סקירה כלכלית – יוני 2020
לקוחות יקרים,
לאחרונה ממשלת ישראל החלה להטיל מגבלות חדשות על פעילויות שונות במשק ,כתוצאה מהגידול
המשמעותי בקצב הנדבקים בקורונה .בימים אלה אנו שוב נערכים למצב של אי-וודאות ,ואני פה
בשבילכם כדי לתמוך בכם ולעזור לקבל את ההחלטות הנכונות.

תקציר מנהלים:
בחודש יוני נרשמו עליות בכל מדדי המניות בעולם ,למעט בשוק המניות בישראל .מדד ה- S&P 500
עלה בחודש יוני ב , 1.9 %-מדד  STOXX600האירופי עלה ב כ , 2.9 %-מדד  MSCIשווקים מתעוררים
עלה ב . 7 %-מנגד ,מדד ת"א  125המשיך לרדת החודש בעוד  5%זאת ,על רקע החששות מהגל
השני של התפרצות נגיף הקורונה והדשדוש בכלכלה הישראלית .מדד ת"א נפט וגז ומדד הנדלן ירדו
בשיעור דו-ספרתי של 10 %ו11 %-בהתאמה
בחודש יוני מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים ,הניבו תשואות ממוצעות אשר נעו בין
תשואה שלילית של  1.1%ועד לתשואה חיובית של  .1.1%הגופים שהניבו תשואה חיובית היו מור
ואלטשולר שחם.

המלצות ממבט על:
 למי שיש אופק השקעה רחוק -לא כדאי לבצע שינוי כלשהו .הכילו את הגל השני והמתינו
בסבלנות עד יעבור זעם.
 מי שרוצה להפחית את רמה הסיכון ,מומלץ לרדת למסלול של עד  15%מניות או בני 60
ומעלה אך לא לצאת ממסלולי המניות לגמרי.
! ושוב ...אל תנסו לתזמן את השוק! לא בעליות ולא בירידות ,זה מתכון מושלם להפסדים.
בחרו מסלול השקעה שמתאים לכם ,ודבקו בו לאורך זמן.
ישראל:
 המדינה מעודדת את עובדיה ועובדי המשק הציבוריים לעבוד מהבית כדי לשמור על
בריאותם .בשוק העבודה ישנם נכון להיום כ 850 -אלף איש במעגל האבטלה .מתוך
המובטלים ,כ 590 -אלף מוגדרים עדיין בחל"ת וכ 260 -אלף פוטרו .מצב לא קל בכלל !
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מדובר עדיין בשיעור אבטלה גבוה של כ .2%-שר האוצר ואנשי משרדו עמלים כעת על הכנת
תקציב חד-שנתי .הבשורות הצפויות בניגוד לתחזיות המוקדמות ,הן שלא צפויה העלאה
במסים.
 ריבית -בנק ישראל ימשיך לשמור על ריבית נמוכה ויספק נזילות לבנקים ככל שיידרש כדי
להתמודד עם מצב המשק.
 אינפלציה .מדד המחירים לצרכן לחודש מאי ירד ב 0.3 %-ועל רקע הצמיחה השלילית
ושיעור האבטלה הגבוה ,אנחנו עדיין באינפלציה נמוכה ואף שלילית ,בהסתכלות שנה
אחורה
ארה"ב :עם היציאה מהסגר ובסיוע תוכניות הממשל הרבות ,התווספו בחודשים מאי ויוני לשוק
העבודה בארה"ב  7.5מיליון מועסקים חדשים ,אך המספרים עדיין משקפים שיעור אבטלה של כ11%
אירופה :הפעילות הכלכלית בגוש האירו השתפרה בחודש יוני .מדד מנהלי הרכש עלה ל47.4 -
לעומת  39.4נק' בחודש מאי .בשיא המשבר הוא עמד על  33.4נק' .כעת ,הוא קרוב לרף  50נק'.
מעל הרף הזה ,מתקבלת אינדיקציה להתרחבות בפעילות העסקית .נשיאי גרמניה וצרפת התחייבו
לעשות הכול על מנת להעביר את תכנית התמריצים הפיסקאלית עליה הכריזו בתחילת החודש.
תכנית ,שהנהנות העיקריות ממנה הן איטליה וספרד .ישנן לא מעט מדינות שמתנגדות לתוכנית
הנ"ל ,שהיקפה מוערך ב כ750 -מיליארד אירו.
סין :הייתה הראשונה להיכנס למשבר וגם הראשונה לצאת ממנו .נכון לעכשיו ,מדד מנהלי הרכש
שם מאותת על המשך ההתאוששות בכלכלה הסינית .מתוך מדדי מנהלי הרכש השונים עולה ,כי
בעוד ההתאוששות בתעשייה מסתמנת כאטית יחסית ,ניתן לראות שמגזר השירותים עלה גבוה מרף
50הנק' .כלומר ,ישנה התרחבות בפעילות העסקית במגזר זה.

לשירותכם בכל עת,
צליל זילברמן
ביטוח ,תכנון פיננסי ופרישה
נייד:

054-6631110
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