
 
 

 

 

 

 

 

 לקוחות ומשקיעים יקרים, 

בארה"ב והמשך הצמיחה בסין.  הרחבה הנוספת תן החיסונים, ההמומנטום החיובי בשוק ההון המשיך גם לדצמבר על רק תחילת מ

  35ות"א  3.7%עלה ב  S&P, ה 5.7%עלה ב  Nasdaqחודש דצמבר סגר בעליות משמעותיות בכל המדדים המשמעותיים, כאשר ה 

כך שהתשואה    1.8%. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים סיימו את דצמבר בתשואה ממוצעת של כ 2.5%עלה ב 

בממוצע בין הגופים המנהלים. אני לא חושב בחודש מרץ היה אדם אחד   4%עומדת על סביב  2020השנתית הממוצעת בשנת 

 תהיה כ"כ גבוהה.  2020שחשב שהתשואה השנתית ב 

 

 

על פי נתונים   נמשך הליך התחסנות האוכלוסייה כנגד הנגיף. ו לאור העלייה בנתוני התחלואה, ישראל שרויה כעת בסגר שלישי 

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחר שבועות שבהם חל שיפור מסוים בשוק העבודה, במחצית השנייה של נובמבר  

 .  נרשם קיפאון 2020

הכלכלה הישראלית רשמה צמיחה   אלף בני אדם שהינם מחוסרי עבודה.   600, עם 14.6%שיעור האבטלה הרחב עומד כעת על 

)בחודשים ינואר עד ספטמבר( המגלמת פגיעה נמוכה יותר מכפי    2020בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת  2.8%שלילית של 

הישראלי בזמן המשבר, מה שהביא לפגיעה נמוכה יותר בכלכלה הישראלית ביחס   שהוערך. נתון זה מיוחס בעיקר לחוזקה של היצוא 

 לפגיעה במדינות המפותחות האחרות. 

 

 

מיליארד דולרים למשקי בית ולעסקים אשר נפגעו מנגיף הקורונה. במסגרת   900הקונגרס האמריקאי אישר חבילת סיוע בהיקף של 

דולרים למבוגרים ולילדים, יועברו כספים לעסקים קטנים ותקציבים עבור הפצת   600-ל כהסיוע צפויים להינתן צ'קים בגובה ש

הבנק   .מיליארד דולרים  15-החיסונים ושיפור המערך לגילוי שרשראות הדבקה. מועדונים, מוזאונים ואולמות צפויים לקבל סכום של כ

 באות. השנים ה  3ה תעלה ב הותיר את מדיניותו המאוד מרחיבה ללא שינוי, כאשר הבנק לא צופה שהריבית הקצר המרכזי בארה"ב 

 

 

ב, כאשר במקביל נמתחה ביקורת על איטיות התהליך ומיעוט  מדינות האיחוד האירופי החלו לחסן את אזרחיהן במבצע משול 

בבריטניה,  החיסונים שהגיעו למדינות היבשת. עוד ברקע, התמותה מוגברת והמוטציה הבריטית אשר התפשטה למדינות נוספות.

יציאתה הסופית של בריטניה  הפרלמנט אישר את ההסכם להסדרת יחסי הסחר בין המדינה ובין האיחוד האירופי, בתקופה שלאחר 

מהשוק האירופי המאוחד ומאיחוד המכס שלו. ההסכם נועד למנוע כאוס במעברי הגבולות ולהרגיע את בעלי העסקים שחששו מהיום  

 שאחרי. 
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 ישראל

  2020דצמבר לחודש הסקירה מעודכנת 

תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | הדיוור מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, אין לראות באמור לעיל 

על | המובאות במידע לבין התוצאות בפו שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות

ם הפיננסים המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסי

 המוזכרים בו.

 ארה"ב

 אקספרט פתרונות כלכליים שותף-בעליםמאיר יונה, 
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 אירופה

https://www.facebook.com/expertfs/notifications/

