבורי מהתוצר  

יגרום למשבר נוסף, היות שה-ECB מגבה את האג"ח של ממשלת איטליה. 

• במבט קדימה, התמ"ג בגוש האירו צפוי להתכווץ ב-6%  ויותר  ב-2020  ולאחר מכן צפויה התאוששות 

וצמיחה בשיעור 1.5% ב-2021. ברביע הראשון התוצר צפוי להתכווץ ב-Q/Q(  0.9%( וברביע השני 

התוצר צפוי להתכווץ ב-Q/Q( 3.6%(. מימון המשבר צפוי להעלות את הגירעון בגוש האירו מ-0.5%  

ליותר מ-3% תוצר . 
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB  ירכוש אג"ח בסך של  750  מיליארד אירו. זאת, בנוסף לתכנית 

לרכוש אג"ח בסך  120  מיליארד אירו,  עליה הכריז ה-ECB  בעת הצהרת  הריבית האחרונה. כתוצאה 

מההכרזה על תכנית הרכישות, תשואות האג"ח הממשלתיות בכלכלות הגדולות בגוש האירו ירדו. 

הריבית נשארה ללא שינוי אך תכנית TLRO הורחבה על מנת לספק נזילות למערכת הפיננסית. 

• ה-ECB  השיק את תכנית רכישות החירום הפנדמית )PEPP(, בה הוא ירכוש אג"ח בסך  750  מיליארד  

 ECB-אירו. זאת, בנוסף לתכנית לרכישת נכסים בסך  120  מיליארד אירו. יחד עם רכישות קודמות, ה

ירכוש ב-2020 אג"ח בסך של 1.06 טריליון אירו, והוא הוסיף כי הוא מוכן לחלוטין להגדיל את  

התכנית ככל שיידרש. ל-ECB תהיה גמישות בבחירת המדינות שהאג"ח שלהן יירכש וכן בעיתוי  

הרכישות. גמישות זו תאפשר לבנק המרכזי האירופאי לרכוש אג"ח של איטליה ויוון, שכלכלתם צפויה  

להיפגע משמעותית בעקבות התפרצות וירוס הקורונה, וכן לתזמן את הרכישות בזמנים בהם יהיה  

לחץ של מוכרים בשוק האג"ח. אולם, ה-ECB השאיר את מגבלת  "Issuer limit" המונעת ממנו לרכוש 

יותר מ-33%  מהיקף האג"ח של מדינה מסוימת. המשמעות לכך היא, שה-ECB לא יוכל לרכוש יותר 

מ-150 מיליארד אירו אג"ח של ממשלת איטליה )כ-8% תוצר(. 

• ה-ECB השאיר את הריבית על הלוואות ברמה הנוכחית )0.00%( למרות הדאגה מהתפשטות וירוס  

הקורונה והעמקת המשבר הכלכלי. ריבית הפיקדונות נותרה שלילית גם כן ברמה של מינוס 0.5%.  

יחד עם זאת, ה-ECB יאפשר לבנקים לפעול באופן זמני מתחת לרמות של דרישות ההון שהוגדרו  

עבורם והבנקים יורשו להשתמש במכשירי הון משניים. זאת, במטרה לאפשר לבנקים להגדיל את  

ההלוואות לעסקים. בנוסף, הבנק המרכזי האירופא י הרחיב את תכנית TLRO במטרה לספק נזילות 

 ECB-למערכת הפיננסית ולסייע לבנקים להרחיב את היקף האשראי שהם נותנים ללקוחות. אולם, ה

ציין כי כרגע הוא לא רואה קשיי נזילות במערכת הפיננסית והרחבת תכנית  TLRO  נועדה לספק גיבוי  

למערכת הפיננסית בעת הצורך. בהחלטת הריבית ב-12 במר ץ ה-ECB הודיע כי הוא צופה ששיעור  

הריבית יישאר ברמתו הנוכחית א ו ברמה נמוכה יותר, עד שהאינפלציה תגיע ליעד של מעט מתחת  

ל-2%. 

• תכנית רכישות האג"ח של ה-ECB סייעה להפחית את תשואות האג "ח הממשלתיות בגוש האירו,  

לאחר שזינקו החודש בשל עצירת הפעילות הכלכלית בחלק מהמדינות. אולם, התשואות עדיין 

גבוהות מעט יותר מאשר לפני התפרצות וירוס הקורונה ברחבי גוש האירו. נציין כי, לאורך כל  

התקופה האחרונה, תשואות האג"ח הממשלתיות של גרמניה נותרו שליליות. תשואות האג"ח של 

צרפת חזרו לטריטוריה השלילית, לאחר פרסום תכנית רכישות החירום )PEPP( של ה-ECB )ראה 

תרשים 3(. 

• האינפלציה בגוש האירו עומדת על 0.7% ואינפלציית הליבה 1.0% )ראה תרשים 4(. האינפלציה  

צפויה לרדת ואף להיות שלילית, בשל הירידה החדה במחירי האנרגיה ובשל הירידה החדה  

בביקושים המקומיים, כתוצאה מהטלת סגרים במדינות מסוימות בגוש האירו.  להערכתנו, האינפלציה 

צפויה לרדת ברביע השני לשיעור שנתי של  1%-  ואינפלציית הליבה הממוצעת ב -2020  צפויה להיות  

 . 0.5%
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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  באופ ן  
כללי ובי ן בהתחשב בנתונים ובצרכי ם המיוחדי ם של כל קורא - לרכישה  ו/או ביצוע השקעות ו/א ו  

פעולות או עסקאות כלשהן. 

 

במידע  עלולות  ליפול  טעויו ת  ועשויים  לחול  בו  שינויי  שו ק  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  במ י 
מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בחוברת, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה . 

 

© כל הזכויות שמורו ת 
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