
סקירה כלכלית לחודש מרץ 2020

נגיף הקורונה- בתקופה הקרובה השווקים יושפעו, מחד גיסא, מהנתונים הכלכליים הגרועים מאד שיתפרסמו ברחבי 

העולם ומאי הוודאות באשר למועד החזרה לשגרה, ומאידך גיסא מהתמתנות מסוימת בקצב ההידבקות בנגיף בעולם 

המערבי.  צעדי הסגר הנרחבים במדינות אסיה ובראשן סין, דרום קוריאה וסינגפור, נמצאים  בשלב מתקדם מאוד של 

התמודדות עם הנגיף ורושמים הצלחה יחסית בבלימת ההתפשטות. באירופה )באיטליה ובספרד( חלה "השתטחות 

מסוימת" בעקום ההידבקות ובארה"ב מצפים ששיא ההידבקות יגיע במהלך חודש אפריל.

ארה"ב –  הנשיא טראמפ קרא לבתי הנבחרים לנצל את הריבית האפסית ולהכין תכנית תמריצים נוספת בהיקף של 

כ- 2 טריליון דולר להשקעה בתשתיות, ובכך לתמוך בכלכלה האמריקאית. 

מאזן הפד זינק השבוע לכ- 5.8 טריליון דולר )על רקע רכישות מאסיביות של Treasuries ו- MBS במטרה להחזיר את 

הנזילות לשווקים(. בהתאם להערכות חזאים, מאזן הפד ימשיך לעלות בחדות בתקופה הקרובה לכ- 10 טריליון דולר 

)כ- 50% מהתמ"ג האמריקאי(.

אירופה - הבנק המרכזי של אירופה הורה לבנקים להקפיא את חלוקת הדיווידנדים ואסר רכישה חוזרת של מניות 

להמשך השנה, כדי להימנע ממחסור באשראי במשק. נציין כי הבנק המרכזי של אירופה ירכוש במסגרת תכנית חירום 

אגרות חוב ממשלתיות ושל חברות בשווי 750 מיליארד יורו.

סין - מדדי מנהלי הרכש הפתיעו במרץ בעלייה לרמה גבוהה מ- 50 נק' )במרבית המדדים( - עדות נוספת לכך שפעילות 

הייצור בסין ממשיכה להתאושש. יחד עם זאת, מנהלי הרכש מביעים עדיין חששות רבים באשר לעתיד, במיוחד לאור 

החרפת המצב הכלכלי באירופה ובארה"ב.

נפט - מחירי הנפט עלו בחדות בתחילת חודש אפריל מרמת שפל של כ- 20 דולר לחבית, וזאת לאחר  שסין הצהירה 

כי תרכוש נפט לצורך צבירת מלאים אסטרטגיים, והצהרת נשיא טראמפ כי הוא מצפה שרוסיה וערב הסעודית יקצצו 

בקרוב לפחות 10 מיליון חביות.

נתוני משרד הבריאות מצביעים  על התמתנות בקצב ההדבקה היומית, ובהתאם לפרסומים בתקשורת, נגיד בנק 

ישראל הקים צוות לגיבוש מדיניות יציאה ממשבר הקורונה. על פי הנחת היסוד של הנגיד, שנת 2020 הנה שנה של 

נתינה, הכלה ומיתון ולהערכתו הגירעון יגיע בסופו של דבר לכ־10% תמ"ג )כ- 150 מיליארד ₪(. שנת 2021 היא שנה 

של חזרה לצמיחה. שנת 2020 מחייבת שינוי דיסקט וסיוע למגזר העסקי; ב־2021 נידרש לצמצום פיסקאלי, בהנחה 
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מאקרו ישראל

נתוני משרד הבריאות מצביעים  על התמתנות בקצב ההדבקה היומית, ובהתאם לפרסומים בתקשורת, נגיד בנק ישראל 

הקים צוות לגיבוש מדיניות יציאה ממשבר הקורונה. על פי הנחת היסוד של הנגיד, שנת 2020 הנה שנה של נתינה, הכלה 

ומיתון ולהערכתו הגירעון יגיע בסופו של דבר לכ־10% תמ"ג )כ- 150 מיליארד ₪(. שנת 2021 היא שנה של חזרה לצמיחה. 

שנת 2020 מחייבת שינוי דיסקט וסיוע למגזר העסקי; ב-2021 נידרש לצמצום פיסקאלי, בהנחה שגם העולם לרבות 

ארה"ב ואירופה מתאוששות במעט.

הרחבה פיסקלית - ממשלת ישראל הכריזה על הרחבה פיסקאלית של 80 מיליארד ₪ המורכבת מ:

• תקציב נוסף למשרד הבריאות: 10 מיליארד ש"ח, 

• רשת ביטוח סוציאלית למובטלים: 18 מיליארד ₪.

• תמיכות לסקטור העסקי של 8-10 מיליארד ₪. 

• יתר התמיכות יינתנו במסגרת הלוואות מיוחדות לעסקים או השקעות כגון האצה בפרויקטים לתשתית.  

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב- 0.1%. האינפלציה ל– 12 חדשים הקודמים הסתכמה ב- 0.3%. 

ממוצע תחזיות החזאים ל-12 חודשים הבאים עומד על כ-0% 

גרף ציפיות אינפלציה

ריבית - ריבית ב"י ירדה בתחילת חודש אפריל ל 0.1%. המציאות הכלכלית של התכווצות חדה בפעילות הכלכלית וקשיי 

המימון של הסקטור העסקי )גם של חלק ממשקי הבית( בהחלט מצדיקים זאת. בנוסף, ציפיות האינפלציה שנה קדימה 

ירדו לכיוון אפס. 

נציין בנוסף כי בנק ישראל הכריז במהלך חודש מרץ על רכישת אג"ח ממשלתיות של 50 מיליארדי ₪. 

מטבעות - בחודש מרץ נחלש שערו של השקל מול הדולר בכ-2.83%. 
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גרף שקל- דולר

 

שווקי ההון- בישראל ובעולם

 S&P500 בחודש מרץ הושפעו מדדי המניות מהפצת המגפה לשווקים במערב והפגיעה בכלכלה הריאלית. מדד

האמריקאי ירד בשיעור של כ-12.5%, מדד STOXX600 האירופי ירד כ 14.8%, מדד MSCI EM ירד ב-15.6% ומדד ת"א 

125 ירד בכ-17.2%. הרבעון הראשון רשם ירידה חדה במדדי המניות המובילים ונחשב לאחד הגרועים מאז 2008

ביצועי מדדי מניות בשנה האחרונה

אפיק האג"ח הממשלתי ירד בחודש מרץ. בסיכום חודשי מדד אג"ח ממשלתי ירד בכ- 4%, מדד תל בונד 60 ירד

בכ- 6.5% ומדד תל בונד שקלי ירד בכ- 8.5%.
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גרף אג"ח ממשלתי צמוד 

 

גרף אג"ח ממשלתי שקלי

 

"סקירה זו מיועדת לצורך מידע בלבד ואינה מהווה ייעוץ, שידול, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או 

חיסכון בכל מוצר ואינה מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות הדין. אין בסקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים 

והערכות המופיעים בטקסט ו/או בתמונות שבמסמך זה משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו 

מהנושאים המפורטים במסמך ואנו ו/או כל מי שפועל מטעמנו לא יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. 

יובהר כי עשויות להיות למנורה מבטחים ביטוח בע"מ ו/או לחברות קשורות לה ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות 

בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסים המפורטים בסקירה. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים 

לכל נזק שיגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לפרסם 

ברבים, במישרין או בעקיפין את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנורה 

מבטחים ביטוח בע"מ."


