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 :תחזית מחלקת מאקרו                                                          :עיקרי הדברים

 ח הממשלתי“זרקור חודשי על שוק האג
 הגרף המרכזי

 בחרנו לחודש מאי בגרף המרכזי

להתמקד בשער החליפין  הפעם

ל מטבעות מס מורכבהאפקטיבי ה

המייצג את שותפות הסחר של 

משקלו , זאתבהתאם ל .ישראל

, 03%-ומד על כשל האירו ע

 .ועוד 2%הפאונד , 52%הדולר 

בנק ישראל נוהג להתייחס באופן 

ח האפקטיבי "קבוע למגמות בשע

ומנסה להילחם במגמת התיסוף 

 .של השקל

במהלך מאי התיסוף נמשך וכעת 

השער קרוב מאוד לשפל של יולי 

השפל מ 5.2% -ב רק גבוהו 5302

 !!!!. 5330של מאי 

פעם אחרונה שהשקל היה ב

בנק ישראל הוריד  ,רמות הללוב

 .  את הריבית פעמיים ברציפות

 

    

 

 

 

 :י“הסקירה הוכנה ע

ח “אנליסט מאקרו ואג, שי גוילי

 ממשלתי

shay.gvily@dbank.co.il 

 30-2022257 :טלפון

 מחלקת מאקרו כלכלה 

 ואנליזה בנקאית

 

 :מנהלת המחלקה

 כלכלנית ראשית,נירה שמיר 

nira.shamir@dbank.co.il  

  

 

 

 2026 ביוני 2, ו"תשע באייר‘ כא

  22 'פרסום מס

 ח הממשלתי“זרקור חודשי על שוק האג
 הגרף המרכזי

בגרף השבוע ניתן לראות את 

  (%-ירוק ב)התשואה לפדיון 

לאורך העקום השקלי ביחס 

אדום בתחתית כל )מ "למח

 (.עמודה

 

 2מ "רק ממח ,כפי שניתן לראות

-ומעלה התשואה לפדיון גבוהה מ

מ "עבור מח 2%..0-ועולה ל 0%

..5 . 

 

 ,בהמשך הזרקור נרחיב מדוע

, וכההתנודתיות הנמ, להערכתנו

תחזית האינפלציה ותלילות 

תומכים בהמשך הארכת  ,העקום

מ והימנעות ממשקל עודף "מח

 . לאפיק הצמוד

    

  

 

 

    

 

 :י“הסקירה הוכנה ע

ח “אנליסט מאקרו ואג, שי גוילי

 ממשלתי

shay.gvily@dbank.co.il 

 30-2022257 :טלפון

 מחלקת מאקרו כלכלה 

 

 :מנהלת המחלקה

 אשיתכלכלנית ר,נירה שמיר 

nira.shamir@dbank.co.il  

  

 

 

 חודש בגם  ,המשך ישיר לחודשים האחרוניםב

באגרות החוב הממשלתיות התאפיין המסחר מאי 

כאשר העקום השקלי נותר תלול לעומת  ,ביציבות

   .האמריקאי השתטחות של עקום התשואות

  במהלך החודש חלה ירידה בציפיות האינפלציה

התפתחויות אחרונות בסעיף , כמו כן. בישראל

 ,הפירות והירקות ותת סעיף דלקים לתחבורה

נוספת עשויים להוביל בחודשים הקרובים לירידה 

בתחזיות האינפלציה וציפיות האינפלציה לטווחים 

 .הקצרים

 האינפלציה סביבת , להערכתנו, בראיה קדימה

אולם תיוותר מתחת  ,צפויה להתאושש בהדרגה

 .לגבול התחתון של היעד עוד זמן רב

  העובדה שהתנודתיות ירדה משמעותית בחודשים

צפוי כי אינו בנק ישראל ל ש ערכההההאחרונים ו

, לשנות את הריבית בטווח הזמן הנראה לעין

מאפשרות לנו להרגיש יותר בטוחים עם תחזית 

מ "ולהמשיך להמליץ על הארכת מחהריבית שלנו 

 .בתיק הממשלתי

תחזית 
שנה 
 קדימה

סוף 
5302 

 

 אינפלציה 0% 0.0%

ריבית  0.2%  0.2%
בנק 
 ישראל

 

 תשואות בעקום השקלי: הגרף המרכזי
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מ זו רק שאלה של תזמון"הארכת מח

למרות שמבחינה ראשונית לא הרבה קרה בחודשים 

ניתן להסיק  ,מעט לעומק" חופרים"אם  ,האחרונים

הרכיב , לשיפוע העקום השקלי מספר מסקנות ביחס

 : ותשואת האחזקה של הרכיב הממשלתי הצמוד

ביציבות גם בחודש  אגרות החוב הממשלתיות נסחרו

ולמעשה  ,(2איור )תוך שינויים מינוריים בתשואות  ,ימא

רמת התשואות כיום אינה שונה מהותית  מרמת 

 .התשואות בסוף פברואר

 

הפך  (2איור ) השקליהעקום שיפוע  ,החודשבמהלך 

ב "בעוד שהעלאת הריבית המתקרבת בארה, תלול יותר

   . האמריקאי להשתטחות משמעותית של העקוםובילה ה

 

היציבות ברמת התשואות ותלילות העקום  ,כלומר

כי  ,(עוד מתחילת השנה)ת את דעתנו והשקלי מחזק

למרות העלאות הריבית  ,מ"אין לחשוש מהארכת מח

והתרומה לתשואה הפנימית מצדיקה את  ,ב"בארה

 . נטילת הסיכון

-שעלה ב ,החודש פורסם מדד אפריל, ביחס לצמודים

השוואה למדדי ונמוך ב (0.0%)מעט נמוך מהצפי , 0.0%

מיד לאחר פרסום המדד . אפריל של השנים האחרונות

לו עומדות וא ,(3איור ) ראינו ירידה בציפיות האינפלציה

שנה )לשנה שאחריה  0.6%-לשנה הקרובה ו 0.2%ל ע

 .(בעוד שנה

 

בפרסומים קודמים כבר ניתחנו מספר פעמים את סביבת 

ד על כאשר קצב האינפלציה עומ, וגם היום ,האינפלציה

אנו מאמינים  ,חודשים האחרוניםה 22-ב -0.0%

אולם  ,בהדרגהשסביבת האינפלציה צפויה להתאושש 

 .תיוותר מתחת לגבול התחתון עוד זמן רב

למרות שהערכה זו צריכה לבוא עם המלצה להעדפת 

סעיף בהתפתחויות אחרונות הרי ש, הרכיב הצמוד

ות עשוי ,הפירות והירקות ותת סעיף דלקים לתחבורה

בטווח האינפלציה וציפיות האינפלציה את  למתןווקא ד

 .הקצר

בשבועות האחרונים  ,מבחינת הירקות והפירות ,ראשית

החקלאים מוכרים את  האנו עדים לתופעה חדשה שב

לפעמים במחירים , תוצרתם ישירות לצרכן הסופי

גם אם . מהמחיר ברשתות השיווק 00%-הנמוכים ב

שבמידה והתופעה  אין ספק ,בשלב זה ההיקפים שוליים

 "מלחמת מחירים"ותחייב היא תהיה מהותית  ,תתרחב

 .מצד רשתות השיווק

עודפי זיקוק גורמים , להערכתנו, יםמחירי הדלקבאשר ל

 . מוגבל למדישל מחיר הדלק  פוטנציאל העלייהלכך ש
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 שקלי ודולרי 5-03עקום : 5איור 

 (ציר ימין)שקלי  דולרי

0.1% 

0.6% 

0.9% 

1.2% 

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

לשנה   לשנה השנייה שנה קדימה
 השלישית

 לשנה הרביעית

 ציפיות האינפלציה הגלומות: 0איור 
 (Forwardבמונחי )  

03/32/5302 

57/32/5302 
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שבשלושת החודשים  ,0ניתן לראות באיור , לראיה

במחיר הנפט  30%-האחרונים נרשמה עלייה של כ

 . םלועב בלבד במחיר הבנזין 20%לעומת עלייה של 

  

ההשפעה של הזינוק במחירי הנפט על מדד , כלומר

לאור החולשה במחירי  ,המחירים לצרכן ממותנת

, כבר עכשיו. םלועב ובעיקר מחיר הבנזין ,התזקיקים

עודפי היצע בשוק הנפט ועודפי זיקוק   השילוב של

 הליריד ,בשבועיים האחרונים מוביל ,בשוק התזקיקים

 (.מסומן בעיגול)מחירי הדלקים בעולם ב

לאור הלחצים להפחתת מחירי הפירות והירקות , לכן

אין אנו שוללים  ,והחולשה הגלובלית במחירי הדלקים

 .ירידה נוספת בציפיות האינפלציה בחודשים הקרובים

 

 

 

 

מ "תשואת האחזקה לתיק במחמתחילת השנה  ,לסיכום

 ,2.0%-דת על כעומ( י המלצת הוועדה הקודמת"עפ) 0

את עיקר התשואה קיבלנו כבר בחודשיים  כאשר

של שלושת החודשים  םותרומת ,הראשונים של השנה

 .האחרונים כמעט אפסית

דה משמעותית העובדה שהתנודתיות יר, עם זאת

 כי אינו בנק ישראל שלערכה ההובחודשים האחרונים 

 ,1הנראה לעיןהזמן צפוי לשנות את הריבית בטווח 

נו להרגיש יותר בטוחים עם תחזית מאפשרות ל

ולהמשיך להמליץ על הארכת ( 2איור )הריבית שלנו 

 .מ בתיק הממשלתי"מח

 

 

 

                                                           
1
בנק ישראל ציין כי הירידה  ,בהודעת הריבית האחרונה 

הערכה כי המדיניות ההאחרונה ביצוא מחזקת את 
 .המוניטארית תיוותר מרחיבה עוד זמן רב
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 תחזית ריבית ואינפלציה: 2איור 

BOI Interest Rate 

Inflation YoY 

 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

 כאמור 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 נסייםפינ נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק הצעה או

בלתי מעודכנים ואינם , 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 עמדת מחבריה והן אינן . וות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקוראמתיימרים לה

הניתוח מופץ כחלק . מוקדמתהדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה . זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק
אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, מתפוצה רחבה

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, יים הנזכרים בוע והנכסים הפיננס"לא מבחינת סוגי הני, לא מבחינת תוכן הניתוח, ולנתונים האישיים שלך

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

ופרסומה במלואה או  הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, אין להפיץ. פורטמאחראים למהימנות המידע ה
מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט ,בחלקה

, ככל שנזכרים ,וז סים פיננסיים הנזכרים בסקירהאו נכ/ו עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ערך
 השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור 

 לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על מוחשבותמ ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט
 שאינן מתקלות נגרמו 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 הבנק ישא

  ".סביר במאמץ למונען היה וליכ לא ושהבנק הבנק בשליטת


