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 2029 יוני 2, ט"תשע באייר ח"כ

  20/00/2029  - 02/00/2029כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 מעלים , ב להשתמש במכסים ככלי נשק"ההחרפה המשמעותית במלחמת הסחר ונכונותה של ארה :גלובלי

 .נרשם גידול חד בביקוש לנכסים בטוחים, כתוצאה. את אי הודאות ופוגעים בשווקים

 .החששות ממלחמת הסחר יגבירו את אי הודאות בשווקים בטווח הקצר :כיוון לעתיד

 

  :בישראל

 ולפיכך צפוי הגירעון השנה להסתכם ב, פיזור הכנסת פירושו שלא תבוצענה השנה התאמות פיסקאליות-

 . 9.4%-ל' 91עודכנה תחזית האינפלציה לסוף , בהתאם .תוצר 4%

 אך נמוך מהחודשים , בדומה למרץ, 0%..8-עלה בחודש אפריל ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק

 .כי נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב, ישראל מציין בנק. פברוארו ינואר

 אינדיקאטורים ראשוניים מצביעים על . ענפי השירותים והתעשייה הפגינו ביצועים חיוביים ברבעון הראשון

  .התמתנות בפעילות התעשייתית בראשיתו של הרבעון השני

  במקביל לירידה בשיעור , שיעור האבטלה ירד)נתוני סקר כוח אדם לחודש אפריל היו מעורבים

 . תונים משוק העבודה מעידים כי זה נותר הדוקמכלול הנ, בכל אופן(. ההשתתפות

המהלך האחרון מגביר . עלה הסיכון ליציבות פיסקאלית, עוד בטרם הוחלט על סבב בחירות נוסף :כיוון לעתיד

   .ח המקומי"את אי הוודאות בשוק האג
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 ב"ארה

 ביום חמישי הודיע הנשיא כי יטיל מכסים בשיעור  .מלחמת הסחר של טראמפ ממשיכה לזעזע את השווקים

לאור כישלונה של מקסיקו לעצור את ההגירה הבלתי חוקית , ביוני 20-החל מ, על יבוא ממקסיקו 0%של 

המאיים על מדינות ולא נועד רק על מנת לצמצם את הגירעון בחשבון הסחר , השימוש במכסים כנשק. ב"לארה

מדי חודש  0%-שיעור המכס צפוי לעלות ב. ומקשה על מתן תחזיות בשווקים מגביר את אי הודאות, ב"של ארה

 00%, מיליארד דולר בחודש 00ב מייבאת ממקסיקו סחורות בהיקף של "ארה, באוקטובר 20%-עד שיגיע ל

תורגש פגיעה , שבמידה וכל המכסים עליהם הכריז טראמפ במאי יכנסו לתוקףאין ספק . מתוכן הם כלי רכב

יתכן שהמניע של טראמפ הינו ללחוץ על הקונגרס לאשר את הסכם , לפיכך. ב ועליה באינפלציה"הבכלכלת אר

 . הסחר עם מקסיקו או לחילופין ללחוץ על הדמוקרטים לאשר את התקציב להקמת החומה בגבול מקסיקו

יכולים  והמכסים, ב אינה מוכנה בשלב זה לחתום על הסכם סחר עם סין"טראמפ אמר השבוע כי ארה, בנוסף

סין  .ב"ל את יצוא המתכות הנדירות לארהסין הודיעה כי היא שוקלת להגבי, במקביל. לעלות באופן משמעותי

מלחמת . ממתכות אלה שהינן קריטיות למגזר התעשייתי ובפרט לסקטור  הטכנולוגי והצבאי 90%מעבדת 

הודאות לאחר הטלת  העליה באי, הסחר היא הגורם המרכזי המשפיע על השווקים בתקופה הנוכחית

 .ב"המכסים על מקסיקו הובילה לירידה חדה בציפיות הריבית ובתשואות בארה

 

 אירופה

 ההחלטה צפויה לכלול פרטים נוספים על מכרזי ההלוואות , ביום חמישי השבוע צפויה החלטת ריבית בגוש האירו

אשר על , את מועד העלאת הריביתיתכן כי הבנק יבחר לדחות פעם נוספת , בנוסף. לבנקים שיתחילו בספטמבר

 .2020פי ההנחיות הנוכחיות צפוי לקרות לא לפני תחילת 

 

 גלובלי

 באפריל 18.9לעומת , נקודות במאי ומצביע על התכווצות 41.4-מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ל, בסין .

הירידה במדד . ןמצביעים על האטה מחודשת בפעילות הכלכלית בסי, יחד עם נתוני הפעילות לאפריל, המדד

המדד בניכוי התעשייה נותר , מנגד. ובתעסוקהבהזמנות ליצוא , נות החדשות ובפרטנובעת מירידה חדה בהזמ

 .יציב

 

 ישראל

 בהיבט התקציבי 2029סותמת את הגולל על שנת , ההחלטה לפזר את הכנסת וללכת לבחירות בשנית-

, אם בכלל, קרוב לוודאי שמשרד האוצר לא יספיק לבצע השנה התאמות פיסקאליות משמעותיות. פיסקאלי

, השנה צפוי הגירעון, בהתאם. 2020ואלה תדחנה לתחילת , (או העלאת מיסים/קיצוץ בהוצאות ו)בתקציב 

בימים הקרובים צפויה יחידת  .תוצר 4%-להסתכם בכ, תוצר 0.3%שכזכור עלה באפריל לרמה שנתית של 

 .2020וניתוח הצעדים שיידרשו בתקציב  2029-הכלכלן הראשי באוצר לפרסם עדכון לתחזית הגירעון ל

יובית מבחינת חברות אינה בשורה ח( תוצר 2.9%שעומד על ) 2029-החריגה הצפויה מיעד הגירעון ב, אמנם

, ואמנם. אך סביר שהן יגלו אורך רוח כל עוד הממשלה שתקום תראה נכונות לטפל בנושא הגירעון, הדירוג

הממשלה שתקום תנקוט במדיניות , כי להערכת כלכלני החברה, נרשם, בסוף השבוע S&Pבהודעה שפרסמה 

לרמת ' 23הועלה באוגוסט , כזכור)האשראי  כך שבשלב זה אין מקום לשנות את דירוג, שתביא להידוק תקציבי

 .(מינוס  AA שיא של
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הזהירו לאחרונה מפני האפשרות לפגיעה באמינות הפיסקאלית של  OECD-נזכיר שקרן המטבע וה, בהקשר זה

 .על רקע הגירעון הגואה, הממשלה

. 8.8.ואנו צופים כעת העלאת מיסים בראשית , 891.-אפסו הסיכויים לגזרות כלכליות ב, להערכתנו

החודשים הבאים  .9-התחזית ל. 9.4%-ל' 91אנו מפחיתים את תחזית האינפלציה שלנו לסוף , בהתאם

 .  %..9 -ללא שינוי 

 חודשים ינוארמהאך נמוך , בדומה למרץ, 0.23%-עלה בחודש אפריל ב לבחינת מצב המשק המדד המשולב 

שעל אף הצמיחה , נזכיר. כי נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב, ישראל בהודעה מציין בנק. פברוארו

 כלי רכביבוא שהתוצר בניכוי  סבורה חטיבת המחקר של בנק ישראל, (0.2%)החזקה שנרשמה ברבעון הראשון 

 .פוטנציאלמתחת ל, 2.2% -צמח בקצב נמוך יותר 

 שיעור שינוי חודשי, המשולב למצב המשק המדד

 

 

 בהשוואה , (20-06בני ) 0.0%-שיעור האבטלה ירד אמנם ל. נתוני סקר כוח אדם לחודש אפריל היו מעורבים

 (. 30.0%-ל 30.3%-מ)אך זאת תוך ירידה בשיעור ההשתתפות , במרץ 0.6%-ל

שיעור , שיעור האבטלה נמוך מאוד; כי זה נותר הדוק מעידיםשוק העבודה מ םנתונימכלול ה, בכל אופן

בחצי השנה אם כי יורד במתינות , ושיעור המשרות הפנויות עדיין גבוה, ההשתתפות קרוב לרמת השיא

  .האחרונה

 ללא )לעומת רבעון קודם  3%עם עליה מרשימה של בשיעור , יצוא השירותים הפגין עוצמה ברבעון הראשון

תיירות , (תוכנה ומחשוב, פ"מו)טק -לרבות היי, יובית נרשמה בכל ענפי השירותיםמגמה ח(. חברות הזנק

 . ותחבורה

 אחרי +( 0.0%)שרשם גידול חד , טק-בהובלת מגזר ההיי ,ברבעון הראשון %...-הייצור התעשייתי עלה ב

  .ירידה נרשמה ,לעומת זאת, יתר המגזריםב. ברבעון הקודם התכווצות

רכיב הביקושים לייצוא נמצא ; נקודות 02.9נקודות לרמה של  0.0-ירד ב) אפרילמדד מנהלי הרכש לחודש 

מצביעים על , (נצפתה ירידה חדה בייצוא התעשייתי בחודש אפריל) כמו גם נתוני סחר חוץ, (בהתכווצות

   .של הרבעון השני בראשיתו בפעילות התעשייתית התמתנות

 בפדיון רשתות השיווק וברכישות בכרטיסי . האינדיקאטורים לצריכה הפרטית היו מעורבים ברבעון הראשון

והרכישות בכרטיסי , 2%-הפדיון של רשתות השיווק התכווץ בכ :מרץ-אשראי נרשמה חולשה בחודשים ינואר

פי המסחר הקמעונאי בפדיון בענ, מאידך (.2.6%)נמוך מהקצב ברבעון האחרון אשתקד , 2%-אשראי צמחו ב
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מרבית סעיפי הצריכה הפרטית שאינם כלי רכב נחלשו ברבעון ש, נזכיר(. 0.2%-ל 0.2%-מ)נרשמה האצה 

 .הראשון

והרכישות בכרטיסי אשראי , 0.2%-הפדיון ברשתות השיווק עלה ב .מסתמן שיפור ,לעומת זאת, בחודש אפריל

לעומת סוף מרץ , שחל השנה באפריל) י חג הפסחשעיתולא ניתן להוציא מכלל אפשרות , עם זאת. 2.0%-ב

 .נתוניםשיבש במידה מסוימת את ה (בשנה שעברה

 – גוש האירו; (2/0) שוק העבודה, (0/0) מדד מנהלי הרכש - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

ח "יתרות מט, שכר ממוצע, (0/0) כניסות מבקרים לישראל, סיכום דיוני הריבית - ישראל ;(0/0) החלטת ריבית

 (.במהלך השבוע)מאי , תקציב המדינה, (0/0) לחודש מאי

 

 ל"ח ממשלתי בחו"אג

 לירידה חדה בציפיות הריבית ובתשואות  מת הסחר והעליה באי הודאות הובילוההחרפה המשמעותית במלח

ב נמצאת במצב מצוין והמדיניות "בכיר בפד אמר השבוע כי כלכלת ארה, למרות זאת. ח הממשלתי"האג

ולנהוג בהתאם לנתונים  הפד צריך להמשיך ולהמתין בסבלנות, להערכתו. הכלכלית תואמת את מצב הכלכלה

לאמירות כאלה אין השפעה על ציפיות הריבית ועל , בעולם של ציוצים ומלחמות סחר, אולם. שיתקבלו

במידה . בהתאמה, 8.8.-ו 891. בסוף 9.41%-ו 9.01%-בחדות ל, ירדו כאמור, ציפיות הריבית. התשואות

והמכסים שהטיל טראמפ יכנסו לתוקף , ולא תרשם רגיעה במלחמת הסחר במהלך החודשים הקרובים

אנו מעריכים כי הציפיות בשווקים מגלמות פסימיות , אולם, הפד ישקול הפחתת ריבית, ויפגעו בכלכלה

 .רבה מדי

 ירידה חדה בציפיות הריבית בשווקים

 

 

 רידה החדה יעל רקע ה, ובפרט בחלקו הקצר, ירדו לכל אורכו של העקום ב"ח ממשלת ארה"תשואות אג

 .נרשמה עליה בשיפוע העקום, לפיכך. בציפיות הריבית

 לאור הירידה בתשואות הבטוחות בעולם  ,-%..8שנים ירדו לשפל של  98-לח ממשלת גרמניה "תשואות אג

 .ח הגרמני הינו הרגיש ביותר לעליית התשואות האיטלקיות"האג. ח ממשלת איטליה"ועליית התשואות של אג

  של איטליה מיליארד אירו על רקע הכישלון  0.0האיחוד האירופי שוקל להטיל קנס על איטליה בהיקף של

הביאה , הודעה זו והעמדה האיטלקית המתנגדת להעלאת מיסים וצמצום הגירעון .החוב הממשלתי לצמצם את

 .ח הגרמני"ח ממשלת איטליה ופתיחת המרווח מעל האג"לעליה בתשואות אג



 

 
5 

 

 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 מגביר כאשר המהלך האחרון, עלה הסיכון ליציבות פיסקאלית, עוד בטרם הוחלט על סבב בחירות נוסף 

, ודעה על פיזור הכנסתלה התייחס רק במעטשוק המקומי ה, למרות זאת .ח"את אי הוודאות בשוק האג

בטווחים התשואות )בחלק הארוך של העקום השקלי . ב.נ 2נרשמה עליית תשואות מתונה של  ובסיכום שבועי

  (.ירדו בינוניים-הקצרים

 הבטוחות בעולם בסוף הממשלתיות ח "ב וירידה בתשואות האג"ירידה חדה בציפיות הריבית בארה בעקבות

התשואות השקליות . בעליות שערים (יום ראשון)הבוקר ח המקומי מתנהל "המסחר בשוק האג ,השבוע

בציפיות שבשבוע קודם נהנו מהעלייה , התשואות הצמודות. בממוצע. ב.נ 0-בכ -יורדות לכל אורכו של העקום 

    (.בציפיות האינפלציה בעולםו נפטבמחיר העל רקע הירידה ) .ב.נ 0 -פחות יורדות ב, ציההאינפל

 98-ממשלת ישראל לח "בין אגהשלילי הפער הצטמצם  ,ב"על רקע ירידה משמעותית יותר בתשואות בארה 

  .כיום. ב.נ 02-לפני שבוע ל. ב.נ 00-מ המקבילה האמריקאיתשנים לבין 

 

 סחורות

 הנפט וגידול ביצוא הנפט של ירידה קטנה מהצפוי במלאי , נפגע מההחרפה במלחמת הסחר מחיר הנפט

ק על הארכת ההסכם לקיצוץ "דיווחים כי רוסיה מעוניינת לדחות את הדיון עם מדינות אופ .ב בנוסף"ארה

 .1.9%-בסיכום שבועי ירד הברנט ב. תמכו אף הם בירידה במחיר הנפט, התפוקה

 זינק ביום שישי בעקבות הטלת המכסים על מקסיקו וההחרפה במלחמת הסחר שהביאו לגידול  מחיר הזהב

 .9.1%-בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב ב. בביקוש לנכסים בטוחים

 

 מטבעות

 0.26%-השבוע בבעולם  הדולר התחזק. 

 מאז הודעת . בהתאמה, מול הדולר וסל המטבעות 0.2%-ו 0.3%-השקל המשיך להיחלש השבוע ופוחת ב

פוחת השקל מול הדולר , בה ציין בנק ישראל כי השקל מעכב את הגעת האינפלציה ליעד, 851.-הריבית ב

תערב בשוק מכיוון שהמשקיעים האמינו שאמירה זו מאותתת על כוונת הבנק המרכזי לה ,9.1%-ומול הסל ב

 .ח ברבעון הראשון"לאחר שלא התערב במסחר במט, ח"המט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחזית שנתית שנה  תחזית חודשית רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

  520% (91, יולי) 52.0%

 %.92 (91, מאי)  526% אינפלציה
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 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

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

וחותיו לייעץ ללק"( הבנק: "להלן)מ "ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"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 . אי של הקוראבלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמ, בלתי מדויקים

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

א מגיע אליך אישית באמצעות הו, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

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/ה ו עשוי להיות למחברי הסקיר. ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הני

 לרבות ביחס לנתונים, 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, ל סקירה זוכתוצאה מהסתמכות ע, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. 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/ת הבנות שלו ואו חברו/הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/עסקאות בנייר הערך ו, 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. לאמור בה בהתאם או שלא בהתאם, ככל שנזכרים

השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים . 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, ניםהסבירים למניעת תקלות וסיכו

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

 


