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 0202 אוגוסט 71, פ"תש באב ז"כ

  9/8/0202  - 71/8/0202כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 באינפלציה נובעת מתיקון לירידות המחירים שנרשמו בעקבות משבר הקורונה ואינה  העליה :ב"ארה

 .מעידה על לחצים אינפלציוניים

לאחר התאוששות חדה , ב ובגוש האירו תימשך"התמתנות ההתאוששות הכלכלית בארה :כיוון לעתיד

 .בחודשים מאי ויוני

 

  :בישראל

 לפחות בארבעים השנים האחרונות , הגבוהה ביותרהתוצר רשם ברבעון השני את ההתכווצות , כצפוי- 

 .במונחים שנתיים 92%-ירידה של כ

 נבלמה מתחילת יולי /אך זו האטה, באופן יחסי, בחודשים מאי ויוני נרשמה התאוששות בפעילות במשק

 .בעקבות העלייה החדה בתחלואה

 ביבת האינפלציה ממשיכה ס. אולם לא מדובר בדרמה של ממש, מעט מעל הצפי, 2.9%-מדד יולי עלה ב

 .להיות שלילית ומשקפת חולשה בביקושים

 התחזית מניחה התאוששות איטית . 2.0%החודשים הבאים עומדת על  29-תחזית האינפלציה שלנו ל

 . בפעילות ובצריכה

 .בתוצר 7%-ירידה של כ, להערכתנו, צפויה השנה, בתרחיש המרכזי :כיוון לעתיד
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 ב"רהא

  אינפלציית הליבה עלו האינפלציה ו, 2.1%-המחירים לצרכן ומחירי הליבה ליולי הפתיעו כלפי מעלה ועלו במדד

כמו מחירי הלבשה , העליה משקפת תיקון מחירים במגזרים שירדו בעקבות המשבר. בהתאמה ,7.1%-ו 7%-ל

מחירים אלא תיקון עליית המחירים אינה משקפת לחצי . מנגד מחירי השכירות נותרו יציבים, ותחבורה

הפד מתייחס , בנוסף. לירידת המחירים שנרשמה בעקבות השבתת הפעילות בחודשים מרץ ואפריל

עליית המחירים אינה צפויה להוביל , לפיכך, שרמתה לרוב נמוכה יותר, (PCE)לאינפלציית מחירי הצרכנים 

 . לשינוי במדיניות הפד

 7.0%עם זאת קצב ההתרחבות עמד על , פני המשברל תןהמכירות הקמעונאיות התרחבו ועלו מעל לרמ ,

הנתון , אנרגיה ושירותי מזון, חומרי בניה, המכירות בניכוי כלי רכב. האטה בהשוואה לקצב בחודשים מאי ויוני

 . מרמתו לפני שנה 8%-והינו גבוה ב 7.1%-עלה ב, אשר משמש בחישוב התוצר

 אך נותר , 3%-הייצור התעשייתי התרחב ביולי ב, ההתאוששות בתעשייה מתונה מההתאוששות בקמעונאות

ההתאוששות בתעשייה נפגעת מהחולשה , עם זאת. לפני משבר הקורונה, מרמתו בפברואר 8.1%-נמוך ב

התרחבות בייצור כלי רכב , מנגד. בהשוואה לפברואר 78%-שתפוקתו  נמוכה ב, ב"בסקטור הפקת הנפט בארה

אנו מעריכים כי קצב ההתרחבות יתמתן בחודשים . התעשייתי תמכה בהתרחבות הייצור, ומוצרי צריכה

 . לאחר שייצור כלי הרכב הגיע לרמתו בתחילת השנה, הקרובים

 צפויה פגיעה , במידה והמחלוקת תמנע אישור הרחבה נוספת .משא ומתן על הרחבה הפיסקלית תקועה

היתה השפעה משמעותית על עד כה למחלוקת הפוליטית לא  .מסוימת בהתאוששות הכלכלה האמריקאית

ובפרט , צפויה להשפיע על השווקים( 9292מבר נוב)ב "תקרבות מועד הבחירות בארהה ,אולם, השווקים

 .ו ביידן בסקרים'ג, לאור התחזקות כוחו של המועמד הדמוקרטי

 

 ירופהא

 רמת , למרות ההתרחבות. במאי 70.3%בהמשך להתרחבות של , 9.7%-הייצור התעשייתי בגוש התרחב ב

כי למרות שההתאוששות ואנו מעריכים  ,בהשוואה לרמתה לפני המשבר 77.1%-הפעילות נשארה נמוכה ב

 .הייצור התעשייתי ישאר נמוך בהשוואה לרמתו לפני המשבר, תמשך

 

 גלובלי

 אמנם ההשקעות התרחבו בקצב שנתי של . בקצב מתון יותר, אולם, הפעילות בסין המשיכה להתאושש ביולי

עת מגידול בהשקעות המגזר אך ההתרחבות נוב, והמשיכו לתמוך בכלכלה, בחודש הקודם 4.1% לעומת, 1%

בשאר , במקביל. נותרו חלשות ונמוכות מרמתן לפני המשבר, לעומת זאת, השקעות המגזר הפרטי .הממשלתי

והמכירות , בדומה לחודש הקודם, 1.8%-הייצור התעשייתי התרחב ב, מגזרי הכלכלה נרשמה יציבות

 .בחודש הקודם -7.8%לעומת , 7.7%-הקמעונאיות התכווצו ב

 

 ישראל

 אם כי , סביבת האינפלציה נותרה שלילית .מעט מעל הצפי, 2.9%-מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב

עמדו האינפלציה השנתית ואינפלציית , בחודש יולי. עלתה מעט בתמיכת ההתאוששות במחירי האנרגיה

החודשים  29-לתחזית האינפלציה שלנו . בהתאמה, -2.1%-ו -2.1%על ( ללא אנרגיה וירקות ופירות) "הליבה"

 .התחזית מניחה התאוששות איטית בפעילות ובצריכה. 2.0%עומדת על  הבאים
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 לפחות בארבעים השנים האחרונות , התוצר רשם ברבעון השני את ההתכווצות הגבוהה ביותר, כצפוי- 

מבין  .זאת בעקבות משבר הקורונה וצעדי הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף - שנתייםבמונחים , -08.1%

ההשקעות  .34%-עם ירידה של כ, הצריכה הפרטית רשמה את ההתכווצות החדה ביותר, שימושי התוצר

טק הצליח לשמור על פעילות -כי היצוא של שירותי ההיי, יצוין. 08%-01%-בכהתכווצו  היצואובנכסים קבועים 

 תאינה כולל)הציבורית  צריכהעליה חדה ב, מנגד .בניגוד ליתר ענפי היצוא, בוהה ורשם אף צמיחה חיוביתג

 .מיתנו את עוצמת הירידה בתוצר, חדה ביבוא לצד ירידה, (תמיכה ממשלתית באמצעות דמי אבטלה ומענקים

 הבו הגיעה ההשבתה לשיא, בחודש אפריל הכלכלית נרשמהשהפגיעה הגדולה היותר בפעילות  ,נזכיר .

נבלמה מתחילת יולי בעקבות /אך זו האטה ,באופן יחסי, מאי ויוני נרשמה התאוששות בפעילות במשקבחודשים 

האינדיקאטורים לפעילות מצביעים על התייצבות הפעילות המשקית ברמה נמוכה . העלייה החדה בתחלואה

    .משמעותית מזו ששררה ערב המשבר

  על , (-32) בתקופת הסגר, השפל שנרשמה באפרילמדד אמון הצרכנים לחודש יולי הידרדר בחזרה לרמת

רמת המדד מבטאת חולשה בצריכה הפרטית ופסימיות . רקע העלייה בתחלואה והעלייה באי הוודאות הפוליטית

אינדיקאטורים נוספים לצריכה הפרטית משקפים גם . של הציבור למצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה

התייצב ברמה הנמוכה , נתון שבנק ישראל מפרסם אחת לשבוע, אשראיהיקף הרכישות בכרטיסי . הם חולשה

 .   זולרמה ומתקשה לעלות לאורך זמן מעבר , ביחס לתחילת השנה 22%-בכ

  אחרי התאוששות מסוימת ביצוא התעשייתי  .בראשיתו של הרבעון השלישי חולשה הפגיןהיצוא התעשייתי

( ללא יהלומים)הייצוא התעשיתי (. -77.4%)בחודש יולי נרשמה ירידה חדה , בחודשים מאי ויוני( ללא יהלומים)

יבוא הסחורות המשיך במגמת (. תקופת הסגר)בדומה לחודש אפריל , מיליארד דולר 3.0-הסתכם ביולי ב

נרשמה ( פרטיים וליסינג)ביבוא כלי רכב . ת בענף הרכב טרם שבה לסדרההפעילו, עם זאת ,ההתאוששות מיוני

 . אחרי תיקון מסוים בחודש יוני וצניחה חדה במסירות כלי רכב בחודשים אפריל ומאי ,ביוליירידה חדה 

 על רקע , מאי לחודשבהמשך , נרשם בחודש יוני זינוק במספר הדירות החדשות שנמכרו ן למגורים"בשוק הנדל

לבין  0202יוני -השוואה בין סך הדירות שנמכרו בחודשים מרץ. שחרור של ביקושים שהצטברו בתקופת הסגר

ס נתונים אודות "פרסמה הלמ, במקביל. 71%הכמות הנמכרת בתקופה המקבילה אשתקד מציגה קיטון של 

להערכתנו אין , עם זאת. יוני-מאיבחודשים  2.1%עליית מחירים של  על הסקר הנוכחי מצביע. מחירי הדירות

  . ואנו צופים לחץ כלפי מטה על המחירים בתקופה הקרובה ,מדובר בשינוי מגמה

 

מדד מנהלי הרכש  -גוש האירו ; (07/8) מדד מנהלי הרכש - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

, (79/8) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים ,(71/8)סקר כוח אדם למחצית השנייה של יולי  - ישראל; (07/8)

 (.03/8)המדד המשולב , (02/8)הייצור התעשייתי , פדיון ענפי המשק

 

  ל"ח ממשלתי בחו"אג

 ב "נ 72לוותה בעליה של  העליה .ב"נ 74של  ב עלו בשיעור חד"ח הממשלתי הארוך בארה"תשואות האג

.  ובעליה מתונה בציפיות האינפלציה, שעד כה רשמו ירידה חדה בחודשים האחרונים, בתשואות הצמודות

הגידול בגיוס החוב הממשלתי וריבוי , יחד עם, עולם בחודשים האחרוניםב וב"השיפור בפעילות הכלכלית בארה

ח הממשלתי הגרמני "תשואת האג, במקביל. רוכותתומכים בעליית התשואות הא ,קונצרניהח "הנפקות באג

 .ב"נ 9בשיעור מתון יותר של  העלת
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 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 התשואות השקליות הארוכות המשיכו להיסחר ביציבות . 

 ביום ראשון . שנתמכה במגמה בעולם, נרשמה ירידת תשואות על רקע עליה בציפיות האינפלציה, באפיק הצמוד

כלפי , כאמור, שהפתיע, מדד יוליבעקבות , ח"בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג נוספתעליה  נרשמה

 . מעלה

 לפני , נמוך מזה שתועד באמצע יוניעקום ציפיות האינפלציה בישראל , כי על אף המהלך האחרון, נציין

  .האינפלציהבעולם חלה עלה בציפיות , בפרק זמן זה, לשם השוואה. העליה בגל התחלואה הנוכחי

 

 סחורות

 ק השבוע"ב ובהמתנה לישיבת אופ"על רקע צמצום מלאי הנפט בארה$  11.8 -ל 2.9%-ב מחיר הנפט עלה .

 .הקרטל ושותפותיו להסכם הקיצוץ מעוניינים לצמצם את היקף קיצוץ התפוקה מבלי להרעיד את שוק הנפט

 לאור עליה  7,914$-ל,  1.1% -והזהב ירד  ב ,נבלם השבוע ,שנמשך תשעה שבועות, ץ במחיר הזהבוהמיר

לאור , הירידה במחיר הזהב חדה בהרבה מהעליה בתשואות, עם זאת. ב"מתונה בתשואות הריאליות בארה

 .העליות החדות שרשם הזהב מתחילת שנה

 

 מטבעות

 מפעילות השקל סובל . 2.1%בעקבות החלשות נוספת של הדולר בעולם בשיעור של  2.3%-השקל תוסף ב

השחקנים העיקריים בשוק הם . הן בעקבות חופשות הקיץ והן בשל חוסר רצון משקיעים לקחת סיכונים, נמוכה

 .ל"המשקיעים המוסדיים שממשיכים לגדר את השקעותיהם בחו

  
 

 

 

 

 

 

 
 

תחזית שנתית שנה  תחזית חודשית רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

 1.0% (01, אוגוסט)  1.0%

 1.5% (01, אוגוסט)  1.0% אינפלציה



 

 
5 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או , 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 /להחזיקהזמנה לייעוץ כאמור או הצעה 

, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, 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, יקיםבלתי מדו

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

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

 לרבות ביחס לנתונים, ו כל פגם אחר בסקירה זושגיאה א, 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, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. תבלפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכ, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, 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, ו לבצעא/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

ת וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים השימוש באינטרנט חשוף לתקלו. 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

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

 


