
 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 2020 דצמבר -ית חודש גלובלית סקירה
 , מנהל השקעות אג"חאורן וינר

 
 

 



 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 בעולם התפתחויות

כמעט  השיתקש מגפה עולמיתלמהר מאוד הפך ו 2019שהתגלה בסין בסוף שנת  הנגיף –מגפת הקורונה 

 ידעלמשבר הבריאותי החמור ביותר ש מהעולם כולו וגרהכלכלית והחברתית בהפעילות באופן מוחלט את 

עדיין ממשיך להתפשט בצורה רחבה בעולם, אך בתחילת חודש דצמבר . הנגיף עולם במאה שנים האחרונותה

 כבר במרבית המדינות בעולםו FDA-"מודרנה" קיבלו את אישורו של ה-" ויזריפהחיסוניים שפותחו ע"י "

חודש בנוסף, פורסם בסוף  .חיסונים בהתאם לזמינות החיסונים שהושגו על ידם יביצועבו תוכניותבהחלו 

 אושר בבריטניה.  AstraZeneca"חברת "כי גם החיסון שפותח על ידי  דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כחלק מהצורך של הממשלות והבנקים המרכזיים למנוע מנגיף הקורונה  – (2020) התמריצים בעולם ניותכת

בהיסטוריה  הרחבות ביותרמהרחבות מוניטריות ופיסקאליות  של פעולות ננקטו, חמור כלכלי לייצר משבר

-כ בשווי שלנוספת סיוע  , ובניהן ארה"ב שאישרה במהלך חודש דצמבר תכוניתשל מרבית המדינות בעולם

הסיוע בעת כניסתו לתפקיד ת כניציין כי ימשיך ולהגדיל את ת הנשיא הנבחר ג'ו ביידן .מיליארד דולר 900

ואם הרוב השייך כיום לרפובליקנים ישמר, דבר  ,. עם זאת, הרוב בסנאט עדיין לא הוכרע2021בחודש ינואר 

 של ביידן. ותתוכנלהקשות על ו עלולזה 

 

The Global Vaccination Campaign 

Last 
updated 

Doses 
administered 

Country 

Jan. 02 12,065,323 
Global 
Total 

Jan. 02 4,284,534 U.S. 

Dec. 31 4,500,000 China 

Dec. 31 947,206 U.K. 

Jan. 01 950,000 Israel 

Jan. 02 188,553 Germany 

Jan. 02 103,105 Canada 
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אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 (2020דצמבר חודש תמריצים פיסקאליות )נכון לסוף  תוכניתשווי  מדינה

 מהתוצר( 15%-כטריליון דולר ) 2.9 ארה"ב

 מהתוצר( 22%-כטריליון יין ) 117 יפן

 מהתוצר( 4.5%-כמיליארד אירו ) 150 גרמניה

 מהתוצר( 1.9%-כמיליארד אירו ) 42 צרפת

 מהתוצר( 3.1%-כמיליארד אירו ) 55 איטליה

 מהתוצר( 6%-כמיליארד פאונד ) 122 בריטניה

 מהתוצר( 11%-כמיליארד דולר קנדי ) 260 קנדה

 

שהתמקדו בעיקר  (QE) הרכישות כניותתבשל  עלו בצורות חסרות תקדים, הבנקים המרכזייםמאזני 

 74%-, עלה בכFED-כשמאזן הבנק המרכזי של ארה"ב, הזאת  ברכישת אג"ח ממשלתיות וקונצרניות,

טריליון הדולר, ומאזנו של הבנק המרכזי  7.4-והסתכם בשווי נכסים של מעל לכ 2020במהלך שנת 

 .56%-בכ 2020עלה במהלך שנת  ,ECB-, ההאירופאי

 

 ארה"ב

באופן  נדבקו בנגיף הקורונה מכלל האוכלוסייה 5%-אחת הנפגעות הקשות מנגיף הקורונה, זאת כשמעל לכ

זאת בדומה לעדכון של ו הת ובעיקר בזכות המדיניות המרחיב, מציגה התאוששות בפעילות הכלכלירשמי

תחזיות (, לעומת צפי %QoQ) 33.4%-החודש לרמה של כ שעודכנה 2020ברבעון השלישי של שנת הצמיחה 

החזקה ביותר של הכלכלה האמריקאית מאז מלחמת העולם  ות, זוהי ההתאושש33.1%-שוק של כה

עם זאת, שוק התעסוקה בארה"ב עדיין נמצא ברמות נמוכות יותר מזה שלפני משבר הקורונה, השנייה. 

א' טרם התפרצות נגיף  220-, לעומת רמות של כא' 780-ברמות של כי האבטלה נמצא כשמספר תביעות דמ

 הקורונה.

 (2020-דצמבר )ע"פ ממוצע החזאים בידי מערכת בלומברג 2021ולשנת  2020התחזיות לסיכום שנת 

 2021 2020 אינדיקטור

 2.8% 3.5%- (%YoYהתוצר )

 1.1% 1.9% (%YoYאינפלציה )

 5.7% 7% שיעור אבטלה

 104.2% 100% חוב/תוצר

 0%-0.25% 0.25%0%- ריבית



 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 האיחוד האירופאי

מנהיגי האיחוד  2020כחלק מתוכניות הסיוע הכללית של המדינות הנמצאות בגוש האירו, במהלך שנת 

 -מיליארד אירו, כש 750-, בשווי של כ2021-2027האירופאי הסכימו על תכניות הוצאות משותפות לשנים 

למימון רפורמות והשקעות של המדינות  ומיליארד יינתנ 360-כמענקים למדינות וכ ומיליארד אירו יינתנ 312

מההוצאות חייבות להיות מוקצות לפרויקטים עבור איכות הסביבה. ע"פ התחזיות  37%-כשו ,השונות בגוש

יותר בגוש האירו יה וספרד אשר ספגו את המכה הקשה בהמדינות שאמורות ליהנות מהקצאות אלו הן איטל

 התכווצויותעם  2020את שנת  לפי הצפי ועתידות לסיים ,נגיף הקורונהתפשטות הגל הראשון של מהלך הב

 .בהתאמה 11.6%-ושל כ 9%-בתוצר של כחדות 

 (2020-דצמבר )ע"פ ממוצע החזאים בידי מערכת בלומברג 2021ולשנת  2020התחזיות לסיכום שנת 

 2021 2020 אינדיקטור

 7.6% 4.7%- (%YoYהתוצר )

 0.6% 1.1% (%YoYאינפלציה )

 8.5% 7.3% שיעור אבטלה

 94.9% 94.6% חוב/תוצר

 0.05% 0.04% ריבית

 

 בריטניה

מסחר ואכיפה בינה לבין האיחוד האירופאי, החודש אשר יסדיר לאחר שנה של ניסיונות להעביר הסכם 

צפוי לפגוע בכלכלה הבריטית ובקשריה  והסכם שבעיקר שני הצדדים, עלהודיעה בריטניה על הסכם המקובל 

יותר  השנה כלכלת בריטניה סבלההמסחריים והעסקיים עם האיחוד האירופאי, כל זאת מגיע בזמן ש

ובשל תלותה במרכיב  נגיףהעל  ההצלחה של בריטניה בהשתלטות בשל חוסרבעיקר , G7-ממרבית מדינות ה

ילו את בריטניה להיות המדינה המפותחת הראשונה הובכל אלו, . התיירות שנפגע במהלך השנה באופן קשה

( מאז התפרצות נגיף הקורונה, הורדת הדירוג Moody`sאשר ניתנה לה הורדת דירוג )ע"י סוכנות הדירוג 

, הוריד במהלך השנה את הריבית BOE-הבנק המרכזי של אנגליה , ה .Aa3 -לרמה של Aa2 -מרמה שלהינה 

כנית הרכישות . בנוסף, הגדיל את ת0.1%-והציב את שיעור הריבית ברמה של כ (0.65%נקודות בסיס ) 65-בכ

(QE) מתכנן לרכוש אג"ח  ינוהבנק המרכזי הודיע כי הבנוסף, . 2020מיליארד פאונד לשנת  450-בכ

 .2021בשנת  מיליארד פאונד, לכל הפחות, 150-כבשווי של ממשלתיות 

 (2020דצמבר  - )ע"פ ממוצע החזאים בידי מערכת בלומברג 2021ולשנת  2020התחזיות לסיכום שנת 

 2021 2020 אינדיקטור

 11.3% 5.4%- (%YoYהתוצר )

 0.9% 1.5% (%YoYאינפלציה )

 6.7% 4.7% שיעור אבטלה

 0.1% 0.1% ריבית
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 סין

ונה, היא המדינה היחידה המדינה בה פרץ נגיף הקור

 מציגההמדינות המתפתחות הו G7-ה מבין המדינות 

פעילות כלכלית גבוהה יותר מזו של טרום נגיף 

-, וצפויה להציג צמיחה של מעל לכהקורונה בעולם

 השנתי שזהו קצב הצמיחה, 2020שנת  עבור 2%

. סין, בדומה 2016הנמוך ביותר של סין מאז שנת 

ספגה את הפגיעה הקשה , לרוב המדינות האחרות

מות התחלואה ברהחיצוניים, אך עם הירידות החדות  כמות הביקוש  הייצוא שנפגע מן ביותר במרכיב

בנוסף, בסוף חודש  ולהגדיל את הייצוא שלה מסך הייצוא הגלובלי.לבסס את מעמדה במדינה, סין ממשיכה 

שחורה" של משרד המסחר האמריקאי פרסם "רשימה זאת לאחר שגברו המתחים בין סין לארה"ב, דצמבר 

קשרים הדוקים עם גורמי צבא וביטחון של סין. לעומת אלו טענתם קיימות לחברות שלפי חברות בסין,  58

הגיעו להסכם המשיכו להתעדן החודש, זאת לאחר שסין והאיחוד האירופאי סין ואירופה היחסים בין זאת, 

 , הסכם אשר יאפשר השקעות אירופאיות בשוק הסיני.2021סחר לשנת 

סוף לושל המדינות המתפתחות הגדולות )נכון  G-7לית של מדינות ה גרף המציג את השינוי בפעילות הכלכ

 (2020חודש נובמבר 

 

 ישראל

 הגבוה ביותר ינו( ה10.5%-על אף שישראל הינה המדינה שמספר החיסונים שניתנו ביחס לאוכלוסייה )מעל כ

 במספר להחליט על סגר שלישי בחודש דצמבר יניותהובילה את קובעי המדהעלייה החדה בתחלואה , בעולם

ת סת ולהליכה לבחירות נוספות, משמעוחודש על פיזור הכנבאותו הזאת בזמן שגם הוחלט  ,2020לשנת 

. עם הוודאות-בסימן אי ריישא 2021התקציב השנתי של הממשלה לשנת יש מקום להניח שהדבר היא כי 

 -AAרואה שינוי בדירוג מדינת ישראל )ה נכי היא אינ S&Pזאת, במהלך החודש הודיע סוכנות הדירוג 

הפוליטי ימשך גם לאחר הבחירות, הדבר יהווה  "פלונטר"באופק יציב( בטווח הקצר. אך מציינת כי אם ה

עוד החודש, בנק ישראל הצהיר על הורדת מגבלת הריבית המשתנה  סיכוי פיסקאלי כבר בטווח הבינוני.

שליש מהמשכנתא, כל זאת על מנת להקל על שוק כל קום מגבלת ריבית קבועהמשכנתאות, ומציבה במב

ברמה גבוהה ביותר לאחר , ואילו כמות הדירות המבוקשות נמצא גם הוא בתסיסההמשכנתאות שנימצא 



 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

מדובר בתקופה בה כל "הסביר כי . נגיד בנק ישראל ים בחצי השנה האחרונהשהשוק היה בקיפאון מסו

יביות נמוכות לאורך זמן, ולכן זו תקופה טובה להוריד את הבנקים המרכזיים בעולם מדברים על רמות ר

הודעה זו של בנק  נתאות ולעזור למשק ביציאה מהמשבר".המגבלה שתהווה הכנסה נוספת לממחזרי המשכ

עוד החודש, הלמ"ס  מניות הנדל"ן בישראל במהלך חודש דצמבר.מחירי ב 9.5%-ישראל הביאה לעלייה של כ

השוק, ובכך הציב את  סלקונצנזו, בהתאם 0.2%-מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד בכ כי מהפרס

  .0.6%מינוס -שיעור האינפלציה בקצב שנתי ברמה של כ

 (2020דצמבר  , "OECD" -התחזיות ע"פ ) 2021ולשנת  2020התחזיות לסיכום שנת 

 2021 2020 אינדיקטור

 4.2% 2.3%- (%YoYהתוצר )

 0.5% 0.3%- (%YoYאינפלציה )

 9.2% 12.5% גירעון

 5.8% 4.7% שיעור אבטלה

 83.6% 75% חוב/תוצר

 0.1%-0% 0.1% ריבית

 

 

 מניותשוק ה

ממדדי המניות המובילים בעולם  מספר לא מצומצם, על אף המשבר הבריאותי שפקד את העולם השנה

הממשלות והבנקים ביצעו ש וההקלות עזרת ההרחבותשל , זאת בעיקר באפסית/סיימו עם תשואה חיובית

 הים. המדדים שעלו בצורה ניכרת היו אלו שייכים למדדים בהן אחוז המשקל של מניות הטכנולוגייהמרכז

מוביל אשר ביצע תשואות . מדד S&P500 -ק וההייתה הגבוה ביותר, כגון מדד הנאדס" והאנרגיה הירוקה

החברות בעלות השווי שוק הגבוה ביותר בבורסה  100, מדד המרכז את FTSE100-חסר השנה הוא מדד ה

 ,"ברקזיט"-ההסכם באשר לבמהלך השנה הוודאות -בעיקר בשל אי ניכרת, תשואת חסר םבלונדון, אשר רש

לעומת זאת,  היוותה את אחת המדינות עם מקדמי ההדבקה הגבוהים ביותר באירופה.שבריטניה ומפני 

הפעילות  תהחזרה המהירה לשגר קרב המדינות המפותחות, זאת בשלגם כן ב יםמדדי המניות ביפן היו חיובי

על התפשטות  מרמת טרם המשבר, מה שמשקף הצלחה רבה של יפן בשליטה 90%-של כבשיעור הכלכלית 

 נגיף.ה

 

42.36%

32.34%

21.42%
17.29%

10.29%8.33%7.05%

-4.21%-5.39%-6.26%

-36.90%

צריכה  טכנולוגיה
מחזורית

חומרים  תקשורת
בסיסים

צריכה  תעשייהפארמה
בסיסית

אנרגיהן"נדלפיננסיםתשתיות

2020בשנת S&P500-ביצועי ענפי מדד ה



 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

לרמות שיא שיא, הובילו השנה את השוק הראשוני לרמות הם העליות במדדים המובילים והגעתם של רוב

גם נרשם שיא  ,מקומיההנפקות המניות טריליון דולרים. בשוק ה 1.25-גיוס של מעל לכ, עם 2007מאז שנת 

ורובן  ₪(מיליארד  4.6-)סה"כ גיוס של כ חברות חדשות הצטרפו למסחר בת"א 30-כש זאת שנים, 13של כן 

" ג'נסל"-המכריע השיגו עד סוף השנה תשואות חיוביות, כשהבולטות ביותר היו של חברות "דוראל" ו

  .תןהנפק מאז)בהתאמה(  55%-ושל כ 104%-של כתשואות  רשמוש

 

, 2020במהלך שנת  700%-לכ במעלשעלתה  "TESLA" חברת הייתה מנית בעולם מניה שבלטה לחיוב השנה

 נבעה ,מיליארד דולר 650-והפכה לחברת יצרנית המכוניות בעלת השווי שוק הגבוה ביותר בעולם של כ

 -למדד השל המניה  הרשמית בעיקר בשל הצפי להתבססות ענף המכוניות החשמליות בעולם והצטרפותה

.S&P500  נופשהשיט וענקית המנית חברת  ההייתמניה שבלטה לשלילה השנה ""Carnival  שירדה במהלך

 והובילה ,נגרמה בשל התפשטותו של נגיף הקורונה, זאת לאור השבתת עולם התיירות ש55%-בכ 2020שנת 

 (.2020נכון לרבעון השלישי של שנת )בהכנסות השנתיות של החברה  49%-לירידה של כ
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2020שנת -מכפילי הרווח 

S&P 500 S&P 500 - Technology
37.59%

21.27%
15.78%

6.81%

-4.59%

-21.85%

-44.84%
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2020שנת -ביצועי סקטורים בשוק המניות המקומי 



 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 וסחורות מט"ח אג"ח, 

ברזרבות המט"ח  36.5%-למרות גידול קנית המט"ח שהחל לבצע הבנק המרכזי מתחילת השנה )גידול של כ

השקל המשיך להתחזק במהלך חודש דצמבר, וזאת כשנסחר מול הדולר סביב (, 2020נכון לחודש נובמבר 

הסיבות המרכזיות שהובילו להתחזקות  שנים האחרונות. 24-הרמות הנמוכות ביותר ב, 3.22רמות של 

דווח החודש כי רמות שלאחר )זאת  מגמת החולשה של הדולר בעולםהעודף בחשבון השוטף,  :השקל היו

, המשך גידול (השנים האחרונות 10-ב הןברמות הגבהות ביותר של ותולר נמצא" בדשורטה"פוזיציות 

בכניסת השקעות זרות בישראל שבינהן כניסתה ההיסטורית של איגרות החוב הממשלתיות של ישראל 

והתשואות חסר של מדד המניות בישראל מול מרבית  WGBI,למדד העולמי  אפריל השנה במהלך חודש

הורדת בשוק האג"ח הממשלתיות,  השווקים בעולם שהובילו לגידור של מט"ח עבור משיקעים שונים.

תשואות אג"ח הממשלתיות לרדת לרמות הבנקים המרכזיים ותוכניות הרכישות הובילו את  של ריביותה

בנוסף, במהלך חודש דצמבר הצפי  ין ישראל לארה"ב.שפל היסטוריות ולצמצום של פערי הריביות ב

 לאינפלצייה המקומית הנגזר משוק ההון המשיך ולגדול, זאת על רקע הצפי לחזרה לשיגרה לאחר הפצת

 בישראל. החיסונים

רבותם של הבנקים המרכזיים הורגשה גם כן, זאת לאחר תוכניות רכישות ועבשוק אג"ח הקונצרניות מ

עד כדי ומרווחי החוב,  התשואותח הקונצרניות והביאו לירידה משמעותית של רמות שהגיעו גם לשוק אג"

 30% -)כ נומינליות שליליות בעולם אשר נמצאות ברמות תשואהסחיר טריליון דולר חוב  18-הגעה של כ

 .מסך החוב הסחיר בעולם(

 

הנמשך עוד מהשנים והגידול  בעקבות נגיף הקורונה הירידה החדה בביקושם סחורות,המחירי אשר לב

, ובפעם 2009האחרונות ברמות ההיצע, הובילו את מחירי הנפט במהלך השנה לירידה החדה ביותר מאז שנת 

עלו  ,. מחירי הזהבלפרק זמן קצר םי( נסחר במחירים שלילי20-הראשונה בהיסטוריה, חוזה על הנפט )מאי

במחירי שיא  הונסחר ות,שנים האחרונ 10-העלייה השנתית הגבוה ביותר ב, 2020שנת במהלך  24.5% -בכ

זאת בעיקר של חולשת הדולר והירידה החדה בתוצר אשר דולרים עבור אונקיית זהב,  2000-של מעל לכ

 "מקלט בטוח".-הובילו את המשקיעים ל
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אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 
 

 ציפיות קדימה

שלושה גורמים  על ידיבעיקר יעוצב  2021הגלובלית בשנת  של הכלכלההצמיחה קצב להערכתנו,  •

של נגיף הקורונה, יעילות החיסונים ועוצמות הגירויים הפיסקאליים של  תוהתפשטוקצב  –

 הממשלות.

גם במידה וסביבית האינפלציה תגיע לרמות גבוהות של מעל ליעדי האינפלצייה  להערכתנו, •

רחבות , הבנקים המרכזים לא ימהרו להנמיך את קצב הה1.5%-השנתיים שנעים סביב ה

 העלאות ריביות.לא ישתמשו בכלי של ו 2021המוניטריות במהלך שנת 

ת ומלחמהמתיחות של למתן את עשוי להערכתנו, הניצחון של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארה"ב  •

בשוק הרכבים(, ועשוי  בעיקר עם אירופה )שעיקר העימות עם אירופה הינו ,לסין ארה"ב ביןהסחר 

 .2021ית במהלך שנת להקל על חוסר הוודאות הכלכל

הריביות הנמוכות שפוקדות את העולם ואת ישראל, יתמכו בעלייה של השווקים  להערכתנו, •

 ., נכסי סיכון ונדל"ן פיזימניותשוק הבעיקרן בו ,הפיננסים

עשויות להישאר נמוכות יחסית למרבית המדינות  2021בשנת הערכתנו, רמות האינפלציה בישראל ל •

בשל חוזקתו של השקל והפעולות המרחיבות הנמוכות יחסית מיתר המפותחות בעולם, זאת 

 המדינות המפותחות.

באמצעות רכישות  2021ח במהלך שנת להערכתנו, בנק ישראל יגביר את מעורבתו בשוק המט" •

שבה  "רצפת שער"מט"ח ו/או הורדת ריבית לרמה שלילית ו/או פעולות אגרסיביות יותר הקובעת 

   .ט"חב"י רוכש כל כמות של מ

בעיקר בחלק הקצר של העקום, זאת על מנת  וגדיל את גיוסי החוב שלמשרד האוצר ילהערכתנו,  •

, ובנק ישראל ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות לשמור על רמות תשואה נמוכות בכל חלקי העקום

 .2020שנת מהשוות לפחות לעודף גיוס 

להסכם צמצום היצע הנפט, החזרה לשגרה מן המשבר הבריאותי  +OPECלהערכתנו, ההובלה של  •

להוביל לעלייה של מחירי הנפט והעולמי והרפורמות הצפויות של ביידן בשוק האנרגיה, עשויים 

. בנוסף, התאוששות הגלובלית עשויה ולהוביל לירידה של מחירי הזהב בטווח 2021במהלך שנת 

 .בינוני –הקצר 
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אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו 

עושה  -המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

 זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
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 מניות בארץמדדי 

 2020שנת  20-דצמ מדד

 10.95%- 2.53% 35ת"א 

 18.06% 6.28% 90ת"א 

 3.01%- 3.63% 125ת"א 

 SME60 8.50% 15.64%תל אביב 

 מדדי מניות בחו"ל

 2020שנת  20-דצמ מדד

S&P 500 3.71% 16.26% 

NASDAQ 100 5.05% 47.58% 

 7.25% 3.27% דאו ג'ונס

 18.71% 8.84% 2000ראסל 

DAX 3.22% 3.55% 

STOXX 600 2.48% -4.04% 

FTSE 100 3.10% -14.34% 

CAC 40 0.60% -7.14% 

MSCI EM 6.97% 15.25% 

BOVESPA BRAZIL 7.63% 2.92% 

TOPIX JAPAN 2.84% 4.84% 

NIKKEI 225 3.82% 16.01% 

HANGSENG 3.38% -3.40% 

SSE CHINA 2.40% 13.87% 

KOSPI 200 12.50% 32.52% 

 מדדי אג"ח בארץ

 2020שנת  20-דצמ מדד

 2.08% 0.50% +5ממשלתי שקלי 

 3.23% 1.07% +5ממשלתי צמוד 

 0.08%- 1.03% 60תל בונד 

 0.07%- 0.53% תל בונד שקלי

 6.65%- 1.70% תל בונד תשואות

 0.18%- 0.60% מאגרתל בונד 

 0.04%- 0.24%- תל בונד גלובל

 מט"ח

 2020שנת  20-דצ שער מטבעות צמד
 8.92% 2.28% 1.22 אירו/דולר

 3.03% 2.40% 1.37 פאונד/דולר

 8.44%- 2.34%- 0.89 דולר /פרנק שוויצרי

 5.01%- 1.07%- 103.25 דולר/יין

 6.97%- 2.87%- 3.22 דולר/שקל

 1.29% 0.67%- 3.93 אירו/שקל

 זהב (Silver) כסף אלומיניום נחושת WTI)נפט )

$48.42  7,753.5$ 1,980.5$ $26.45  1, $900  

 )%( לפדיוןשנתית תשואה  מדד
 0.77 (330)ממשל שקלי  שנים 10 ישראל ממשלת אג"ח

 0.92 שנים 10ארה"ב  ממשלת אג"ח

 -0.56 שנים 10גרמניה  ממשלת אג"ח

 0.19 שנים 10אג"ח ממשלת בריטניה 

2020/21/13 -נכון לתאריך   


