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 7029 אוקטובר 72, פ"תש בתשרי ח"כ

  21/20/7029  - 72/20/7029כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 מסתמנת האטה בקצב גידול הצריכה הפרטית החל מהרבעון השלישי של השנה :ב"ארה. 

 בדומה לציפיות בשווקים, 0%..5-5.0%-ל 0%..5-הפד צפוי להפחית את הריבית השבוע ב   . 

 .ב"ולנתוני התעסוקה בארה, המסחר השבוע צפוי להתנהל בהמתנה לפד :כיוון לעתיד

 

  :בישראל

 הצביעו בעד ( 0מתוך ) חברים בוועדה המוניטרית .-חשף ש, שפורסם בשבוע שעבר, פרוטוקול הריבית

 .מסתמנת מחלוקת בתוך הוועדה המוניטרית, בנוסף .5.5%-הורדת הריבית ל

 הירידה במשרות הפנויות . סקר משרות פנויות לחודש ספטמבר מצביע על ירידה נוספת בביקוש לעובדים

 היא עשויה להיתרגם גם, אם מגמה זו תימשך. עשויה לרמוז על התקררות מסוימת בשוק העבודה

      .להתמתנות בפעילות הכלכלית

  לטובת הפחתת ריבית עדה המוניטריתובו להפוך את הכףהנתונים שיפורסמו בחודש הקרוב עשויים. 

 -בחודשים הקרובים  5.5%-הריבית תרד ל, להערכתנו, לאור השינוי החד במדיניות בנק ישראל :כיוון לעתיד

 (. 0155.-ב)אפשר כבר בהחלטה הבאה 
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 ב"ארה

 מסתמנת האטה בקצב גידול , אולם, מכה בצמיחה החזקה יחסית בכלכלהב ת"עד כה הצריכה הפרטית בארה

 ,המכירות הקמעונאיות לספטמבר היו מאכזביםנתוני . מהרבעון השלישי של השנה הצריכה הפרטית החל

לאחר מספר חודשים של עוצמה , הקיפאון בספטמבר, נציין כי. והמכירות בניכוי אנרגיה וכלי רכב נותרו ללא שינוי

כמו הירידה , מצטרף לסימנים נוספים, אולם, כשלעצמו אינו מצביע על בהכרח על חולשה, במכירות הקמעונאיות

ירידה מפתיעה נרשמה במכירות . ב"המעידים על האטה בכלכלת ארה, במדד מנהלי הרכש בשירותים

 .אשר רשמו צמיחה חזקה בחודשים הקודמים, באינטרנט

 מיליארד דולר בחודש  00בהיקף של , ב לטווח קצר"פד הודיע כי יתחיל לרכוש שטרות חוב של ממשלת ארהה

הפד (. $טריליון  0.7)לא רחוק מהשיא , טריליון דולר 0.0-ויביא את המאזן ל 7070עד סוף הרבעון השני של 

כפי  ,למנוע מחסור בנזילותעל מנת , ממשיך לבצע נורמליזציה והתאמה של המאזן לצרכי הנזילות בשווקים

 .7070ימשכו עד ינואר  7029מכרזי הריפו שמבצע הפד החל מספטמבר , בנוסף. 7029שאירע בספטמבר 

 המגלמים , בדומה לציפיות בשווקים ,0%..5-5.0%-ל 0%..5-הפד צפוי להפחית את הריבית השבוע ב

ו השבוע צפויים להיות חלשים לאור נתוני שוק העבודה שיתפרסמ, במקביל. להפחתה כזו 90%הסתברות של 

 .נרל מוטורס'השביתה בג

 

 אירופה

 מסתמן כי בריטניה , כתוצאה, בהצבעה בפרלמנט על אישור הסכם הפרישה, שוב, ממשלת בריטניה נכשלה 

בשלב זה בריטניה ממתינה להסכמת האיחוד לדחיית . 95.55.53-בדרך לדחיית הפרישה מהאיחוד מה

לא ברור מה יהיה , עם זאת. אשר סביר להניח כי תתקבל בימים הקרובים, הפרישההפרישה ולקביעת מועד 

שבהן מקווה הממשלה להגדיל את , בכדי לאפשר בחירות בבריטניה, או ארוך יותר, לטווח קצר, משך הדחייה

כל שמשך כ. ונסון'להצליח להביא לאישור הסכם הפרישה שהשיג בוריס ג, וכתוצאה ,הרוב שלה בפרלמנט

 . ההשפעה השלילית של אי הודאות על כלכלת בריטניה תגבר, ייה יהיה ארוך יותרהדח

 ה-ECB מדיניות הבנק בחודשים הקרובים תקבע . בהתאם לציפיות, שמר על המדיניות המוניטרית ללא שינוי

הבנק  לבין האילוצים הנובעים מהתנגדות בקרב חברי, תוך איזון בין החולשה בכלכלת הגוש והאינפלציה הנמוכה

סביר להניח כי הבנק המרכזי יאלץ לנקוט , בהעדר הרחבה פיסקלית. המרכזי להרחבה כמותית נוספת

 .5.5.-בצעדים מרחיבים ב

 נקודות בספטמבר ונותר  20.2לעומת , נקודות באוקטובר 20.7-מדד מנהלי הרכש בגוש עלה בשיעור מינורי ל

 נרשם שיפור, מנגד, ובפרט בגרמניה, ייה נמשכתהחולשה בתעש. המצביעה על צמיחה איטית, ברמה נמוכה

הפערים בין גרמניה לצרפת . המדד נותר נמוך ומצביע על התרחבות מתונה בלבד במגזר זה, אולם, בשירותים

 ,בספטמבר 20.5לעומת , נקודות 27.0-בעוד בצרפת נרשמה עליה במדד המשולב ל, ממשיכים להתרחב

 .נמשכת החולשה בגרמניהש הרי, בעקבות שיפור משמעותי

 

 ישראל

 אולם החזיר לשולחן את האפשרות להורדת , 155.-בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ב: תזכורת

, מרכזיים העיקרייםההמדיניות המוניטרית של הבנקים , לנוכח סביבת האינפלציה הנמוכה, זאת, ריבית

 הוועדה מעריכה"מ, חל שינוי" תידהכוונה לע"ב. ההתמתנות בכלכלה העולמית והייסוף המצטבר בשקל

יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה "-ל, (75/5-בהודעה של ה" )שהריבית לא תעלה למשך זמן ממושך

ונמצאת לדברי הנגיד , "מילה גסה"ריבית שלילית אף היא לא נתפסת כ. "למשך זמן ממושך או להפחיתה
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י את התחזיות "חטיבת המחקר של בנעדכנה , במקביל. (כמענה לשאלת העיתונאים, זאת)בארגז הכלים 

 . 5.5%-לאפשרות להורדת ריבית ל 7070משלוש העלאות עד סוף , לרבות תחזית הריבית, כלפי מטה

 הצביעו בעד ( 0מתוך )חברים בוועדה המוניטרית  .-חשף ש, בשבוע שעברשפורסם , פרוטוקול הריבית

 : מחלוקת בתוך הוועדה המוניטרית מסתמנת, בנוסף. 5.5%-הורדת הריבית ל

כי ברמת הריבית  סבר, מתוך השלושה שתמכו בהצעה להותיר את הריבית ללא שינוי, אחד החברים -

   .מתאימה לתנאים הריאליים של המשק ולא הנוכחית המדיניות המוניטרית היא מאוד מרחיבה

משום שלטענתם הסיכונים , אך אינם שוללים הפחתת ריבית בעתיד, תמכו באותה הצעה נוספיםחברים שני  -

 .לפעילות ולאינפלציה הם משמעותיים

בעקבות הלחצים להמשך ייסוף  ,0.2%-בעד הורדת הריבית ל, כאמור, שני חברי וועדה הצביעו, מנגד -

שהצמיחה הנוכחית בישראל מושפעת "היא  נוספת" יונית"התבטאות  .המשמעותיים ים הגלובלייםוהסיכונ

  ". לטובה מהמדיניות הפיסקלית המרחיבה עד כה

 155.0-בשל בנק ישראל הודעת הריבית הבאה  עד: 

 . 10/20-להורדת ריבית ב 90%החוזים מגלמים הסתברות של  -להוריד את הריבית צפוי הפד  -

למה שהעריכה חטיבת המחקר בתחזית אולי אף מתחת ו, תמשיך להיות נמוכהבישראל סביבת האינפלציה  -

קצב . הצביע על ירידה בסביבת האינפלציה, שפורסם לאחר הודעת הריבית, מדד ספטמבר. האחרונה

" אינפלציית הליבה"חלה ירידה ב, ובמקביל, (באוגוסט 0.0%, לעומת) 0.1%-האינפלציה השנתי התמתן ל

 (.מתחילת השנה 2%ובממוצע , בחודש קודם 0.9%, לעומת) 0.2%-ל( המדד לא אנרגיה ופירות וירקות)

סביר כי מגמה זו תימשך גם  .(קצב שנתי)בסקר האחרון  +2.1% - יחסית מחירי הדיור עולים בקצב מתון -

  .בסקר הבא

פי האינדיקאטורים -על -אשר עתיד להצביע , בעוד שלושה שבועות יפורסם נתון הצמיחה לרבעון השלישי -

 מיחה לרבעון השני עודכןנתון הצ ,בינתיים(. מעט מתחת, אולי)צמיחה בקרבת הפוטנציאל על  -החודשיים 

 1.2%לעומת , 7.2% -הצמיחה ללא מיסים נטו על יבוא )באומדן הקודם  2%לעומת , 0.0%-כלפי מטה ל

 .בעקבות עדכון כלפי מטה ביצוא, (באומדן הקודם

 כבראפשר  -בחודשים הקרובים  5.5%-הריבית תרד ל ,להערכתנו, לאור השינוי החד במדיניות בנק ישראל 

 (. 0155.-ב)בהחלטה הבאה 

 לאחרונה נוסף שפורסם נתון : 

 7.7%-מספר המשרות הפנויות ירד ב. סקר משרות פנויות מצביע על ירידה נוספת בביקוש לעובדים -

בענפי  הפנויות במספר המשרותירידה משמעותית  -( חישוב שנתי, נתוני מגמה)ספטמבר -בחודשים יולי

, (ירידה חדה יחסית) אלף 90.1כי מספר המשרות הפנויות עמד בספטמבר על , נציין. בינוי והמסחרה

הירידה במשרות הפנויות עשויה לרמוז על התקררות . הרמה הנמוכה ביותר בשנתיים וחצי האחרונות

      .בפעילות הכלכלית היא עשויה להיתרגם גם להתמתנות, אם מגמה זו תימשך. מסוימת בשוק העבודה

 

שוק , (10/20) פד, (79/20) 2.0%קונצנזוס , 1צמיחה רבעון  - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

 סחר חוץ - ישראל; (12/20)אינפלציה , (12/20) 0.0%קונצנזוס , 1צמיחה רבעון  -גוש האירו  ;(2/22)העבודה 

המדד המשולב , (12/20) ייצור תעשייתי, פדיון ענפי המשק, השיווקפדיון ברשתות , סקר כוח אדם, (10/20)

(1/22.) 
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 ל"ח ממשלתי בחו"אג

 הובילה לעליית תשואות לכל אורכו של העקום , ב"אופטימיות לגבי התקדמות במשא ומתן בין סין וארה

אינו צפוי לאכזב את , אמנם הפד. ולנתוני התעסוקה, המסחר השבוע צפוי להתנהל בהמתנה לפד. האמריקאי

פחית את הריבית העמדה שישדר באשר לכוונתו להמשיך ולה, אולם, 0.72%-השווקים ויפחית את הריבית ב

, 7070-אשר צופים הפחתה נוספת ב, בשנה הקרובה הינה מהותית ועשויה לגרום לתנודתיות בשווקים

 .מעבר להפחתה השבוע

 

 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 הן להודעת ( כנראה בהשפעת החגים)בטווחים הקצרים שהגיב יחסית במתינות , ח המקומי"שוק האג

הסדרות ו ,תיקוןהאחרון  רשם בשבוע, (הפתיע מעט כלפי מטה) והן למדד ספטמבר (מאוד "יונית"ה)הריבית 

  .החלו לתמחר הפחתת ריבית בהסתברות גבוהה יותר (ומטה 5.0מ "מח) הקצרות

 בהשוואה ל, 0.22%נסחרה ביום חמישי האחרון בתשואה של ( 0072ק "ממש) וחצי ח השקלית לשנה"האג-

 (.2איור ) שבוע קודם לכן 0.71%

 בטווחים הארוכים. ב.נ 21כי בניגוד לעקום האמריקאי שרשם במהלך החודש עליית תשואות של , עוד נציין ,

שנים  20-שקלית להח "אגההתרחב פער התשואות השלילי בין , כתוצאה. בעקום התשואות השקלי חלה ירידה

 .  ב.נ 91של  (שלילי) ועומד נכון להיום על פער, .ב.נ 70-ת בח המקבילה האמריקאי"לאג( 975ק "ממש)

  שוק ה-IRS הריבית המגולמת בחוזי. מתמחר בהסתברות גבוהה מאוד הפחתת ריבית בחודשים הקרובים 

, מנגד .(7איור ) בהתאמה, חודשים 0-חודשים ו 1בעוד  0.22%-ו 0.21%עומדת על IRS (1M forward )-ה 

   (.תמחור חסר, להערכתנו)הקרוב אינה מתומחרת כלל  ית בחודשהורדת ריב
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 סחורות

 במקביל, ק אמרו השבוע כי הקרטל ישקול להעמיק את הקיצוץ בתפוקה בישיבתו בדצמבר"מקורות באופ ,

 .במחיר הנפט 4.4%גורמים אלה הביאו לעליה של . ב"נרשמה ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט בארה

 ב לגבי הסכם ראשוני "האופטימיות בשווקים בעקבות ההתקדמות במגעים בין סין לארהלאור  2%-הזהב ירד ב

 .שהביאה לעליית תשואות ופגעה באטרקטיביות הזהב ,ביניהן

 

 מטבעות

  מתחילת החודש השלים . בהתאמה, מול הדולר וסל המטבעות 2.9%-ו 0.7%השקל נחלש השבוע בשיעור של

על רקע סימנים כי בנק ישראל מתכוון להפחית את הריבית ואינו פוסל  ,מול הדולר 5.1%השקל פיחות של 

 .ריבית שלילית

 

 

 

 

 

 

 

 

 :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 "בעע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל "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 . או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, 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 , ם אם במסגרת תפוצה רחבה זווג, 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 . אחרתככל שיהיו ולא מכל בחינה , 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, 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/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . אסורה בהחלט אישור הבנק כאמור לעיל הינה

, 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, ל שנזכריםככ

ים השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצע. 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
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