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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%-של האירו עומד על כ

 .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

 !!!!. 5330 של מאי

פעם אחרונה שהשקל היה ב

בנק ישראל הוריד  ,ברמות הללו

 .  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  

  

 

 

 1026 אוגוסטב 3, ו"תשע תמוזב‘ וכ

  14 'פרסום מס

 ח הממשלתי“זרקור חודשי על שוק האג
 הגרף המרכזי

 ,לאחר תקופת היעדרות קצרה

שב השקל לצמרת הדירוגים של 

 . המטבעות החזקים בעולם

כי  ,למרות שבנק ישראל מצהיר

בעתיד ימשיך להתערב בשוק 

י המודלים "ועפ, ח"המט

הפנימיים השקל מתוסף יתר על 

מגמת התיסוף של השקל , המידה

נמשכת ואף התעצמה בחודש 

 .האחרון

כי  ,בגרף המרכזי אנו רואים

בע  במהלך יולי השקל היה המט

השלישי בעוצמתו אל מול הדולר 

 .האמריקאי

בהמשך הזרקור נרחיב בסוגיה זו 

והשלכותיה על תחזית 

 .  האינפלציה

  

  

 

 

    

 

 :י“הסקירה הוכנה ע

ח “אנליסט מאקרו ואג, שי גוילי

 ממשלתי

shay.gvily@dbank.co.il 

 30-2022257 :טלפון

ואנליזה מחלקת מאקרו כלכלה 

 בנקאית

 

 :מנהלת המחלקה

 כלכלנית ראשית,נירה שמיר 

nira.shamir@dbank.co.il  

  

 

 

  בזרקור הקודם דנו באי הוודאות הרבה לאחר

וירידת התשואות  ,תוצאות משאל העם בבריטניה

". מבטחים ףריצה לחו"החדה לאור החששות ו

מאז הסנטימנט בשווקים השתפר מקצה לקצה 

אולם  ,(עליות חדות כמעט בכל מדדי המניות)

לאור תחזיות , בין היתר, התשואות נותרו נמוכות

  .נמוכות יותרוריבית אינפלציה 

 הירידה האחרונה במחיר הנפט נובעת  ,להערכתנו

ובניית מלאי ( של נפט גולמי)מתזמון ביקושים 

 ,בפרקטיקה, כלומר. י בתי הזיקוק"תזקיקים ע

נצפה לראות חזרה של מחיר החבית לרמות של 

מהלך שיקזז את , לקראת חודשי החורף$ 23

של גל הירידות , קצרת הטווח, ההשפעה הממתנת

 .שנה קדימהיה של בראהאחרון על האינפלציה 

 5%-גורם נוסף בדמות תיסוף של כ, עם זאת 

ח האפקטיבי עשוי "בערכו של השקל מול שע

ללא פיחות של . להשפיע מהותית על האינפלציה

המושפעים , במדד הסעיפים הסחירים ,השקל

ימשיכו ללחוץ את האינפלציה  ,ממחירי היבוא

  .חודשים הבאיםה 05-כלפי מטה גם ב

תחזית 
שנה 
 קדימה

סוף 
5302 

 

 אינפלציה 0.1% 0.0%

ריבית  0.2%  0.2%
בנק 
 ישראל
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Brazilian Real 

Swedish Krona 

Norwegian Krone 

Canadian Dollar 

British Pound 

Singapore Dollar 

Swiss Franc 

Danish Krone 

Euro 

New Zealand Dollar 

Japanese Yen 

Israeli Shekel 

Australian Dollar 

South Korean Won 

 הדולר מול מטבעות מרכזיים
 במהלך חודש יולי% -שיעור השינוי ב

 דולר נחלש 
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זה לא הנפט זה השקל

בזרקור הקודם דנו באי הוודאות הרבה לאחר תוצאות 

וירידת התשואות החדה לאור משאל העם בבריטניה 

הסנטימנט  ,מאז". מבטחים ףריצה לחו"החששות ו

עליות חדות כמעט )בשווקים השתפר מקצה לקצה 

בין , נותרו נמוכותאולם התשואות  ,(בכל מדדי המניות

 .לאור תחזיות אינפלציה נמוכות יותר, היתר

בסיכום ,  למרות תנודתיות רבה במהלך החודש, בישראל

ירידת תשואות של עד עם נטייה ל ,יציבות חודשי נרשמה

 . (2איור ) מרכז העקום השקליעיקר בב ,ב.נ 6

 

עליית התשואות השקליות ממשיכה להבליט את 

ואת ציפיות האינפלציה  באפיק הצמודהחולשה 

חוזי המדד מגלמים כבר תקופה . שמסרבות להתרומם

חודשים ה 21-ל 0.3%-0.2%ארוכה אינפלציה של 

לשנה ח "הגלומות בשוק האג וגם הציפיות ,הבאים

איור )לא מראות סימני התאוששות  השנייה והשלישית

1.) 

בחודשים , יחידים שמגלים אופטימיות מסוימתה

ת לשנה הקרובה והם החזאים וממוצע התחזי ,האחרונים

מעניין לראות  ,באשר לחזאים, עם זאת. 0.0%-ל העל

הכללית  ת מתאם גבוה עם המגמהותחזיממוצע השל

שמחיר החבית עולה כ, במילים אחרות .בשוק הנפט

וכשהמחיר  ,החזאים מעדכנים תחזיות כלפי מעלה

 .(0איור ) יורד הם מעדכנים כלפי מטה

 
מכיוון  ,סוגיה זו מעניינתו ,הניתוח שלנו מעט שונה

, כמו כןו ,המסחר בחוזי נפט תנודתי מאוד ,שבפועל

הישירה על מדד רגיה והשפעתם האנרכיבי של  םמשקל

קשה  ,כלומר. בלבד 4.4%המחירים לצרכן עומדת על 

 05-תחזית ל עדכון/ההיגיון של ביסוסלהסביר את 

 .של החבית spot-חודשים קדימה על סמך מחיר ה

הירידה האחרונה במחיר החבית רלוונטית לשני המדדים 

 ועשויה להשתנות מהותית לאורך טווח תחזית ,הקרובים

 .של שנה

 

בניגוד אנו למדים כי  ,שוקהמניתוח מעמיק יותר של 

ועד  1022למהלך החד של ירידת מחיר הנפט מאמצע 

הפעם מגמת הירידות אינה  ,הרבעון הראשון השנה

אלא מעודפי  ,של נפט גולמי נובעת מעודפי הפקה

בפער  הדרך הטובה ביותר לראות מגמה זו היא .זיקוק

מחיר החבית ב השינוי המצטבר שנפתח בין 0%-של כ

 (.4איור ) הבנזין מחיר תזקיק אל מול

 

-0.08% 

-0.06% 

-0.04% 

-0.02% 

0.00% 

0.02% 

0.04% 
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השינוי בתשואות השיקליות במהלך   :0איור 

 (מ"במונחי מח)יולי 
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ציפיות אינפלציה גלומות וממוצע  : 5איור 
 (בנק ישראל: מקור )החזאים 
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 מחיר חבית מול ממוצע חזאים: 0איור 

Brent 

 ממוצע חזאים שנה קדימה

-8.36% 

0.48% 

-15% 

5% 

25% 

30/02 32/02 32/02 32/02 37/02 

שינוי מצטבר במחיר נפט גולמי  : 2איור 
 (3=00/30)ותזקיק הבנזין 

GASOLINE Brent 
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על התזקיק ( Brent)התשואה העודפת של חומר הגלם 

בתי הזיקוק נהנו בחודשים האחרונים נובעת מכך ש

לכן הגדילו את היקפי ו ,ממרווחי זיקוק גבוהים יחסית

עודפי ההיצע . ויצרו עודפי היצע של תזקיקים הזיקוק

השבתות  ולקראת חודשי החורףמלאים לקראת ב נצברו

הקדמת הביקושים . שוטפת תחזוקהלצורכי  מתוכננות

ולוחצת  ,עודפי היצע נקודתיים בשוק הנפט תיוצרת כע

חולשה באין מדובר  ,אולם .את המחירים כלפי מטה

אלא ניצול הזדמנויות של  ביקושים ברמה השנתיתב

-דנו בנושא זה גם בזרקור שהופץ ב) בית הזיקוק

  .(לפני חודשיים, 35/32

 

הירידה האחרונה  ,להערכתנו, לסיכום פרק הנפט

( של נפט גולמי)במחיר הנפט נובעת מתזמון ביקושים 

, כלומר. י בתי הזיקוק"ע תזקיקים ובניית מלאי

בפרקטיקה נצפה לראות חזרה של מחיר החבית 

מהלך שיקזז , כבר בחודשים הקרובים$ 23לרמות של 

של גל הירידות  ,קצרת הטווח, את ההשפעה הממתנת

 . שנה קדימה על האינפלציה האחרון

 

למרות שאיננו מוצאים לנכון לעדכן את תחזית 

 אנו כן מזהים ,לאור הירידה במחיר הנפט ,האינפלציה

גורם נוסף עם השפעה מהותית יותר על תחזית 

 ,14606-מאז ה .האינפלציה והוא כמובן השקל החזק

הדולר ,  תוצאות משאל העם בבריטניה עם היוודע

נרשם גם , ובניגוד גמור למצופה, 1%-התחזק בעולם בכ

יבי ח האפקט"שעבערכו של השקל מול  1.1%תיסוף של 

תיסוף משמעותי של השקל מול  ,כלומר .(2איור ) 1%

. מגוון מטבעות המייצגים את שותפות הסחר של ישראל

פוגע ) שקל חזק מקשה על היצוא לאותן מדינות

פוגע ) הופך את היבוא לזול יותרגם אבל  ,(בצמיחה

 .(בהתאוששות האינפלציה

 

ח אפקטיבי "והשקל מול שע (קו כחול)דולר אינדקס  :2איור 

 ( ציר הופכי, קו אדום )

 

 

גם בנק ישראל יודע שמחירי היבוא הם גורם דומיננטי 

ותיסוף של השקל  ,רים המקומיתמאוד בסביבת המחי

לידי ביטוי  השבא ,מאפשר ליבואנים גמישות מחיר

ניתן לראות , 6באיור . בהוזלות של המוצרים המיובאים

המייצגים את הסעיפים )את מדד המחירים הסחירים 

לעומת  (מהמדד הכללי 32%ומהווה  ,שניתנים ליבוא

 .מדד המחירים הלא סחירים

 

 
שמדד  שנה וחציכבר למעלה מ ,כפי שניתן לראות

בנק ו ,סחירים מושך את המדד הכללי כלפי מטהה

ח מקווה להפוך את "ישראל באמצעות רכישות המט

 . המגמה

 

הכוחות  ,כפי שהדברים נראו במהלך יולי, אולם

הריאליים שתומכים בתיסוף של המטבע המקומי 

בערכו ללא פיחות  .מהמגמה הגלובלית חזקים יותר

את  חוץהסעיפים הסחירים ימשיכו לל ,של השקל

תחזית  ,לכן .האינפלציה כלפי מטה גם בשנה הקרובה

 ,חודשים הבאים 05-ל ,3.8%-האינפלציה שלנו ל

לאחר פרסום מדד  ,צפויה גם היא להתעדכן כלפי מטה

 . יולי
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 מדדי אינפלציה סחירים ולא סחירים: 2איור 

(05/5302=033( 

 לא סחירים  

 סחירים

 מדד המחירים לצרכן
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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 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

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 . קוראמתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של ה

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 , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"אליך אישית באמצעות הדואהוא מגיע , 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/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. לבנק עניין אישי בנושא הסקירהאו /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. פורטמאחראים למהימנות המידע ה
מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/הבנות שלו ואו חברות /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, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהמור בהתאם או שלא בהתאם לא

 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


