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 :תחזית מחלקת מאקרו                                                          :עיקרי הדברים

 1026 פברוארב 3, ו"תשע שבטב‘ דכ

  29 'מס פרסום

 ח הממשלתי“זרקור חודשי על שוק האג
 הגרף המרכזי

בגרף השבועי בחרנו להביא 

חלק מהדוח האחרון שפרסמו 

על כלכלת  OECD-כלכלני ה

 .ישראל

אחד החלקים המעניינים בדוח 

עסק בהשוואה בין רמת 

הממוצע  ןהמחירים בישראל לבי

 .OECD-במדינות ה

כמעט כל  ,כפי שניתן לראות

המבטאות )העמודות האדומות 

 (את רמת המחירים בישראל

קו האנכי הירוק העוברות את 

 .(OECD-מדינות הממוצע )

המשמעות היא שמחירי 

ים ומוצרי החלב המשקאות הקל

-עולים בישראל כ (והביצים)

. OECD-ממוצע המיותר  05%

 םייתנש רבכש תורמלו ,כמו כן

 םיביכר,תילילש היצלפניאהש

 ,בשר ודגים, תחבורה ומכ

ומסעדות ובתי  ,05%-יקרים בכ

-בכ לארשיב יותר מלון יקרים

00%. 
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 0552 ם יחד עירידת תשואות  תנפתחה במגמ

. נפלציה לכל הטווחיםירידה חדה בציפיות האי

, מחיר הנפט הנמוך, קי המניותהירידות בשו

הובילו  ,החששות מסין וצעדי הבנקים המרכזיים

 .קי הריביותאת המגמה בשו

  הערכות כי ריבית בנק הבמהלך ינואר התבססו

,  זאת. ישראל לא צפויה לעלות בשנה הקרובה

 ,פיות האינפלציהלאור ירידה חדה בצי, בין היתר

הערכות כי האינפלציה בישראל ההמבטאות את 

צפויה להיוותר מתחת לגבול התחתון של היעד 

 .0552-גם ב

  ציפיות האינפלציה בישראל משקפות פסימיות

גם מבטאת  ןיתכן שה, עם זאת. בקרב המשקיעים

הערכה שמדובר בתהליך יותר ארוך של האת 

בין , זאת. ם פער המחירים בין ישראל לעולםצמצו

העלייה , הלאור רמת המחירים הגבוה, היתר

במודעות לצרכנות נבונה וצעדי המדיניות 

בשלב זה , בכל מקרה .להפחתת יוקר המחייה

איננו רואים סיבה לשינוי התמהיל בין השקלי 

 .05:05וממליצים על  ,לצמוד

תחזית 
שנה 
 קדימה

 

 נוכחי

 

0.5% 2%-
(1025) 

 אינפלציה

0.2%  

 

ריבית  0.2%
בנק 
 ישראל

 

 DCEO-ה תונידמל האוושהב לארשיב םיריחמה תמר
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מתקשים לראות העלאת ריבית

נפתחה במגמה ברורה של ירידת תשואות  0552

בעקום השקלי יחד עם ירידה חדה בציפיות האינפלציה 

מחיר הנפט , קי המניותהירידות בשו. לכל הטווחים

 ,החששות מסין וצעדי הבנקים המרכזיים, הנמוך

 .וקי הריביותהובילו את המגמה בש

ב בעקום השקלי .נ 10-ירידה של כ בסיכום חודשי נרשמה

 (515ק "ממש)שנים  20-כאשר התשואה ל ,(2איור )

הירידה . 2.91%ונסחרת ברמה של  1%-יורדת מתחת ל

הערכות כי ריבית שווי הבתשואות הארוכות מבטאת את 

המשקל ממשיכה לרדת יחד עם פוטנציאל הצמיחה של 

 .המשק המקומי ושיעורי האינפלציה הצפויים

 

קים הקצרים של העקום חווינו תנודתיות גם בחל

 )1איור ) forward1Y1Y-וה, במהלך החודש, מרשימה

רד י ,1022-שמבטא את הריבית הממוצעת הצפויה ב

המשקיעים  ,כלומר. 0.30%לרמה של  0.6%מרמה של 

מעריכים שהדיון בנושא העלאת הריבית לא רלוונטי לשנה 

 .הקרובה

 Forward1Y1Y:0איור 

 

    

רת הצמודים ראינו תמורות משמעותיות עם ירידה גם בגז

 ,(3איור ) אורך העקום כלחדה בציפיות האינפלציה ל

בהמשך הזרקור נרחיב את הדיון בנושא ציפיות ו

 .האינפלציה

 

 המדי הבנקים המרכזיים חוזרים לקדמת הבינג, בעולם

עם ריבית שלילית ביפן ובניית ציפיות להרחבה 

הפד ממשיך , עם זאת. ומוניטארית נוספת בגוש האיר

 ,שלמרות התנודתיות בשווקים הפיננסיםלהדגיש 

ההחלטות הבאות יושפעו מהנתונים הכלכליים ולא שלל 

בשווקים לא מאמינים . העלאת ריבית נוספת במרץ

נרשמו  ,ובהתאם לזאת ,לאפשרות של העלאת ריבית

איור )ירידה חדה בתשואות עליות חדות באגרות החוב ו

0). 
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 השינוי התשואות השיקליות: 5איור 
 במהלך ינואר

 -0.35% 

-0.30% 

-0.25% 

-0.20% 

-0.15% 

-0.10% 

-0.05% 

0.00% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 השינוי בציפיות האינפלציה - 3איור  
 במהלך ינואר 

-0.18% 

-0.30% -0.26% 
-0.34% 

-0.43% 
-0.5% 

-0.4% 

-0.3% 

-0.2% 

-0.1% 

0.0% 

 בריטניה ב"ארה ספרד גרמניה ישראל

שנים במהלך   55-השינוי בתשואות ל: 4איור 
 ינואר
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 המשקיעים לא רואים אינפלציה

אין אינפלציה וזו גם לא צפויה , נתחיל מהסוף

במקרה האופטימי . להתאושש במהלך השנה הקרובה

ירידת מחירי )השפעתם של הגורמים הממתנים 

הוזלת , מ"הורדת המע, הוזלת החשמל והמים, הנפט

ואז אולי  ,תחלוף( מחירי התחבורה הציבורית ועוד

   .ספאה לעמלציה נראה אינפ

בשוק הדעה הרווחת  .זו הטענה האופטימית ,כאמור

עם ירידה , בינואר, פסימית הרבה יותר ובאה לידי ביטוי

ציפיות שניתן לראות  5באיור  .חדה בציפיות האינפלציה

 (-0.3%)ת על ולשנה הקרובה עומדאינפלציה ה

הקרובות  והאינפלציה הממוצעת לשנתיים ושלוש השנים

אין שום צפייה להתאוששות האינפלציה  לומרכ, אפסיות

 .קצר –בטווח הבינוני 

 

ציפיות האינפלציה לטווח "בנק ישראל ממשיך לציין כי 

 אבל בוחר להתעלם ,"הבינוני מעוגנות בתוך טווח היעד

שהמשקיעים מעריכים שבנק ישראל לא מהעובדה 

כלומר , 0552-יעמוד ביעד האינפלציה השנתי גם ב

מתחת לגבול לציה פות שהאינפשנים רצו חמש

    .(2איור ) יעדה התחתון של טווח

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטנו בהרחבה איך  1025בזרקור של אוקטובר 

, למדד תרומה שליליתהשפעתם של אותם רכיבים עם 

ובראיה קצת יותר  ,הפעם. 1026לאורך וך עצפויה לד

-נוסיף לניתוח את חוות הדעת האחרונה של ה ,ארוכה

OECD ר המחיה בישראלבנושא יוק. 

ביחס , ניתן לראות איך( בעמוד הראשון)בגרף המרכזי 

רמת המחירים בישראל יקרה כמעט , OECD-לממוצע ה

מעניין . (חינוך וירקות ופירות, טבקל טרפ)בכל המוצרים 

לראות איך רמת המחירים בישראל יקרה משמעותית 

 .ות קלים ומוצרי החלבאכמו משק ,בענפים הריכוזיים

 תויולעו ,עציה יפדועמ לבוסש םלועביא שהמשמעות ה

 םיריחמ רעפל הקדצה ןיא ,ירוטסיה לפשב הלבוהה

 רתוי ריסהל הסנמ הלשממהש הפוקתב דחוימב ,הזכש

ככל  .('וכו  "סקלפנרוקה" תמרופר) אובי ימסח רתויו

נראה צמצום  ,שהתהליך יתרחב למוצרים נוספים

-משמעותי יותר בפער המחירים בינינו ליתר מדינות ה

OECD . 

בישראל משקפות  ציפיות האינפלציה, לסיכום

יתכן  ,עם זאת. פסימיות מסוימת בקרב המשקיעים

שמדובר בתהליך  הערכההשהיא גם מבטאת את 

יותר ארוך של צמצום פער המחירים בין ישראל 

, הרמת המחירים הגבוה לאור, בין היתר, זאת. לעולם

העלייה במודעות לצרכנות נבונה וצעדי המדיניות 

בשלב זה איננו , בכל מקרה. להפחתת יוקר המחייה

 ,רואים הצדקה בשינוי התמהיל בין השקלי לצמוד

 .05:05וממליצים על 
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0.48% 
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 צפיות האינפלציה הגלומות: 0איור 
 (נגזר מעקום אפס)

02/50/0550 

50/55/0552 

1.80% 

-0.20% 

-1.00% 

-0.36% 

0.24% 
0.48% 

-1.5% 

-1.0% 

-0.5% 

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

0553 0554 0550 2016F 2017F 2018F 

 מדד המחירים לצרכן: 2איור 
 (במהלך השנה) 

תחתון של טווח היעד גבול  

י "עפ 0552-0552

 הציפיות הגלומות
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 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

 כאמור לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב ותלרא 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

בלתי מעודכנים ואינם , בלתי מדויקים, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, ן היתרבי, הניתוח מתפרסם בהתבסס
דת מחבריה והן אינן הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמ. מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא

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

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"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/ברה קשורה אליו ווכל ח 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 לנתונים 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. פורטממנות המידע האחראים למהי
מסחר בניירות , הול תיקי השקעותבין היתר בני, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, בחלקה

, ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/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, וחניס, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור 

 לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות 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 יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת


