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 1212 ספטמבר 12, א"תשפ תשריב 'ג

  21/9/1212  - 12/9/1212כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 לא תעלה לפיה הריבית לא תעלה כל עוד האינפלציה הממוצעת  ,הפד עדכן את ההנחיה העתידית :ב"ארה

 .2222לא צפויה העלאת ריבית לפני , כתוצאה .2%מעל 

כמו בנקים מרכזיים אחרים , ח הממשלתי צפויות לנוע בטווח צר מכיוון שהפד"תשואות האג :כיוון לעתיד

על ריבית נמוכה למשך זמן  הן באמצעות שמירה, מחזיק את התשואות הארוכות ברמות נמוכות, בעולם

 .ח בפועל ונכונותם להגדיל אותן בעת הצורך"והן באמצעות רכישות האג, ממושך

 

  :בישראל

 (. לפחות לפי המתווה הנוכחי) קצר יותר ופחות מהודק מקודמו, ישראל נכנסה לסגר שני   

 זה אי הוודאות גדולה בשלב . או תאריך אותו/קיים סיכוי לא מבוטל שהממשלה תהדק את הסגר ו, עם זאת

 . בפרט בנוגע להיקף הנזק הכלכלי, מאוד

 תחזית . סביבת האינפלציה השלילית העמיקה, מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע כלפי מטה

 .2.0%: החודשים הבאים 22-האינפלציה שלנו ל

 עליה בשיעור אוקטובר צפויה הרעה ו-אך בחודשים ספטמבר, בשוק העבודה נרשם שיפור קל באוגוסט

 .האבטלה

ואולי אף מעבר )לצד ההרעה הצפויה במשק בעקבות הסגר השני , סביבת האינפלציה הנמוכה :כיוון לעתיד

 .את הסבירות שבנק ישראל ינקוט בצעדי הרחבה נוספים, להערכתנו, מעלות, (לאומדן הראשוני
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 ב"רהא

 לפיה הריבית לא תעלה כל עוד   ,לנאום הנגיד באוגוסטבהתאם , הפד עדכן את ההנחיה העתידית, כצפוי

הוועדה תשמור על   .אך לא שינה את היקפי התכניות המרחיבות, 2%האינפלציה הממוצעת לא תעלה מעל 

כך שהאינפלציה הממוצעת תעמוד על , 2%עד להשגת אינפלציה של מעט מעל מדיניות מוניטרית מרחיבה 

אותו , 1%שיעור העליה של האינפלציה מעל . 1%וציפיות האינפלציה לטווח ארוך יעמדו על , לאורך זמן 2%

 . 1.2%-הפד מכוון ל, על פי ההערכות, אולם, לא הוגדר באופן רשמי, הפד מעוניין להשיג

הפחית  ,במקביל, 1211-ו 1212-אך הפחית את התחזית ל, כלפי מעלה 1212-הפד עדכן את תחזית הצמיחה ל

האינפלציה תגיע , אך, תחזיות האינפלציה עודכנו מעלה בכל טווח התחזית. משמעותית את תחזית האבטלה

הפד מחזק את הציפיות , לפיכך, 1211-ב 1%-עדיין יהיה נמוך מ כלומר הממוצע, 1211-רק ב( 1%)עד לי

ידית משמעותית המצביעה הנחיה עת, 2222לפיהן הריבית אינה צפויה לעלות במשך זמן ממושך ולא לפני 

 .ה תהיה במסלול יציב של התרחבותועד שהכלכל, על מדיניות מרחיבה למשך זמן ארוך

אים את המדיניות המוניטרית הפד ית, עם זאת. 1211חבר ועדה אחד בלבד תמך בהעלאת הריבית לפני 

ח ועדכון "גידול ברכישות האג ,עומדים לרשותו כלים נוספים כמו מתן הלוואות, למרות מיצוי כלי הריבית .בעתיד

 ,ומשתמש בכלים אלה באופן מתון בלבד הפד נמצא בעמדת המתנה, בשלב זה, עם זאת. ההנחיות עתידיות

 02-ו 02ח מגובות משכנתאות עומדים על "ח הממשלתי ואג"היקפי רכישת האג. לאור הרגיעה בשווקים

 .בהתאמה, מיליארד דולר בחודש

 

 ירדו ב( בניכוי כלי רכב ואנרגיה)מעט נמוך מהציפיות ומכירות הליבה , 2.0%-ב המכירות הקמעונאיות עלו-

. סעיפים שעלו משמעותית בחודשים הקודמים, במכירות מזון ופנאי, בעקבות ירידה במכירות באינטרנט, 2.2%

שהוביל , נובעת ממיצוי הביקוש הכבוש בעקבות הסגר ,התמתנות קצב ההתרחבות של המכירות הקמעונאיות

עקב אי ההסכמה בין , וכן בעקבות פגיעה בדמי האבטלה, לעליות חדות במכירות בחודשים מאי ויוני

 1%-רמת המכירות הקמעונאיות גבוהה ב, עם זאת. הרפובליקנים לדמוקרטים על תכנית הרחבה נוספת

-ונותר נמוך ב, 2.0%יתי התרחב באוגוסט בקצב מתון בלבד של הייצור התעשי, מנגד. מרמתה לפני המשבר

ההתאוששות האיטית של הייצור התעשייתי מובילה לצמצום במלאי ועשויה ליצור . מרמתו לפני המשבר 7%

 .לחץ לעלייית מחירים
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 ישראל

 יש זהבתרח. קצר יותר ופחות מהודק מקודמויהיה , שלפי המתווה שאושר עד כה, ישראל נכנסה לסגר שני ,

קיים ספק גדול אם סגר , עם זאת. אם כי עדיין משמעותי, מהסגר הראשון נמוך יותרצפוי להיות הנזק לכלכלה 

לרמה שתאפשר את פתיחת המשק  כדי להוריד את התחלואהביספיק , במתכונת הנוכחית, של שלושה שבועות

אי הוודאות  בשלב זה .או תאריך אותו/ותהדק את הסגר  שהממשלהטל סיכוי לא מבו קיים, לפיכך. אחרי החגים

 .גדולה מאוד

 סביבת האינפלציה . 2.1%לעומת צפי לעלייה של , מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט נותר ללא שינוי

בהתאמה , 2.2%-ו -2.0%-האינפלציה השנתית ואינפלציית הליבה ירדו באוגוסט ל - השלילית העמיקה

 -ללא שינוי , בהתאם, החודשים הבאים נותרת 22-האינפלציה שלנו לתחזית (. ביולי -2.0%-ו -2.0%)

 .התייחסות מורחבת למדד נשלחה בשבוע שעבר .2.0%

 ואולי אף מעבר לאומדן ) לצד ההרעה הצפויה במשק בעקבות הסגר השני, סביבת האינפלציה הנמוכה

 .נוספים את הסבירות שבנק ישראל ינקוט בצעדי הרחבה, להערכתנו, מעלות, (הראשוני

 אלף  29-מתחילת השנה נמכרו כ. אחרי הזינוק ביוני, בחודש יולי נרשמה ירידה במספר דירות החדשות שנמכרו

, מחד. כוחות מנוגדים פועליםבשוק הדיור . לזו שנמכרה בתקופה המקבילה אשתקדכמות דומה , דירות חדשות

אי הוודאות העצומה והפגיעה  ,מאידךו ,הירידה במחירי המשכנתאות והפחתת מס הרכישה מעודדות ביקושים

  .בעקבות הסגר השני, הביקוש לדירות צפוי לרדת בתקופה הקרובה .החריפה בשוק העבודה מרסנות אותן

 אנו צופים ירידת מחירים . בשנה האחרונה 1.9%-בכ "וסה, 2%-ב( יולי-יוני) מחירי הדירות עלו בסקר האחרון

 .בחודשים הקרובים

  אלף  22-כ)ד "אלף יח 10לקצב שנתי של , ברבעון השני 19%של  נרשמה ירידה חדהבהתחלות הבנייה

צפוי להימשך על רקע הנמוך היקף התחלות הבנייה (. אלף ברבעון המקביל אשתקד 21-ו, ברבעון הראשון

 .מגמות אלו תומכות בעליית מחירים בטווח הבינוני. הירידה בשיווק קרקעות המדינה לצורכי מגורים

  כאלה שוויתרו על חיפוש עבודה לנוכח + ת בגלל הקורונה "בחל+ בלתי מועסקים )האבטלה הרחב שיעור

בשיעור . בשבועיים הראשונים של החודש 21.2%אחרי , במחצית השנייה של אוגוסט 22.0%-ירד ל( המשבר

הזמניים לעומת ירידה בשיעור המפוטרים , (0%-ל, "הבלתי מועסקים)"המפוטרים הקבועים נמשכה העלייה 

אוקטובר צפוי שיעור האבטלה הרחב לעלות -בחודשים ספטמבר(. 0.0%-ל, "ת בגלל הקורונה"בחל)"

 .ת"בעקבות ההגבלות החמורות עליהן הכריזה הממשלה והוצאת עובדים לחל

 ס"הלמ, שיעור האבטלה הרחב ומרכיביו
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  מספר . לחודש אוגוסט מבטא את העלייה בפעילות הכלכלית במשק ערב הסגר השני פנויותמשרות סקר

, להביןחשוב , ועדיין(. אלף בשפל באפריל 17-ו, אלף ביולי 21אחרי )אלף באוגוסט  29-המשרות הפנויות עלה ל

ם המגמה בחודשי (.בממוצע, אלף משרות פנויות 90-כ) בתחילת השנהרמה בהשוואה למדובר בירידה חדה 

     .הרעהולבטא  להתהפךהקרובים צפויה 

 ברבעון הראשוןדולר מיליארד  1.2אחרי , מיליארד דולר 0.0-הסתכם ברבעון השני ב העודף בחשבון השוטף ,

 שמגלה עמידות וממשיך, טק-יצוא שירותי ההיי: ודףתמכו בגידול בע. מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד 0-ו

  .מסחריגירעון הבשרשם ירידה והביא לצמצום  ותויבוא הסחור, לצמוח במשבר

שיא ל קרוב, מיליארד דולר 22.0-ל, הוכפלו ברבעון השני של תושבי חוץ בישראל ישירותההשקעות ה, במקביל

. חזקהבשקל  ימשיכו לתמוךהגורמים הבסיסיים , להערכתנו (.מיליארד דולר 22.0) 1220, 0שנרשם ברבעון 

 .ח במטרה למתן לחצי הייסוף"ישראל ימשיך להתערב בשוק המטאנו סבורים שבנק , לפיכך

 מיליארד דולר, (FDI) שקעות הישירות של תושבי חוץ בישראלה

 

 

, (11/9) מדד מנהלי הרכש, (11/9) מכירות בתים קיימים - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

לאינפלציה מהמקורות  הציפות - ישראל; (11/9) מדד מנהלי הרכש -גוש האירו ; (10/9)מכירות בתים חדשים 

יצוא שירותים , הייצור התעשייתי, פדיון ענפי המשק, המדד המשולב, (11/9)סקר כוח אדם , (11/9) השונים

(10/9.) 

 

  ל"ח ממשלתי בחו"אג

 מהחלטת הפד שלא  השווקים התאכזבו, אולם, ההנחיה של הפד לגבי האינפלציה היתה מתומחרת בשוק

לאור שינוי ההנחיה לגבי , ח"למרות ציפיות להגדלת היקף רכישות האג, לנקוט בצעדים מרחיבים נוספים

אנו מעריכים כי התשואות , עם זאת .ב"נ 1.0נרשמה עליה מתונה בתשואות הארוכות של , לפיכך. האינפלציה

מחזיק את התשואות , מרכזיים אחרים בעולם כמו בנקים, מכיוון שהפד, אינן צפויות לעלות באופן משמעותי

והן באמצעות רכישות , הן באמצעות שמירה על ריבית נמוכה לאורך זמן ממושך, הארוכות ברמות נמוכות

 .ח בפועל ונכונותם להגדיל אותן בעת הצורך"האג

 

 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 מגמה אשר נמשכת גם , במדד אוגוסט חרי ההפתעה כלפי מטהא התשואות השקליות הארוכות רשמו תיקון
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-בהשוואה ל, 2.02%נסחרת ברמה של ( 2112ק "ממש)שנים  22-התשואה השקלית ל (.יום ראשון)הבוקר 

 .ערב פרסום המדד 2.70%

 צפי על רקע ההפתעה במדד ו ,היו יציבות יחסית וציפיות האינפלציה ירדו התשואות הצמודות הארוכות

 .2%נסחר סביב ( OTC)חוזה מדד לשנה . הסגרלהרעה במצב הכלכלי בעקבות 

  בחודש ספטמבר יגייס האוצר )ואולי אף מעבר לקצב הנוכחי , ח ממשלתי בהיקף גבוה"לגייס אג ימשיךהאוצר

אנו סבורים כי התשואות ימשיכו לנוע , עם זאת. (ח בשוק המקומי הסחיר"מיליארד ש 20ח בהיקף של "אג

לא צופים עליית תשואות אנו  ,ד בצרכי המימון של הממשלהלמרות הגידול הח. בטווח צר יחסית

וסביבת  היעדר אופק להעלאת ריבית, ח"לנוכח מערובתו של בנק ישראל בשוק האגזאת  ,משמעותית

  .התשואות בעולם

 

 סחורות

 ת הנפט ויקראו לחברות הקרטל החורגות מהמכסות דיווחים שסעודיה ורוסיה תומכות בהמשך הגבלת תפוק

לאור ההתפרצות החוזרת , עם זאת. במחיר הנפט 0.1%תמכו בעליה חדה בשיעור של , לצמצם את תפוקתן

אנו מעריכים כי לא מדובר בתחילתו של מחזור עליות , והחששות מפני פגיעה בביקוש, של הקורונה בעולם

 .  מתמשך במחיר הנפט

  על רקע הפיחות בדולר בעולם והירידות בשוקי המניות 2.2%-בהזהב התחזק. 

 

 מטבעות

 מתחילת החודש השלים השקל פיחות של . לאור התחזקות הדולר בעולם, מול הדולר 2.1%-השקל נחלש ב

שגרמה למשקיעים מוסדיים  ,ל"הנובע הן מהחלשות הדולר בעולם והן מהירידות בשוקי המניות בחו, 1.7%

 .ח ותומכת בהחלשות השקל"הגידורים במטלצמצם את היקף 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

תחזית שנתית שנה  תחזית חודשית רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

 1.0% (01, אוקטובר)  1.0%

 1.5% (01, ספטמבר)  1.1% 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 , למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצההניתוח הכלול בסקירה זו הינו 

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, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. ור בובהתאם לאמ

ות הדע. 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 . המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק

ת באמצעות הוא מגיע אליך אישי, 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 . ין אישי בנושא הסקירהאו לבנק עני/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 . ם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורטואינ, 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 , בין היתר בניהול תיקי השקעות, החברות הקשורות עוסקות או/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

כות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמער. 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

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

 


