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 4242 מאי 42, פ"תש באייר ז"כ

  71/5/4242  - 42/5/4242כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 ההתאוששות אך קצבי , השיפור במדדי מנהלי הרכש הינו עדות נוספת לכך שהרע ביותר מאחורינו: גלובלי

 .איטיים

הכלכלה הגלובלית תמשיך להתאושש בקצב מתון בעוד הבנקים המרכזיים והממשלות ימשיכו  :כיוון לעתיד

 .לתמוך בפעילות הכלכלית

 

  :בישראל

 ההוצאה  /815-ב. תאוששות בפעילות המשק על רקע ההקלות הנוספות בתקנות החירוםהנמשכת ה

 .שקיים שוני בין הענפים, כמובן. בלבד ביחס לתחילת השנה 81%-בכרטיסי אשראי הייתה קטנה בכ

 נתון הצמיחה לרבעון . הנתונים עד תחילת הסרת המגבלות היו גרועים בקנה מידה היסטורי, מאידך

 .צפוי להצביע על התכווצות משמעותית ,(/1/5)' אשר יפורסם ביום ב, הראשון

יתכן וחטיבת המחקר של בנק ישראל  (./1/5)' ביום בבנק ישראל אינו צפוי לשנות את הריבית  :כיוון לעתיד

הסרה מהירה יותר  זאת לאור ,שהיא תהיה פחות פסימיתלהניח  ניתן, אם כן)תפרסם תחזית צמיחה עדכנית 

 (.תחילהשל המגבלות ביחס למה שהונח 
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 גלובלי

 אנו מעריכים . נראה כי השווקים אינם מתרגשים, אולם, נמשכת ואף מתגברת ב"החרפת המתח בין סין לארה

 .77/4242-ב ב"כי מתח זה ימשיך ללוות אותנו עד הבחירות לנשיאות בארה

 

 ב"רהא

 ונתוני הפעילות מצביעים על חזרה הדרגתית לפעילות, ב הודיעו על הקלות בסגר"מרבית המדינות בארה .

במקביל נרשם גידול חד בביקוש , מדדי הניידות של אפל והביקוש לדלק מעידים על תנועה רבה יותר של אנשים

נתוני , במקביל. בענפי הפנאי והתיירות נמשכת החולשה בפעילות, מנגד. הנתמך בריבית הנמוכה, למשכנתאות

 , על התאוששות איטית, אף הם מצביעים, מיליון 4.5שעמדו בשבוע שעבר על , תביעות האבטלה הממושכות

 עולה כי בכירי הפד חוששים , מהתבטאויות נגיד הפד ובכירים נוספים וכן מפרוטוקול הודעת הריבית מאפריל

 .מהתפרצויות נוספות של הקורונה ומהתאוששות חלשה ומהשפעה ארוכת טווח של הקורונה על הכלכלה

 

 ירופהא

  מיליארד  522בהיקף של , משותפת לכלל האיחוד האירופיצרפת וגרמניה הגיעו להסכם על חבילת סיוע

נדרש , אולם, זהו צעד חיובי שיאפשר לצמצם את הפערים בין מדינות הגוש. מהתוצר 2.4%המהווה , אירו

הדרך ליישום , לפיכך, מדינות האיחוד האירופי וחלק מראשי המדינות הביעו את התנגדותם 41אישור של כל 

הינו , כמו איטליה, היקף הסיוע שיקבלו מדינות שנפגעו באופן משמעותי, בנוסף. החבילת הסיוע עדיין ארוכ

 .קטן בהשוואה לנזק שנגרם כתוצאה ממשבר הקורונה ולגידול הצפוי בחוב הממשלתי

 

 סין

 מהתוצר 5.5%בהיקף של , הממוקדת בגידול בהשקעות בתשתיות, ממשלת סין הודיעה על תכנית מרחיבה ,

אז המגזר , 4222-בשונה מ, עם זאת. 4222-בדומה להיקף התכנית שננקטה לאחר המשבר הפיננסי הגלובלי ב

יוכל להגדיל את  במקרה הנוכחי המגזר הפרטי לא, מהצמיחה 12%-הפרטי הגדיל משמעותית את החוב ותרם כ

השיעור צפוי להיות , למרות שהתכנית צפויה להוביל להאצה בצמיחה, לפיכך, החוב ולתמוך בהאצת הצמיחה

 .מתון בהרבה מאשר לאחר המשבר הקודם

 

 ישראל

 כך לפי נתונים עדכניים , על רקע ההקלות הנוספות בתקנות החירום התאוששות בפעילות המשקה נמשכת

 .שפרסם בנק ישראל

 לעומת ירידה של כ, ביחס לתחילת השנהבלבד  81%-ההוצאה בכרטיסי אשראי הייתה קטנה בכ /815-ב-

ביגוד וריהוט , בענפי מוצרי חשמל: ענפיםשקיים שוני בין ה, כמובן (.חג הפסח)בתקופת העוצר הכללי  24%

, מנגד(. ביקושים נדחיםהשפעה של בשל  ,כפי הנראה)ואף מעבר , סכומי ההוצאה שבו לרמות שלפני המשבר

ההוצאות ) מושבתים או שנפתחו באופן חלקי בלבד רחוקים מאוד מהרמות ערב המשברענפים שעדיין 

 .(ביחס לתחילת השנה, בהתאמה, 15%-וב 55%-בכרטיסי אשראי בענפי המסעדות והתיירות נמוכות ב

 ייםמסחר םם ומרכזיפארקי, ובפרט למקומות עבודה, ניכר גידול בניידות של הציבור, במקביל. 
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 על  המצביע (ובניכוי השפעת הבדלים במזג האוויר, בימי עבודה)צריכת החשמל המשקית  בחינת, בנוסף

אך עדיין , (אחרי שפל שנמדד בתקופת הסגר הכללי)בשבועיים הראשונים של חודש מאי  התאוששות קלה

 .ביחס לשנתיים קודמות 72%-נמוכה בכ

 

 

 

 המשמעותיות בסגרלפני ההקלות  נתונים: 

לירידה חדה ולמספר הובילו ( שיא ברמת המגבלות)בחודש אפריל המגבלות על התעסוקה והתנועה  -

אלף  41 נרשמובחודש אפריל . 4225-ס ב"מאז תחילת הסקר של הלמ השלא נצפ נמוךמשרות פנויות 

 . ערב המשבר אלף משרות פנויות 52-מעל לו, אלף בחודש אפריל 24.4לעומת , משרות פנויות

 

הכנסות והוצאות , (42/5) מוצרים בני קיימאהזמנות  - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

לרבעון צמיחה נתון , סקר כוח אדם, ריבית בנק ישראל - ישראל; (45/5) אינפלציה -גוש האירו ; (45/5) הצרכנים

 (.41/5)רכישות בכרטיסי אשראי , (45/5) הראשון

 

 ל"ממשלתי בחוח "אג

 במהלך השבוע על רקע המעבר לנכסים מסוכנים מתוןח הממשלתי הארוך עלו בשיעור "תשואות האג .

למרות , תומכות ביציבות בתשואות, וניתן לומר שרכישות הפד, ב"נ 7.1ב נרשמה עליה מתונה בלבד של "בארה

 .טה בקצב הרכישות והגידול בגירעוןההא

  שנתמכה בהתקדמות לקראת אישור חבילת סיוע משותפת לכלל הגוש ב"נ 2.2בגרמניה רשמה עליה של. 

 

 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 נסחרת ( 2332ק "ממש)שנים  72-ח השקלית ל"האג. התשואות השקליות נסחרו ביציבות בשבוע האחרון

 74לעומת )ח האמריקאית המקבילה "מול האג. ב.נ 5המשקפת פער חיובי של , 2.15%הבוקר בתשואה של 

 (.בסוף חודש אפריל. ב.נ 42-ו, לפי שבוע. ב.נ
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 כלפי  ,כזכור ,שהפתיע, (והחריג)אחרי פרסום מדד אפריל השלילי  באפיק הצמוד נרשמה ירידת תשואות, מנגד

 .מעלה

 לצד עליה נוספת , והושפעו ממדד אפריל - יםבמיוחד בטווחים הקצר - ציפיות האינפלציה עלו לאורך כל העקום

ל העלייה בציפיות עיקר ההשפעה ש עקום ציפיות הפורוורד לאינפלציה מראה כיהתבוננות על . במחיר הנפט

שנים  5-ציפיות האינפלציה ל, כלומר) 5-72ציפיות הפורוורד לאינפלציה . בטווחים הקצרים והאינפלציה מקור

חשש מפני עליה משמעותית בסביבת ולא מגלמות ( 7.5%סביב נמצאות )עלו בשיעור מתון ( שנים 5בעוד 

 (. בארץ ובעולם)האינפלציה בטווח הארוך בעקבות ההרחבות הפיסקאליות 

  חוזה המדד לשנה(OTC )פער משמעותי מול תחזיות החזאים  מבטאאך עדיין , +2.7%, חזר להיות חיובי

  (.שנה קדימה+ 2.4%)לשנה 

 טווח קצר מול טווח ארוך -הגלומות בשוק ציפיות האינפלציה 

 

 

 סחורות

 וה הברנט ימחיר-WTI בעקבות צמצום מלאי הנפט, בהתאמה, 74.52%-ו 2.7%של  השבוע בשיעור חד עלה ,

גידול , הכוללת, המדיניות הממשלתית המרחיבה בסין, במקביל. ב"אסדות הנפט ותפוקת הנפט בארה

 .תומכת בעליית מחירי הסחורות, בהשקעות בתשתיות

 ב"המתיחות בין סין וארה, ונהנה מחולשה בדולר 2.5%-השבוע ב הזהב עלה 

 

 מטבעות

 2.5%למרות החלשות הדולר בעולם בשיעור של , 2.4%-השבוע ב השקל נחלש. 
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 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

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

ץ ללקוחותיו לייע"( 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 . העצמאי של הקורא בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו, בלתי מדויקים

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

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , ווגם אם במסגרת תפוצה רחבה ז, 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/הסקירה ו עשוי להיות למחברי . 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, כות על סקירה זוכתוצאה מהסתמ, 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/חברות הבנות שלו ו או/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 לאמור בהבהתאם או שלא , 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, וסיכוניםהסבירים למניעת תקלות 

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

 

תחזית שנתית שנה  תחזית חודשית רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

 1.0% (01, מאי)  1.0%

 1.5% (01, מאי)  1.0% אינפלציה


