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 2016 יוליב 27 , ו"תשע תמוזב א"כ

 

 

 

 

 הדבריםעיקרי 

 ב"בהובלת ארה סביבת צמיחה עולמית מתונה. 

 בעוד , 2017בסוף  1.11%עד לרמה של העלאת ריבית איטית המשך ב צפויה "בארה

 .ים צעדים מרחיבים נוספיםצפוי בבריטניה וביפן, בגוש האירו

  בהובלת , בשנה הבאה 2.6%-וב 2.2%-השנה ב צפויה להתרחבהכלכלה המקומית

, 2017-ב 1.2% לרמה ממוצעת של צפוי לעלות שיעור האבטלה. הצריכה הפרטית

 .השנה 1.1%לעומת 

 2017מהלך ב גם לאהיעד  תחוםחזור לתלא האינפלציה , להערכתנו. 

  2017לא צפויה לעלות במהלך בישראל הריבית. 

 2%לרמה של , ח הממשלתי האמריקאי והישראלי"אנו צופים עליית תשואות מתונה באג 

 .2017בסוף  ,מהאבהת, 1.1%-ו

 ובראשם, הסיכונים העיקריים לכלכלה המקומית נובעים בעיקר מאירועים גלובליים ,

או שינוי מהותי , האטה חדה בסין, Brexit-בעקבות ההאטה משמעותית בגוש האירו 

 .ב"בתוואי הריבית הצפוי בארה

  

 6102-6102ים לשנ כלכלית תחזית
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 ולמיתצמיחה העב מובילה את ה"ארה

ברבעון הראשון נרשמה צמיחה , אמנם. ב מתרחבת בקצב מתון בהובלת הצריכה הפרטית"כלכלת ארה

ההאטה בקצב , עם זאת, בעקבות חולשה בהשקעות והתמתנות קצב גידול הצריכה הפרטית 1.1%מתונה של 

ב בהובלת "החל מאפריל ניכרת התאוששות בקצבי הפעילות בארה. הצמיחה מיוחסת ברובה לגורמים זמניים

 לעומת ,בהתאמה, 6102-ו 6102-ב 6.6%-ו 6% הצמיחה צפויה לעמוד על, להערכתנו. הצריכה הפרטית

, בעקבות הירידה באבטלה, הצמיחה תמשיך להתבסס על גידול בצריכה הפרטית. 2011-ב 2.2%צמיחה של 

 (2%)האינפלציה צפויה לעלות בהדרגה לכיוון היעד . עלייה בשכר ועלייה בעושר הפיננסי של הצרכנים

 .ר והירידה במחיר הנפטבעקבות התפוגגות ההשפעה של התחזקות הדול

 .2.2%וברבעון הראשון צמח בקצב שנתי של , מתרחב בקצב מתון בעקבות גידול בצריכה הפרטית גוש האירו

והצמיחה , הפעילות הכלכלית בגוש צפויה להיפגע באופן מתון בלבד בעקבות יציאת בריטניה מהאיחוד

 ,אולם, 2016-ה לעלות בהדרגה החל מהאינפלציה בגוש צפוי. 6102-ב 0.1%-לו, 0.5%-תאט ל 6102-ב

 . האבטלה הגבוהה והשינויים המבניים, תישאר נמוכה מהיעד לאור הצמיחה המתונה

צמיחה מתונה של , על רקע האטה מבנית בסין, צפויה להמשיך להיות מתונה צמיחת המשקים המתפתחים

השונות בין , כתוצאה. המקומי צמצום ההשקעות הזרות והצורך לבסס את הצמיחה על הביקוש, הסחר העולמי

-ב 1.2%-ו 1.0%המדינות המתפתחות צפויות לצמוח בקצב של , להערכת קרן המטבע. המדינות תימשך

 .בהתאמה, 6102-וב 6102

 ,בהתאמה, 6102-ו 6102-ב 1.6%-ו 6.0%תון בסחר העולמי בשיעור של גידול מבאותה עת צפוי 

הבינלאומיים הפחיתו את תחזיותיהם לסחר העולמי על רקע  כי הגופים, נציין. 6105-ב 6.2%-בהשוואה ל

 .ההאטה בסחר בשנים האחרונות

ב צפויה לעלות "הריבית בארה. המדיניות המוניטרית במדינות המפותחות צפויה לשנות כיוון בהדרגה

ירו הריבית בגוש הא. 2017בסוף ( אמצע הטווח) 1.11%-ו, 2016בסוף  0.71%-0.1%באופן מתון ולעמוד על 

לאור סביבת , צפוי לנקוט בצעדים מרחיבים נוספים ECB-וה, צפויה להישאר נמוכה בשנים הקרובות

צעדים אשר יגבילו את , צפויים צעדים מוניטריים מרחיבים נוספים בבריטניה ויפן, במקביל. האינפלציה הנמוכה

 .ב"הפד ויתמכו בהעלאת ריבית איטית בארה

צפויה בשנים הקרובות עלייה , העולמית ועלייה איטית במחירי הסחורותעל רקע התאוששות מתונה בכלכלה 

 .אם כי עדיין בחלק הנמוך של יעדי הבנקים המרכזיים, מסוימת באינפלציה במדינות המפותחות

 

 חה מתונה בהובלת הצריכה הפרטיתצמי –ישראל 

 לעומת, (במונחים שנתיים) 1.7%בקצב של , הרבעון הראשון של השנה התאפיין בצמיחה מתונה מאוד

מדובר בצמיחה , במונחי תוצר לנפש. בהתאמה, 2011ברבעון הרביעי וברבעון השלישי של  2.5%-ו 5.1%

, בנוסף. 1%עם צמיחה של , הצריכה הפרטית ממשיכה להיות קטר הצמיחה של המשק. 0.2%שלילית של 

זאת על רקע , 1%-בקצב של כ( םללא אניות ומטוסי)נרשמה צמיחה מהירה בהשקעות בנכסים קבועים 



 

 

 

  

 איתבנק המחלקת מאקרו כלכלה ואנליז.  חטיבת שווקים פיננסיים     
   

 

 

. 5 . 

 

 
 

 

, מנגד. 2%בבנייה למגורים וצמיחה בהשקעות בנכסים לא מוחשיים בשיעור של  1%-התרחבות בקצב של כ

 .1%-נסיגה בשיעור של כ( ללא יהלומים וחברות הזנק)רשם היצוא 

וע הקמת המפעל כרוכה בביצ. בבניית מפעל חדש בקרית גת" אינטל"החלה חברת , 2011בשלהי שנת 

לביצוע ההשקעה וליצוא העתידי מהמפעל החדש השפעה גבוהה  .₪מיליארד  20-השקעה בסדר גודל של כ

חשוב לציין כי פרטים בדבר העיתוי , עם זאת .על צמיחת המשק ועל תמהיל הצמיחה בשנים הקרובות

התחזית שלהלן , לפיכך. הינם חסויים, המדויק של ההשקעה המתכוננת והגידול ביצוא שתניב ההשקעה

 .על בסיס שיחות שקיימנו עם מספר רב של גורמים במשק, מבוססת על הערכות שלנו

ו לא צופים שיפור משמעותי בתמהיל אנ, בנוסף. 6.1%1המשק יצמח השנה בשיעור מתון של , להערכתנו

לצד גידול , (1.5%)וההשקעות בנכסים קבועים ( 2.1%)את הצמיחה יובילו רכיבי הצריכה הפרטית  .הצמיחה

אנו מעריכים כי התוצר העסקי יצמח באופן מתון גם , זאת ועוד(. 0.1%)מתון ביצוא הסחורות והשירותים 

נדגיש כי חלק משמעותי מהגידול בהשקעות בנכסים . אשתקדל בדומה, 2.2%בשיעור של  2016בשנת 

אין מהלך ביצוע ההשקעה ב, ועל כן, מקורה ביבוא, השקעה זו". אינטל"נובע מההשקעה האמורה של , קבועים

נצפה , עם השלמת שדרוג המפעל, 2015בשנת , להערכתנו, עם זאת. ת המשקצמיחעל  הותיתהשפעה מ כךל

 ואנו אומדים את תרומתו הצפויה לתוצר, הינו בעל ערך מוסף גבוה מאדש, "אינטל"של ביצוא  משמעותי גידולל

 .0.2%-בכ 2015-ב

, תוך שיפור מוגבל בתמהיל הצמיחה, 6.2%אנו צופים צמיחה מתונה בקצב של , 6102-בדומה ל, 6102-ל

 . ומנגד האטה מתונה בקצב ההתרחבות של הצריכה הפרטית, ובפרט ביצוא

 .2016שיפור מסוים לעומת , 2017-ב 2.1%בקצב של , להערכתנו, יצמחהתוצר עסקי 

 :6102אשר ישפיעו על הצמיחה בשנת , להלן הגורמים העיקריים

 על רקע נתוני בסיס מאוד נמוכים, אנו מניחים שיפור מתון ביצוא הסחורות - שיפור מסוים ביצוא ,

בהם , משך צמיחת יצוא השירותים העסקייםתי, כמו כן. ותוך הנחה כי יחול שיפור מתון בסחר העולמי

  .משק הישראלילטמון יתרון תחרותי משמעותי 

 על רקע השקעות נרחבות הצפויות , בעיקר, על רמה גבוהה התייצבות ההשקעות בנכסים קבועים

אינה , בעת ביצוע ההשקעה, תרומתן לצמיחת המשק ,שכאמור, בקרית גת" אינטל"על בשדרוג מפ

 .מהותית

 הצריכה הפרטית תוסיף להיות מנוע הצמיחה , על אף זאת. התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית

וביניהם שיעור השתתפות , ובתמיכת נתוני שוק התעסוקה, לנוכח הריבית הנמוכה, המשמעותי ביותר

 .שיעור אבטלה נמוך ועלייה מתמשכת בשכר העבודה, גבוה

 אינטל"ההשקעה בבעיקר לאור  ,זאת כאמור, רמה גבוהה של יבוא." 
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אלף  10-נוספו ככאשר מראשית השנה ועד חודש מאי , ממשיך להפגין עוצמה יוצאת דופן שוק התעסוקה

כאשר שיעור , זאת, 2.5%לשפל חסר תקדים בשיעור של ושיעור האבטלה במאי ירד , מועסקים חדשים

 20-נוספו מראשית השנה כ( 62- 21)בגילאי העבודה העיקריים . 62.2%ההשתתפות נמצא ברמה גבוהה של 

החודשים שהסתיימו בחודש  12-ב, בנוסף. 50.2% -ושיעור ההשתתפות הגיע לרמה שיא , אלף עובדים

עליית השכר מחזקת את הטענה כי מצרפי . 2.1%של ( נומינלי)עלה השכר החודשי הממוצע בשיעור , אפריל

 .שוק העבודה נמצאים ברמות הקרובות לתעסוקה מלאה

אנו מעריכים , 6102לשנת . אשתקד 5.1%לעומת , 5.0%-שיעור האבטלה ל 6102ירד בשנת , תנולהערכ

בהנחה של התייצבות שיעור ההשתתפות , זאת, 5.1%כי שיעור האבטלה יעלה באופן מתון לרמה של 

 .והאטה בקצב קליטת העובדים, 21.6%ברמה של 

 

 6102במהלך מתחת ליעד גם  תיוותר האינפלציה

גם בהשוואה , סביבת האינפלציה בישראל נותרה שלילית ונמוכה 6102במהלך המחצית הראשונה של 

כאשר תרומתם של , -0.5%עמדה האינפלציה על  2016החודשים המסתיימים ביוני  12-ב. בין לאומית

, סחורותהאינפלציה הנמוכה הינה תוצאה של ירידה חדה במחירי ה. שלילית, פרט לדיור, מרבית סעיפי המדד

, (רפורמות בתחום יבוא המזון ועוד, שמיים פתוחים)המשך השפעתן של רפורמות מבניות להגברת התחרות  

לצד מגמת , זאת(. מעבר לרכישת מוצרים באינטרנט, לדוגמה)ושינוי מהותי בדפוסי הקנייה של הצרכנים 

 . חולשה במחירי היבוא ואינפלציה נמוכה ברחבי העולם

בשנתיים האחרונות נהנו , כמו כן .במחירי הסחורות איטית אנו עדים להתאוששות 2016מתחילת , עם זאת

אשר קזזו את , (חומרי הגלם ועלויות המימון, ירידה במחירי היבוא)היצרנים המקומיים מירידה בעלויות היצור 

, תחזיתבהמשך השנה ולאורך טווח ה, להבנתנו. העלויות הנובעות מעליית השכר המתמשכת במשק המקומי

 תהווה עליית השכר גורם ללחצים, וללא גורם מקזז אחר בעלויות הייצור, צפוי השכר להמשיך לעלות

 .אינפלציוניים מצד ההיצע

ותמשיך , (דצמבר מול דצמבר) 0.2%, צפויה האינפלציה לשוב לתחום החיובי, 2016בסוף שנת , להערכתנו

מיצוי של הרפורמות המבניות , האינפלציה הגלובליתהתאוששות . לעלות בקצב מתון בשנים שלאחר מכן

בעיקר לאור הגידול המרשים בצריכה הפרטית ועליית )במשק המקומי והלחצים האינפלציוניים הטבעיים 

האינפלציה בישראל , להערכתנו. צפויים לתמוך בהמשך התאוששות האינפלציה בתוך תחום היעד, (השכר

 .1.0%על  6102 בשנת צפויה לעמוד

 

 6102הלך במהריבית לא צפויה לעלות 

, תחזית הריבית בישראל מתבססת על התחזיות לצמיחה מתונה של הכלכלה הגלובלית והמשק המקומי

ב ומדיניות מוניטארית מרחיבה ברחבי "תוואי העלאות ריבית מתון למדי בארה, סביבת אינפלציה מתונה

ומהודעותיו , ככלי מוניטארי  Forward Guidance-במהלך השנה הרחיב בנק ישראל את השימוש ב. העולם

, להערכתנו". הוועדה המוניטארית מעריכה כי המדיניות המוניטארית תיוותר מרחיבה עוד זמן רב"כי , עולה
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 0.1%כי הריבית תיוותר ברמה של , אנו מעריכים, משקלול הפרמטרים ובהסתמכות על הודעות בנק ישראל

 . 2017גם בסוף 

אחרונה היינו עדים לשפל ברמת התשואות ושפל בתחזיות הריבית של החזאים והריביות במהלך השנה ה

שלילית ומגוון משברים / אינפלציה אפסית, צמיחה איטית. ארוך-בעיקר לטווח הבינוני, הגלומות בשוק הכסף

 .יםהובילו לעדכונים כלפי מטה בתחזיות הריבית והשתטחות של עקומי התשואות הממשלתי, ברחבי העולם

, בישראל ובעולם, או האינפלציה/לא צפויה האצה משמעותית בקצבי הצמיחה ו 2015 תגם בשנ, להערכתנו

 2015-גם ב, בהתאם לזאת. ובכך תאפשר לבנקים המרכזיים לממש את מדיניות העלאות הריבית המתונות

  .תהיה מתונה מאד בישראל העלאת הריבית

 

 יח הממשלת"צפי לעליית תשואות מתונה באג

כאשר תחזיות פסימיות ביחס לכלכלה , ח הממשלתי"במהלך השנה נרשמה ירידת תשואות חדה בשוק האג

תוך עדכון חד של , "חוף מבטחים"הובילו לריצה ל( 'סחורות וכו, סין, Brexit)הגלובלית ומספר משברים 

 .  תחזיות הריבית לטווח הקצר והארוך והשתטחות של עקומי התשואות

וקצבי הצמיחה והאינפלציה בישראל , הסביבה המאקרו כלכלית לא צפויה להשתנות מהותית, בראיה קדימה

גם המשך העלאות , כתוצאה מכך. צפויים להיוותר מתונים ומתחת לרמות של טרום המשבר הפיננסי, ובעולם

שנים בישראל  01-התשואות ל 6102כך שבסוף , ב תוביל לעלייה מתונה בלבד בתשואות"הריבית בארה

 .בהתאמה, 6.1%-ו 0.0%ב יסחרו ברמה של "וארה

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 איתבנק המחלקת מאקרו כלכלה ואנליז.  חטיבת שווקים פיננסיים     
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5.5 2.7 1.1 5.5 

 

 

 
 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב"
 מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אושל כל לקוח 

 .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן)

, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של , בלתי מדויקים

הדעות האמורות נכונות . הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. קוראה
וגם אם במסגרת , הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"אליך אישית באמצעות הדואהוא מגיע , תפוצה רחבה זו
ככל שיהיו ולא מכל , ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, לצרכיך ולנתונים האישיים שלך

 .בחינה אחרת

או מי /ואו עובדיו /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. לבנק עניין אישי בנושא הסקירה או/עשוי להיות למחברי הסקירה ו
, שייגרם, עקיף או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים מטעמו אינם 

, להעתיק, אין להפיץ. פורטמואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע ה, סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם
ללא קבלת , ופרסומה במלואה או בחלקה הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם

בין היתר בניהול תיקי , או החברות הקשורות עוסקות/הבנות שלו ואו חברות /הבנק ו. אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט
 עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, השקעות

, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהמור בהתאם או שלא בהתאם לא, ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/ו
 הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח
 הבנק ישא לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת

 שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות
  ".סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו


