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 0202 נובמבר 51, א"תשפ חשווןב ח"כ

  8/55/0202  - 51/55/0202כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 ב ובאירופה פוגעת בצמיחה בטווח הקצר"התפשטות הקורונה בארה :גלובלי. 

 .ואילך 0202בצמיחה במחצית השניה של  האצהבלקראת מציאת חיסון צפויה לתמוך  התקדמות :לעתידכיוון 

 

  :בישראל

 הסגר  של מתונה יחסיתהנתונים מצביעים על השפעה . אוקטוברחודש ב להתרחבהמשיך התעשייתי יצוא ה

 .ענפי התעשייהעל השני 

 מספר ימים לפני עסקאותבהקדמת  נעוץ בחלקואשר , שת דירות חדשות בחודש ספטמבררכישיא ביקף ה 

  .בחודשים האחרונים מסתמן ביקוש מוגבר לרכישת דירות, גם ללא השפעה זו, ובכל זאת .השני סגרה

  הדירוג חברתS&P  אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של–AA , והותירה את תחזית הדירוג

 .'יציבה'

שצפויה להיות , שיעון השליצמיחה ברבלס אומדן ראשון "תפרסם הלמ (21122)הקרוב ' ביום ב :כיוון לעתיד

המגמה התהפכה לקראת , כידוע, אולם, יקף ההשבתה במשק היה נמוך יחסיתבמהלך רוב התקופה ה .חזקה

 .סוף הרבעון
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 לובליג

  תמכה באופטימיות , גבוה מהצפוי, 02%התקדמות בפיתוח חיסון בעל יעילות של הודעת פייזר על

מיליארד  5.1ובשנה הבאה  ,מיליון חיסונים 12עה כי תוכל לייצר עד סוף השנה יהוד חברת פייזר .בשווקים

, 0205מיליון איש עד סוף  571המשמעות היא שניתן יהיה לחסן , מכיוון שיש צורך בשני חיסונים לאדם .חיסונים

המתבססים  חברות נוספות כמו מודרנה ואסטרא זנקה מפתחות חיסונים ,עם זאת. מאוכלוסיית העולם 9%-כ

מכיוון שהחיסון , אולם. יהיה גדול יותר 0205-חיסונים הזמין בהסביר להניח כי מספר , לכן, על טכנולוגיה דומה

, בנוסף. ב"יתכן עיכוב בחיסון מחוץ לארה, שאינו זמין במדינות רבות, נזקק לאחסון בטמפרטורות נמוכות מאד

כמו , בסיכוןן טרם נבדק על קבוצות האוכלוסיה החיסו ,ואי שלוולא ברורות תופעות הל, הפיתוח טרם הושלם

למרות אי . קיימת עדיין אי ודאות משמעותית, לא ברור למשך כמה זמן החיסון תקף ועוד, קשישים למשל

 .0202-החיסון צפוי להוביל להאצת הצמיחה ב, הודאות

 

 

 ב"רהא

  נותר כלכלה הסיכון ל, המשמעותית שהושגה בפיתוח החיסון ההתקדמותלמרות בכיר בפד אמר השבוע כי

במידה והפד . לאור התפשטות המחלה, יות הכלכליתהבכיר ציין כי הפד מקיים דיונים על התאמת המדינ  .גבוה

מ של "ארכת המחהאו  ,ח הממשלתי"הם צפויים לכלול הגדלת תכנית רכישות האג, ינקוט בצעדים נוספים

 .כי הרחבת תכנית הרכישות לא תועיל, בצדק, בין חברי הפד ישנם קולות הטוענים, עם זאת. תח הנרכש"האג

 2.0%-ל והשנתי ירדואינפלציית הליבה האינפלציה  יקצבו, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי באוקטובר 

ר לאחר שעלו בקצב מהי, התמתנות סביבת האינפלציה נובעת מירידה במחירי המוצרים .בהתאמה, 2.1% -ו

  .וןמחירי השירותים עולים בקצב מת, במקביל .יחסית מאז יוני

 

 

 ישראל

 אחרי  שצפויה להיות חזקה, שיעון השליצמיחה ברבלס אומדן ראשון "תפרסם הלמ (21122)הקרוב ' ביום ב

יקף ההשבתה במשק היה נמוך במהלך רוב התקופה ה. ההתכווצות החדה בפעילות הכלכלית ברבעון השני

בעקבות במשק הרביעי צפויה צמיחה שלילית ברבעון  .אך המגמה התהפכה לקראת סוף הרבעון, יחסית

 .יטיאההסגר השני ומתווה היציאה 

 אוקטובר צמח הייצוא -אוגוסט בחודשים, כ"בסה. אוקטוברחודש ב להתרחבהמשיך התעשייתי יצוא ה

הנתונים  .םה מתונה בשלושת החודשים שקדמו להמיחאחרי צ, בממוצע, 1.7%-ב (ללא יהלומים)התעשייתי 

ביצוא התעשייתי  השיפורמגמת  .ענפי התעשייהעל השני הסגר  של מתונה יחסיתמצביעים על השפעה 

עלולה להעיב על המשך  העלייה בתחלואה בעולם ,עם זאת .נתמכת בהתרחבות הפעילות התעשייתית בעולם

 .ההתאוששות

תנודות ביבוא ה .ברבעון השלישי חדהאחרי עליה , בחודש אוקטובר 1%-ירידה של כנרשמה  הסחורותביבוא 

ובחודש אוקטובר , התאוששות מהירה ברבעון השלישי)יבוא כלי רכב  ידי-על, במידה רבה, תוהסחורות מוסבר

    .(יתכן גם בהשפעת הסגר, כלפי מטהתיקון 

 עסקאותבהקדמת  נעוץ בחלקואשר  ,(בניכוי עונתיות) שת דירות חדשות בחודש ספטמבררכישיא ביקף ה 

בחודשים  מסתמן ביקוש מוגבר לרכישת דירות, גם ללא השפעה זו, ובכל זאת .השני סגרה מספר ימים לפני

 סביבת הריביתמגיעה על רקע בהיקף העסקאות בשוק הדיור עליה ה .(דירות חדשות ויד שניה) האחרונים
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מתמשך קיטון מחששות ובשוק התמיכה הממשלתית  להפסקתצפי  ,למשקיעיםמס הרכישה  הפחתת, הנמוכה

 .בהיצע הדירות

 

 

  הדירוג חברתS&P  אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של–AA , והותירה את תחזית הדירוג

כגון כלכלה עשירה , האשראי של ישראל וגו בהודעה את חוזקות הליבה של דירהחברה הדגישנציגי  .'יציבה'

לחץ , החברהלהערכת  .וגישה מצוינת לשוקי ההון מדיניות מוניטרית גמישה, חשבונות חיצוניים חזקים, ואיתנה

תוכנית ייצוב פיסקלי לטווח הבינוני ואם החוב יעלה מעבר תחסר לישראל שלילי על הדירוג עלול להיווצר אם 

, בחירות) יקרו אם, שליליותפוליטיות חויות פתתהמעדיפות להמתין לחברות הדירוג  ,להערכתנו. למצופה

אצל שתי חברות הדירוג ישראל האשראי של דירוג  .להוריד את אופק הדירוג שיחליטולפני , (0202תקציב 

 .יציב (+A-ל שקול) A1מודיס בדירוג , יציב+ Aבדירוג ' פיץ :הנוספות

 

 

מדד  - ישראל; (57/55) ייצור תעשייתי, קמעונאיותמכירות  - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

משרות , (55/55) סקר כוח אדם לחודש אוקטובר, 1צמיחה רבעון , (51/55)ינוי במחירי שוק הדירות ש, אוקטובר

 .(58/55)הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים , (57/55)פנויות 

 

  ל"ממשלתי בחוח "אג

 בעקבות , תוך עליה בשיפוע העקום, ב"ח ממשלת ארה"במהלך השבוע נרשמה עליית תשואות של אג

אנו  .אך העליה בשיפוע העקום היתה מתונה יותר, ה בעקום הגרמניממגמה דומה נרש. ההודעה של פייזר

לאור הפגיעה הכלכלית בעקבות , מעריכים כי בטווח הקצר לא צפויה עליה משמעותית בתשואות בעולם

מכיוון שהבנקים המרכזיים אינם צפויים להעלות את , בנוסף .טות המחלה ואי ודאות לגבי החיסוןהתפשהמשך 

 .ח ממשלתי בהיקפים משמעותיים"הריבית בשנים הקרובות וכן ימשיכו לרכוש אג
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 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 ירידת תשואות ל בהשוואה ,(בחלקים הארוכים. ב.נ 1עד )נרשמה ירידת תשואות מתונה השקלי אפיק ב

  .(בחלקים הארוכים. ב.נ 52בחלקים הקצרים ושל . ב.נ 02של )חדה באפיק הצמוד 

  בעקבות  ,ריםובמיוחד בטווחים הקצ, לאורך כל העקוםח עלו "הגלומות בשוק האג האינפלציהציפיות

חרי מינוס א, 2%של נסחר ברמה  (OTC)וזה מדד לשנה ח .הנפט קים והעלייה במחירשווהאופטימיות ב

 .מתחילת החודש 2.1%

 ח "המגמה בתשואות האגעל רקע , בטווחים הארוכים ירידת תשואותב (יום ראשון)הבוקר  נפתחח "שוק האג

כפי שתועדה בתקופה , העליה בתלילות העקום .לשרור הדירוג של ישראיבסוף השבוע וא הגלובליות

 שיעוראת שלא להגדיל  המוסדייםהעדפות המשקיעים  לצד, יה בצרכי הגיוס של האוצריעלה רקעעל ) האחרונה

  .בימים האחרונים עצרהנ, (הממשלתי ח"שוק האגב החזקתם

 

 

 סחורות

  למעט מחירי , ודעת פייזרהבעקבות , פעילות בשלב מוקדם יותרמחירי הסחורות נהנו מהצפי להאצה

המשך התפשטות המחלה באירופה , עם זאת. המתכות היקרות שסבלו מירידה הביקוש לנכסים בטוחים

 .שיפגעו בפעילות הכלכלית ובביקוש לסחורות, ב מוביל להטלת מגבלות נוספות"ובארה

 אנו מעריכים כי הפוטנציאל לעליה מתמשכת במחיר , עם זאת, 4.8%-עי עלה מחיר הנפט בבסיכום שבו

גידול בתפוקת הנפט בלוב ובמלאי , הפגיעה הצפויה בפעילות בעקבות התפשטות הקורונה .הנפט הינו מוגבל

ק "אופקרטל , תהשווקים יצפו שלאחר החזרה לפעילו, בנוסף. משמעותית במחירימנעו עליה , ב"הנפט בארה

 . כך שהעליה במחיר הנפט מוגבלת, יחלו להגדיל את התפוקה, התפוקה תפות להסכם קיצוץשויחד עם ה

  על רקע הודעת פייזר והמעבר לנכסים מסוכנים 2.0%-מחיר הזהב ירד ב. 
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 מטבעות

 הודעת סוכנות דירוג האשראי  .2.0%-למרות זאת השקל תוסף ב, 2.1%-הדולר התחזק העולם בS&P  על

 . אישרור דירוג האשראי של ישראל צפויה לתמוך בהתחזקות נוספת בשקל

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

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

לייעץ ללקוחותיו "( 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, ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאיתעל נתונים , בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

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

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

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

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, ות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלךאין לרא, 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, 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 . ורטואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפ, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, 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 , ותבין היתר בניהול תיקי השקע, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/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. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, 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, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

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

 

תחזית שנתית שנה  חודשיתתחזית  רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

 1.0% (01, נובמבר)  1.0%

 1.5% (01, אוקטובר)  1.4% אינפלציה


