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 6262 ינואר 62, פ"תש טבתב ט"כ

  11/1/6262  - 62/1/6262כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 בטוחיםעורר חששות בשווקים ומעבר לנכסים , ב"וירוס הקורונה שהתפשט בסין והגיע לארה :גלובלי. 

, החששות מוירוס קורונה ימשיכו לפגוע בשווקים בטווח הקצר עד להשגת שליטה על המחלה :כיוון לעתיד

 .השפעת הקורונה על הכלכלה והשווקים תהיה מתונה וזמנית, אנו מעריכים כי, אולם

 

  :בישראל

 הריבית ובמסיבת תואם את המסרים שעלו בהודעת , שפורסם ביום חמישי האחרון, פרוטוקול הריבית

 .העיתונאים של הנגיד

 ומדגישים שבנק ישראל ערוך למנוע ייסוף חריג , ח"חברי הוועדה תומכים בהמשך התערבות בשוק המט

 .ובפרט אם הוא נובע מגורמים בעלי אופי פיננסי, ח ככל שיידרש"של השקל באמצעות רכישות מט

  גידול בעודף בחשבון ותומכת בהמשך , נמשכת (טק-שירותי היי ,בפרטו)הצמיחה ביצוא השירותים מגמת

    .בשקל חזקו השוטף

כי בנק ישראל מדגיש , עם זאת. בחודשים הקרובים 0%כיוון האינפלציה השנתית צפויה לרדת ל :כיוון לעתיד

  .האינפלציה ת יעדגלהש ח היא המועדפת"התערבות בשוק המט
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 גלובלי

 לאור חששות , עורר חששות בשווקים ומעבר לנכסים בטוחים, ב"וירוס הקורונה שהתפשט בסין והגיע לארה

ההשפעה המשמעותית ביותר תהיה . בצריכה הפרטית ובשירותי תחבורה, פגיעה בתיירות, מהתפרצות גלובלית

לאחר שארגון הבריאות העולמי לא הכריז עליו , ובפרט, מוקדם להעריך את השפעת הוירוס. על הכלכלה הסינית

וגרם לפגיעה כלכלית  6222שהתפרץ בפברואר , SARS-בדומה ל, סביר להניח כי, אולם. ליכאירוע חירום גלוב

.  השפעת הוירוס על הכלכלה הגלובלית תהיה מתונה, ולירידות בשווקים עד שהושגה שליטה על המחלה

התגובה הנוכחית של ממשלת , אולם, אך זמנית, היתה משמעותית עבור כלכלת סין, SARS-השפעת וירוס ה

, לפיכך. וצפויה להפחית את ההשפעה על הכלכלה, SARS-סין הינה מהירה ומשמעותית יותר מאשר באירועי ה

 .השפעת הקורונה על הכלכלה והשווקים תהיה מתונה וזמנית, אנו מעריכים כי

 

 ב"ארה

 השבוע ציין כי במידה ולא תושג . טראמפ לא מסתפק בהישג בחזית הסינית ומגביר את הלחץ על גוש האירו

אנו . יתכן ויוטל מכס על יבוא מכוניות מגוש האירו, ('62נובמבר )ב "התקדמות במשא ומתן לפני הבחירות בארה

מצד טראמפ  תהכרזות דומות ימשיכו ללוות אותנו בשנה הקרובה כחלק מתעמולת הבחירות וניסיונו, מעריכים כי

 .  ליך ההדחהלהסיט את תשומת הלב הציבורית מתה

 לאור היציבות בכלכלה , הפד צפוי לשמור על המדיניות ללא שינוי בהחלטת הריבית ביום חמישי הקרוב

הבנק צפוי להעלות את הריבית שהוא משלם על עודפי הנזילות שהבנקים , עם זאת. והאינפלציה הנמוכה

 .מרכזיכחלק ממדיניות ניהול הנזילות של הבנק ה, (IOER)מפקידים בבנק המרכזי 

 בעקבות שיפור במגזר השירותים, בחודש הקודם 16.5לעומת , נקודות 12.1-מדד מנהלי הרכש עלה בינואר ל .

 . בתעשייה נרשמה האטה, מנגד

 

 אירופה

 החלטת הריבית ה-ECB הריבית על פיקדונות הבנקים ב, והבנק השאיר את המדיניות ללא שינוי ,לא הפתיעה-

ECB  לאור החולשה בכלכלה . מיליארד אירו מדי חודש 62ח בהיקף של "והבנק ימשיך לרכוש אג -2.1%נותרה

הודיע כי פתח בתהליך לבחינת , בנוסף. התומכים בשמירה על מדיניות מוניטרית מרחיבה, והאינפלציה הנמוכה

 .0000-ית בלא יפחית ריב ECB-אנו מעריכים כי ה .תהליך שיימשך עד סוף השנה, יעדי הבנק

 ירידה . ומצביע על צמיחה איטיתנקודות  12.1ברמה של , בינואר מדד מנהלי הרכש בגוש נותר ללא שינוי

נרשם , מנגד. שפגעו במגזר השירותים, נרשמה במדד הצרפתי בעקבות ההפגנות כנגד הרפורמה בפנסיה

, במדד מנהלי הרכש בגרמניה השיפור. לאור האצה בשירותים ושיפור מתון בתעשייה, שיפור במדד בגרמניה

, מנגד. מקטין את הסיכון למיתון בכלכלה הגדולה בגוש, במקביל לשיפור במדדי אמון נוספים בחודש האחרון

, מדד מנהלי הרכש בגוש, אולם, ספרד ואיטליה יפורסמו רק בתחילת החודש הבא, מדדי מדינות הפריפריה

לאחר התפטרות מנהיג מפלגת , הפוליטי באיטליה התגברהסיכון , במקביל. מאותת על קיפאון במדינות אלה

לאור כישלונה הצפוי של המפלגה בבחירות , בשבוע שעבר, השותפה הבכירה בקואליציה, חמשת הכוכבים

 . מחוזיות המתקיימות היום
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 ישראל

 תואם את המסרים שעלו בהודעת הריבית ובמסיבת , שפורסם ביום חמישי האחרון, פרוטוקול הריבית

ארבעה חברים תמכו בהצעה  -ביחס להחלטה קודמת  שינוי בסדרי הכוחות בוועדהאין . העיתונאים של הנגיד

חברי הוועדה תומכים . 2.1%-ואחד החברים הצביע בעד ההצעה להפחיתה ל, שלא לשנות את הריבית

צעות רכישות שבנק ישראל ערוך למנוע ייסוף חריג של השקל באמ ומדגישים ,ח"תערבות בשוק המטמשך הבה

 ישראל למדדההשפעה של צירוף כמו , ם בעלי אופי פיננסיהוא נובע מגורמיפרט אם וב, ח ככל שיידרש"מט

  (.WGBI)ח העולמי "האג

, סברו כי ניתן להותיר את הריבית על כנה לעת עתה, ד אי שינוי בריביתבע, כאמור, שהצביעוהחברים ארבעת 

האינפלציה תתחיל , שוק העבודה הדוק, לאור העובדה שצמיחת המשק ממשיכה להיות סביב הפוטנציאל

משום שעומדים לרשות הוועדה וגם , לא צפויים להוריד ריבית ECB-הפד וה, להתכנס ליעד החל מעוד שנה

 . הסיכונים לפעילות ולאינפלציה הם משמעותייםהם סייגו כי , עם זאת. כלים נוספים

הסיכונים , האינפלציה הנמוכה, טען כי הייסוף המצטבר, שהצביע בעד הפחתת הריבית, החבר החמישי

 .מחייבים הגברה של מידת ההרחבה המוניטרית, וההשפעה הצפויה של הצמצום הפיסקלי הגלובליים

  בייצור התעשייתי 6%-מצביע על עלייה ממוצעת של כ ונובמברלחודשים אוקטובר מדד הייצור התעשייתי ,

בהשפעת , כנראה) מסתמנת האצה בענפי הטכנולוגיה העיליתבייצור התעשייתי  .בדומה לרבעון קודם

משכת בסחר העולמי והייסוף המתהאטה ה בהשפעת)העוצמות הטכנולוגיות  ביתרקיפאון אל מול "( אינטל"

 (.המצטבר בשקל

 בהובלת שירותי  ,(בחודשים אוקטובר ונובמבר 5.1%עלייה ממוצעת של ) א השירותים נמשכתהצמיחה ביצו

, טק-היי, לרבות, ן מסתמנת האצה בכל ענפי השירותיםברבעון האחרו(. פ ותוכנה"מו, מחשוב) טק-ההיי

תומכת , טק-ובפרט שירותי היי, מגמת הצמיחה ביצוא השירותים .תיירות ותחבורה, שירותים עסקיים אחרים

    .בשקל חזק, וכפועל יוצא, בהמשך הגידול בעודף בחשבון השוטף

 

החלטת ריבית , (62/1)מדד אמון הצרכנים , מדד קייס שילר - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

סקר כוח , (61/1) פדיון ברשתות השיווק, (62/1) - ישראל; (21/1)אינפלציה  -גוש האירו ; (22/1)צמיחה , (61/1)

 (.22/1)רכישות בכרטיסי אשראי , סקר אמון הצרכנים, אדם

 

 ל"ח ממשלתי בחו"אג

 והשווקים מגלמים צפי להפחתה , ב"החששות מהתפשטות וירוס הקורונה גרמו לירידה בציפיות הריבית בארה

אנו מעריכים כי ההשפעה של הוירוס תהיה מתונה , עם זאת. יותר מהפחתה אחת, בסוף השנה 1.62%-ל

 .ב"לא צפויה הפחתת ריבית בארה, ולפיכך, וקצרת טווח

 נרשמה , ב"בארה. ו ירידת תשואות בעקבות המעבר לנכסים בטוחיםח הממשלתי בעולם רשמ"שוקי האג

 -ב ל"נ 2-ח לשנתיים ירדה ב"תשואת האג. תוך השתטחות העקום, ירידת תשואות לכל אורכו של העקום

בדומה , ב"נ 15-שנים ירדה ב 12-התשואה ל. נמוך מהריבית הנוכחית ומשקפת צפי להפחתת ריבית, 1.511%

 .למגמה העולמית

 לאור העדר ציפיות להפחתת ריבית, ח הגרמני ירדו בשיעור מתון יותר בחלקו הקצר של העקום"תשואות האג ,

 .ב"בחלקו הארוך של העקום נרשמה ירידה בשיעור דומה לירידת התשואות בארה, מנגד
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 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 בשבוע האחרון ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת"בשוק האג. 

 (ב.נ 5ירידה של עד )ארוכים נסחרו במגמה של ירידת תשואות -ח השקליות בטווחים הבינוניים"האג. ,

 (. הקצרים נרשמה יציבות בתשואותבטווחים ) תוך ירידה בתלילות העקום, עת המגמה הגלובליתבהשפ

 (6מ "במח. ב.נ 12-כ, הייתה יותר משמעותית בטווחים הקצרים העליה) באפיק הצמוד התשואות עלו ,מנגד ,

 (.  ראו בפסקה הבאה, בעקבות ירידה במחירי הסחורות)בשל ירידה בציפיות האינפלציה 

 

 סחורות

 למעט מחירי המתכות , בעקבות החששות שווירוס הקורונה בסין יוביל לירידה בביקושים מחירי הסחורות ירדו

, 12%-מדד מחירי הסחורות איבד יותר מ 6222-ב SARS-בהתפרצות ה. ו ממעמדם כנכס בטוחנהנהיקרות ש

 . כשהושגה שליטה במחלה, מספר חודשים לאחר מכן, אך החזיר את ההפסדים

  וביל לצמצום שיהתפרצות נגיף הקורונה בעקבות על רקע חששות מירידה בביקוש  ,2.5%-במחיר הנפט ירד

 . התחבורהבענף 

 בעקבות הסנטימנט השלילי בשווקים והחיפוש אחר נכסים בטוחים$ 1151-ל 2.1%-מחיר הזהב עלה ב .

 .החששות מהקורונה צפויים להמשיך ולתמוך במחיר הזהב בטווח הקצר

 

 מטבעות

 לאור המעבר לנכסים בטוחים 2.2%והסל הדולרי תוסף בשיעור של  הדולר התחזק מול מרבית המטבעות .

 .לאור מעמדו כנכס בטוח, ביין מול הדולר 2.2%המעבר לנכסים בטוחים תמך בתיסוף של , עם זאת

 על אף , מול סל המטבעות 2.5%-והתחזק ב, על אף התחזקות הדולר בעולם, מול הדולר השקל נותר יציב

מסתמן כי גופים פיננסיים זרים מגדילים חשיפה לשקל כהכנה לכניסת ישראל . התערבות בנק ישראל במסחר

 . ח הגלובלי באפריל"למדד האג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחזית שנתית שנה  תחזית חודשית רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

  0.52% (50, פברואר) 0.52%

 1.1% (50, ינואר) -0.3% 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 , הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "יסקונט לישראל בעע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק ד"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 . הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקוראבלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל , 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 , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, חלק מתפוצה רחבההניתוח מופץ כ. 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 . יהיו ולא מכל בחינה אחרתככל ש, 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, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, שיר או עקיףי, 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/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . בנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלטאישור ה

, זכרים בסקירה זואו נכסים פיננסיים הנ/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

הבנק נוקט בכל האמצעים השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף ש. 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

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

 


