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 0202 יוני 1, פ"תש בסיוון 'ט

  הקורונה בעקבות משבר שוק הדיור
 

 עיקרי הדברים

  דית הן בצד הביקוש והן בצד ההיצעימי היאבשוק הדיור הפגיעה של משבר הקורונה. 

  התעוררות  ,להערכתנו, שאנו צופים התאוששות איטית וממושכת ממשבר הקורונההעובדה לנוכח

 .הבאה שנהאלא ב, בביקושים לא תקרה השנה

 כאשר , התאוששות בצד ההיצע תגיע בשלב הרבה יותר מאוחראנו סבורים כי , בהשוואה לביקוש לדירות

 .להימשךעשויה ההאטה בקצב התחלות הבנייה +( 0202)בטווח הבינוני 

  אולם ברור שלא לעולם חוסן, 2.0%ערב המשבר הצביע מדד מחירי הדירות על עליית מחירים שנתית של ,

בתרחיש  ,מנגד. זאת בעקבות הקיפאון בשוק, יצביעו על ירידת מחירים, סביר להניח, והמדדים הבאים

 .ספרתית-אנו לא צופים ירידת מחירים דו ,המרכזי

 ותיתמך בהתאוששות , אם כי בקצב מתון, 0202עליית המחירים תתחדש במהלך שנת , להערכתנו

 . בטווח הארוך יותר קצב עליית המחירים עשוי להתגבר. לצד קיטון בהיצע הדירות, הכלכלה מהמשבר

 נגיף של  נוספתהתפרצות  תהיהכל ההערכות שלנו במסמך מבוססות על ההנחה שלא ש, חשוב לציין

 . החמרה מחודשת של המגבלותשתביא ל ,נההקורו
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 בשנה הבאהלדירות רק  ביקושהתאוששות ב

 אותהובילו לירידה חדה בהיקף העסקומגבלות התנועה שהוטלו על האוכלוסייה העלייה באי הוודאות הכלכלית 

 דירות 1,601מכירות הקבלנים עמדו בחודש מרץ על  .בחודשים האחרונים( ירות חדשות ויד שנייהד)בשוק 

-על, אולם, נתונים רשמיים לגבי חודש אפריל טרם נתקבלו .0212מרץ חודש ביחס ל 43%-של כחדה ירידה , בלבד

 .האוצר הנתונים הראשוניים מצביעים על רמת שפל חסרת תקדיםפי 

התקופה (. 1איור ) דירות 1,6,2-בעשור האחרון היו מעט תקופות שבהן היקף המכירות החודשי ירד מתחת ל

תקופות נוספות . 0211-המחאה החברתית בהייתה  היקף מכירות כה נמוךשבה נרשם , והממושכת ביותרזכורה ה

במסגרת מחיר למשתכן ולהגרלות  (0213)מ אפס "היו בימי ההמתנה לתוכנית מע" ספגו מהלומה"שבהן הביקושים 

(0211)+ . 

, (כאלה שעובדים בחברה או בבית)הפעילים עליה בשיעור העובדים על אף ההקלות בסגר החל מחודש מאי ו

 .חרדים לעתידם הכלכליהים ורב מושבתיםכאשר יש עדיין היקף גבוה של עובדים , הבוהאי הוודאות נותרה ג

על ירידה חדה בכוונות של  (אופיין בשיא רמת ההגבלות)ס הצביע בחודש אפריל "ים של הלמסקר אמון הצרכנ

אולם , ניתן להניח שהסקרים הבאים יצביעו על שיפור מסוים(. 0איור ) הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה

 .הבאיםגם בחודשים לדירות להיות חלשים ביקושים צפויים ה, בהתאם .עדיין ישקפו פסימיות

 הפגיעה בשוק, בהקשר זה)הקורונה שאנו צופים התאוששות איטית וממושכת ממשבר לנוכח העובדה 

התעוררות בביקושים לא , (ביחס לשפל) ם נראה עליה ברכישת דירותגם א, להערכתנו, (ה היא דרמטיתהעבוד

חזרה לתוואי של צמיחה וירידה הדרגתית בשיעור לעל רקע צפי , זאת .1שנה הבאהאלא ב, השנהתקרה 

 מצד :כאן המצב יותר מורכב, אשר למשקיעים. את הרכישה דחוש, של רוכשים לשוק במקביל לחזרה ,2האבטלה

המגבלות שהוטלו על קבוצה זו , ימצד שנ .בעקבות המשבר "ודאי"ר לעצמם תזרים לייצ שירצויהיו כאלה , אחד

  . עדיין קיימות( הכבדת המיסוי, לרבות)בשנים האחרונות 

 

 בשנה הקרובה פרטים מתכוונים לבצע רכישות גדולותפחות  - 0איור                    ירידה חדה ברכישת דירות חדשות - 2איור              

                                                           
1
ריבית  .0202בתרחיש המרכזי אנו מניחים התאוששות איטית והדרגתית בפעילות המשק החל מהמחצית השנייה של   

 .בנק ישראל צפויה להיוותר אפסית בטווח התחזית
2
  .יהיה גבוה משמעותית מרמתו ערב המשבר 0201שיעור האבטלה בסוף שנת , על אף ההתאוששות הצפויה  
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 חולשה מתמשכת בהתחלות הבנייה

, על אף שענף הבנייה הוחרג מתקנות החירום. גם בצד ההיצע ידיתמיהפגיעה של משבר הקורונה הייתה 

-ל)וירד באופן מתון באמצע מאי , 02%עמד על ( 2142-עד ה)שיעור ההשבתה עד תחילת הסרת המגבלות 

שם נצפתה , בנתוני המשרות הפנויותבא לידי ביטוי גם האפקט של הירידה החדה בפעילות בענף (. 22%

בביקושים לעובדים לעומת הרמה החודשית הממוצעת  2%,-של יותר מירידה  (ממוצע)אפריל -בחודשים מרץ

אשר , הינו אינדיקאטור מקדים לשוק העבודה( וסי עובדיםגי)זה מכיוון שאינדיקאטור  (.4איור )בתחילת השנה 

 פגיעהחוות צפוי ל, ובפרט בבנייה למגורים, היקף ההשקעות בענף הבנייה, עם היקף הפעילות העתידיתמתואם 

בשל , למשל) בחודשים הקרוביםמשמעותית בקצב התחלות הבנייה תוך האטה , (מעבר למה שחווה עד כה)

 .(וירידה בבקשות להיתרי בנייה שתוכננו לשיווקלמגורים הקפאת פרויקטים חדשים 

 כאשר ,תנורבה יותר מאוחר להערכהתאוששות בצד ההיצע תגיע בשלב ה, לצד הביקושבהשוואה , אולם

 לאור) צמצום ההשקעות השנה. להימשךהתחלות הבנייה עשויה ההאטה בקצב +( 0202)בטווח הבינוני 

כמו גם דחייה במכרזים של רשות , ובכלל זה רכישת קרקעות, (חלשים וקשיים תזרימיים של קבלניםהביקושים ה

מכיוון  ,בכל מקרה. הבאהירידה בהיצע הדירות גם בשנה להביא ל צפויים, (לאור מצב המשק) מקרקעי ישראל

התגובה של התחלות הבנייה לעלייה  ,(ההליכים הנדרשים לבנייה אורכים זמן רב)שהיצע הדירות הוא קשיח מטבעו 

    .תהיה איטית ,0201כפי שאנו מניחים בתרחיש המרכזי בשנת , בביקוש

 

 אך לא לאורך זמן מחיריםירידת 

אולם ברור שלא לעולם  ,(2איור ) 2.0%עליית מחירים שנתית של ת על ערב המשבר הצביע מדד מחירי הדירו

יש להבחין , בנוסף .הקיפאון בשוקזאת בעקבות , יצביעו על ירידת מחירים, סביר להניח, והמדדים הבאים, חוסן

מאשר באזורי הביקוש לחץ שלילי על המחירים יורגש יותר בפריפריה , להערכתנו, כאשר, בין פריפריה למרכז

 .הארץ במרכז

בהם חלה , (מ אפס ולהגרלות מחיר למשתכן"המתנה למע, מחאה חברתית)אירועים אחרים בעשור האחרון 

היות והזעזוע הנוכחי בשוק , עם זאת. 4%-1%של  ארצית הביאו לירידת מחירים, התמתנות משמעותית בביקושים

לא אנו  ,בתרחיש המרכזי ,מנגד. תאנו סבורים שירידת המחירים תהיה יותר עוצמתי, העבודה הינו חסר תקדים

 .ספרתית-צופים ירידת מחירים דו

בהתאוששות הכלכלה ותיתמך , אם כי בקצב מתון ,0202שנת עליית המחירים תתחדש במהלך , להערכתנו

  .בטווח הארוך יותר קצב עליית המחירים עשוי להתגבר. לצד קיטון בהיצע הדירות, מהמשבר

 ,נגיף הקורונהשל  נוספתהתפרצות  תהיהכל ההערכות שלנו במסמך מבוססות על ההנחה שלא ש, חשוב לציין

  .החמרה מחודשת של המגבלותשתביא ל
 

 %2-ערב המשבר עלו מחירי הדירות בקצב שנתי של כ - 2איור                             ירידה חדה במשרות הפנויות בענף הבנייה - 3איור 
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 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 noy.tzabar@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , נוי צבר: נכתב על ידי

 ir@dbank.co.ilnira.sham, כלכלנית ראשית, נירה שמיר: מנהלת המחלקה

 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או , הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בעע "למכור ני/לקנות /הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

הדעות . מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא בלתי מעודכנים ואינם, בלתי מדויקים

הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות . המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. צורך בהודעה מוקדמתלהשתנות בכל עת ללא ה

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו . ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, נכסים הפיננסיים הנזכרים בוע וה"סוגי הני

 רבות ביחס לנתוניםל, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק/או עובדיו ו /או בעלי מניותיו ו /חברה קשורה אליו ו 

אין . ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , במלואה או בחלקההעברת הסקירה ופרסומה . לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/בנייר הערך ועסקאות , בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו , ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ערך

למרות שהבנק נוקט באמצעים ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים

אינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת ה. ככל יכולתו למונעם

או הפסקה בקווי /או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

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