
 

 

 

  

 איתבנק המחלקת מאקרו כלכלה ואנליז. שווקים פיננסיים  תחטיב     
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יניות באשר להמשך מד, המסר הכללי שומר עלאך , פחות מוטרד מהאינפלציהבנק ישראל 

 .%1.0ומותיר את הריבית ברמה של , מוניטרית מרחיבה לאורך זמן

מדגיש את  ואף, הסביבה הכלכלית בישראללגבי  למדי אופטימימצטייר בהודעה כ בנק ישראל
 .על אף הקשיים במגזר היצוא, קליטת עובדים בסקטור העסקי תוך, השיפור בשוק העבודה

צפויים לתמוך , עליית השכר ועליית האינפלציה בעולםכי , מעריך הבנק, באשר לאינפלציה
עליית האינפלציה באירופה , שלדבריו, על אף העובדה, זאת. בחזרת האינפלציה אל תוך היעד

 .הליבה נמוכה יותרבעוד אינפלציית , הינה בהשפעת מחירי האנרגיה

העלייה באינפלציה באירופה נובעת , כאמור, שכן, אנו פחות אופטימיים לגבי האינפלציה, עם זאת
כך , ב נובעת בעיקר ממגזר השירותים"האינפלציה בארה ,ובמקביל, פעמיים-מאירועים חד

 .בספק תלמשק הישראלי מוטל שהתמסורת של זו

מתקשים  ,אופטימיוגם בתרחיש , מטה באשר לאינפלציה רואים סיכון כלפי, דווקא, אנו, לפיכך
הנחרצות של הממשלה , לאור השקל החזק, זאת .לראות את האינפלציה מגיעה לתחום היעד

 .להוזלת יוקר המחייה והתגברות התחרות במשק

ובנק ישראל יותיר את הריבית ללא , 1.0%-ל האינפלציה ,להערכתנו, תגיע, בתרחיש המרכזי
 .7100 שינוי במהלך

 

 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

 לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב
 .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור

בלתי , בלתי מדויקים, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
הדעות המובאות בסקירה מייצגות את . ם להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקוראמעודכנים ואינם מתיימרי

הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה . ת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנקעמד
אין לראות בו משום , דיה אחרתל או בכל דרך או מ"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. מוקדמת

ככל שיהיו ולא מכל , ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך
 .בחינה אחרת

לא יהיו אחראים או מי מטעמו אינם /ואו עובדיו /או בעלי מניותיו ו/ברה קשורה אליו ווכל ח הבנק. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו
ואינם יכולים , סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכל

 הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, אין להפיץ. פורטממנות המידע הלערוב או להיות אחראים למהי
הול בין היתר בני, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, ופרסומה במלואה או בחלקה

או נכסים פיננסיים /ו עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, תיקי השקעות
 שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, וחניס, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז הנזכרים בסקירה

 האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט
 בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים

 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו התקשורת

 פברוארריבית לחודש התגובה להודעת 
 


