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 8029 יולי 82, ט"תשע בתמוז ה"כ

  82/00/8029  - 82/00/8029כלכלית שבועית מבית דיסקונט 
 

 :נקודות עיקריות

 :בעולם

 יציב ובר קיימא הרכב הצמיחה ברבעון השני הינו , אולם, 1.2%-הצמיחה ברבעון הראשון האטה ל :ב"ארה

 .יותר מאשר הצמיחה המהירה ברבעון הראשון

 ה :גוש האירו-ECB  אותת על הרחבה מוניטרית כבר בספטמבר וציין כי הטריגר להרחבה המוניטרית יהיה

כי הבנק יפחית את הריבית בישיבתו הקרובה בספטמבר , אנו מעריכים .המשך חולשה באינפלציית הליבה

 .נכסיםויודיע על תכנית לרכישת 

מוקד העניין יהיה מידת , 5.10%-ב הריבית ויפחית אתהפד אינו צפוי להפתיע את השווקים  :כיוון לעתיד

 .הפסימיות שישדר הנגיד במסיבת העיתונאים

 

  :בישראל

 העריכו שייתכן שבחודשים הקרובים יבשילו  מפרוטוקול דיוני הריבית עולה שחברי הוועדה המוניטרית

בכפוף להתפתחויות לגבי סביבת האינפלציה וההתפתחויות הכלכליות בארץ , התנאים להעלאת ריבית

 .שהפתיע כלפי מטה, התרחשה לפני פרסום מדד יוניכי החלטת הריבית האחרונה , נזכיר .ובעולם

 רומז על דחייה במועד העלאת , שפורסם ביום חמישי האחרון, של בנק ישראל ח המדיניות המוניטרית"דו

 .הריבית

 לצמוח בקצב ארוך , על פי בנק ישראל, וחזר, 5.1%-המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ביוני ב

קצב צמיחה נמוך יוני משקפת -המדד בחודשים אפרילרכיבי התפתחות  .לאחר ההתמתנות במאי, הטווח

 .ודמיםמרבעונים ק

 ונסחרות ברמות נמוכות בראייה היסטורית, ח הארוכות ממשיכות לרדת"תשואות האג. 

שלנו כמו גם ההערכה , (הצפי להרחבה מוניטרית בגושים הגדולים, ובפרט) הסביבה הגלובלית :כיוון לעתיד

 .ח המקומי"בהיפוך מגמה בשוק האג ותן תומכאינ, שריבית בנק ישראל תיוותר בעינה
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 ב"ארה

 ההאטה נובעת מגורמים חד , עם זאת. ברבעון הקודם 1.2%לעומת , 8.2%-הצמיחה ברבעון הראשון האטה ל

הצריכה , מנגד. שהובילו לצמיחה מהירה ברבעון הראשון ותיקנו מטה ברבעון השני, (יצוא וגידול במלאי)פעמיים 

הרכב , על אף ההאטה. מיחהתמכה בצ, ויחד עם גידול חד בהוצאות הממשלה, התרחבה בקצב מהיר, הפרטית

 .יותר מאשר הצמיחה המהירה ברבעון הראשון הצמיחה ברבעון השני הינו יציב ובר קיימא

 בדומה , 0.80%-הפד יפחית את הריבית ב, להערכתנו, (12/0' יום ד)ב "השבוע צפויה הודעת הריבית בארה

, 0.0%להפחתה של  20%-ו 0.80%להפחתה של  21%השווקים מגלמים הסתברות של . למגולם בשווקים

, שלב זהאינה מוצדקת ב 0.0%לפיהן הפחתה בשיעור של , למרות ההתבטאויות האחרונות של בכירי הפד

מכיוון שהפד אינו צפוי להפתיע . לא ירדה לאפס 0.0%ההסתברות המגולמת בשווקים להפחתה בשיעור של 

 . מוקד העניין יהיה מידת הפסימיות שישדר הנגיד במסיבת העיתונאים, את השווקים בתחום הריבית

 

 אירופה

 ה- ECB ואמר כי הריבית , ה העתידיתהבנק המרכזי שינה את ההנחי. אותת על הרחבה מוניטרית מתקרבת

הטריגר להרחבה כי , הנגיד ציין. 8080עד סוף המחצית הראשונה של , תישאר ברמה הנוכחית או נמוך ממנה

אמר הנגיד כי המדיניות , בנוסף. ללא התייחסות לצמיחה, המוניטרית יהיה המשך חולשה באינפלציית הליבה

ך ואותת כי הבנק שם דגש משמעותי על חזרת האינפלציה המוניטרית צפויה להישאר מרחיבה למשך זמן ממוש

וציין כי תחזיות הצמיחה נמצאות במגמה של ירידה והסיכון לצמיחה , הנגיד שידר טון פסימי לגבי הכלכלה. ליעד

לביצוע הרחבה  ECB-מונתה ועדה שתבחן את הכלים הפוטנציאלים העומדים בפני ה, לפיכך. מוטה כלפי מטה

ועדה כזו מאותת כי הבנק שוקל להרחיב את מגוון הכלים בהם הוא משתמש בכדי לבצע  מינוי. מוניטרית

הפחתה זו תכלול שינוי , כי הבנק יפחית את הריבית בישיבתו הקרובה בספטמבר, מעריכים אנו. הרחבה

השווקים מגלמים . מבנה הריביות במטרה למנוע פגיעה נוספת של הריבית השלילית במערכת הפיננסית

, -0.0%-להפחתה נוספת ל 00%-ו, בספטמבר -0.0%-בריבית ל 0.2%להפחתת של  28%ות של הסתבר

הנגיד אותת , במקביל. הבנק צפוי להודיע בספטמבר על תכנית לרכישת נכסים, כאמור, בנוסף. בדצמבר, לפחות

אותת על יעד של אך במסיבת העיתונאים הוא , 8%-היעד הנוכחי הוא נמוך אך קרוב ל. על שינוי יעד האינפלציה

 8%-אינו מוטה לאינפלציה נמוכה מ ECB-סימטרי תאותת כי ה 8%-התפיסה היא כי שינוי היעד ל. סימטרי 8%

 .  ותוביל לעליה בציפיות האינפלציה

 ביוני ומצביע על המשך החולשה בצמיחה גם  08.8לעומת , נקודות ביולי 02.0-מדד מנהלי הרכש בגוש ירד ל

רמה המצביעה על , נקודות 31-בגרמניה בה ירד המדד ל, ובפרט, ייה נותרה חלשה מאדהתעש. ברבעון השלישי

 .התכווצות משמעותית במגזר

 

 ישראל

  מפרוטוקול דיוני הריבית עולה שחברי הוועדה המוניטרית העריכו שייתכן שבחודשים הקרובים יבשילו

. בכפוף להתפתחויות לגבי סביבת האינפלציה וההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, התנאים להעלאת ריבית

למרות שמסתמנת תפנית , הם ציינו כי על קובעי המדיניות להגיב בעיקר להתפתחויות המקומיות, כמו כן

התרחשה לפני האחרונה  כי החלטת הריבית, נזכיר. במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים המובילים

  .פרסום מדד יוני

, קרי)י כי העלאת ריבית תתרחש לקראת סוף הרבעון השלישי "חטיבת המחקר של בנהעריכה , באותה העת

, 8029ח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של "בדו, אולם(. בהחלטת הריבית הבאה בסוף באוגוסט
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התפתחויות בפרמטרים יחסית מאז פרסום התחזית חלו שתי "מצוין כי , שפורסם ביום חמישי האחרון

וחלה עלייה קלה בהסתברות המיוחסת בשווקים , מדד יוני הפתיע כלפי מטה: משמעותיים המשפיעים עליה

   .במועד העלאת הריבית ח רומז על דחייה"הדו, כלומר. "ב"להרחבה מוניטרית קרובה בארה

 .שנה קדימה 5.10%תחזית הריבית שלנו עומדת על 

 לצמוח בקצב ארוך , על פי בנק ישראל, וחזר, 5.10%-המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ביוני ב

יוני משקפת צמיחה רבעונית -התפתחות המדד בחודשים אפרילכי , נציין. לאחר ההתמתנות במאי, הטווח

יצוא , (Q1)הבנייה ירידות חדות בהתחלות  בשל זאת ,מרבעונים קודמים כהנמו, (מונחים שנתייםב) 1.2%של 

נתוני החשבונאות (. התנודתיות ביבוא כלי הרכבמ, במידה רבה ,האחרון הושפע)חורות ויבוא מוצרי צריכה ס

 .   אף יותר שיעור צמיחה נמוךצפויים להצביע על , 2181-שיתפרסמו ב, הלאומית לרבעון השני

 

 (שנתייםמונחים ב)שינוי רבעוני , המדד המשולב והתוצר העסקי

 

 

 מדד הייצור התעשייתי עלה בחודשים . טק-בתמיכת תעשיית ההיי, הפעילות התעשייתית ממשיכה להתרחב

מדד מנהלי הרכש לחודש יוני מרמז על המשך . לאחר עליה דומה ברבעון הראשון, בממוצע 1.1%-מאי ב-אפריל

 .התרחבות

  ב 3.2% עליה של לאחר ,מאי-בחודשים אפריל 0.3%עליה ממוצעת של  -מסתמנת יציבות ביצוא השירותים-

Q1 . חזר אףלאחרונה ו, גדולל ממשיך (ללא חברות הזנק, מיצוא השירותים 00%-כ)טק -ישירותי ההייצוא 

  .20%של מעל ( כל חודש מול חודש מקביל לו שנה קודמת)לצמוח בקצב שנתי 

  הפדיון ברשתות השיווק צמח . על שיפור ברבעון השני מרמזיםהאינדיקאטורים החודשיים לצריכה הפרטית

מעט גבוה והפדיון במסחר הקמעונאי עלה בשיעור , לאחר נסיגה ברבעון הקודם, 8.0%-יוני ב-בחודשים אפריל

( מאי-חודשים אפריל)הרכישות בכרטיסי אשראי  (.מאי-חודשים אפריל, 0.9%)שנרשם ברבעון קודם  יותר מזה

 .התרחבו אף הן בקצב מהיר יותר

של אותם אינדיקאטורים  (כל תקופה מול תקופה מקבילה לה שנה קודמת)הצמיחה השנתי  קצבכי , נציין

כוללים רכישות של ישראלים בבתי עסק בארץ הם  ,עם זאת .יות נמוך ביחס לממוצע ארוך הטווחלה ממשיך

מיצוי תהליך ההתרחבות ( 2) - מרכזיותהינה שילוב של שתי התפתחויות זו יתכן שהתמתנות , משום כך. בלבד
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ולאו דווקא משקפת חולשה בצריכה   - (מאתרי אינטרנט, לרבות)ל "ת מחוהסטה לרכישו( 8)-בשוק העבודה ו

 . הפרטית

    

מדד מנהלי , (12/0) החלטת ריבית, (10/0) הוצאות הצרכנים - ב"ארה: להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע

 - ישראל; (8/2)מכירות קמעונאיות , (2/2)מדד מנהלי הרכש  -גוש האירו  ;(8/2) שוק העבודה, (2/2)הרכש 

 (.12/0)סקר כוח אדם , (10/0) יוני, רכישות בכרטיסי אשראי

 

 ל"ח ממשלתי בחו"אג

 לאור נתונים , לכל אורכו של העקום תוך השתטחות העקום ב עלו בשיעור מתון"ח ממשלת ארה"תשואות אג

 0.80%-כתוצאה מהפנמה בשווקים כי הריבית תרד רק ב, כלכליים חיוביים ועליה מינורית בציפיות הריבית

ח ממשלת גרמניה ירדה בעקבות הודעת "תשואת אג, מנגד .בסוף השבוע לאור הגישה ההדרגתית של הפד

 .ECB-הריבית הדובית של ה

 

 ח הממשלתיות בישראל"שוק האג

 ח חסרות "ברקע לירידה בתשואות האג, ח הממשלתי המקומי"שבוע נוסף של ירידת תשואות בשוק האג

. גדלה עם התארכות התקופה לפדיוןהירידה  .וירידה בציפיות הריבית, (בגרמניה, ובפרט)כון בגוש האירו הסי

 .ב.נ 0עד  נרשמה ירידה שלובאפיק הצמוד , בארוכים. ב.נ 2-ב השקלי ירדו התשואותבאפיק 

 נכון להיום ברמות נסחרות ו ירדו בחדות מתחילת השנההתשואות הארוכות בישראל  ,בדומה למגמה בעולם

בסוף  8.89%לעומת , 2.11%עומדת על  (0982)שנים  9-התשואה השקלית ל -נמוכות בראייה היסטורית 

ירד  2Y/10Yשיפוע העקום השקלי  ,למשל, כך. שמעותית בתלילות העקוםמנרשמה ירידה , כתוצאה .דצמבר

 . השנהמרמתו בתחילת . ב.נ 00-ביותר מ

 מדיניות של הבנקים המרכזיים ה, מסיבה זו. המשק הישראלי חשוף להשפעה רבה מצד הסביבה העולמית

ח "בשוק האג בהיפוך מגמהבגושים הגדולים אינם תומכים  והצפי בשווקים להרחבה מוניטריתהמובילים 

  .זו טיעון תשלנו שבנק ישראל לא יעלה ריבית מחזק ההערכהגם . המקומי

 וההפרש ביניהן, שנים 25-התשואות השקליות לשנתיים ול
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 סחורות

 עד כה החששות . ב ובריטניה לבין איראן"בתמיכת המתח הגיאופוליטי בין ארה 2.0% -ב מחיר הנפט עלה

 .מונעים מהמתח הגיאופוליטי להשפיע באופן חד יותר על המחיר,  בות  ההאטה הגלובליתקמפגיעה בביקוש בע

 בעקבות הודעת הריבית של ה 0.0%-ב הזהב ירד-ECB והתחזקות הדולר. 

 

 מטבעות

  על אף איומי טראמפ להתערב במסחר בכדי , 0.9%-והסל הדולרי תוסף ב להתחזק בעולםהדולר ממשיך

האירו , מנגד. ומסתמן כי בקרב בכירי הממשל האמריקאי קיימת מחלוקת בנושא זה ,להחליש את הדולר

לאחר בחירת , בעקבות החרפת המתח בין האיחוד ובריטניה, בהתאמה, 0.9%-ו 0.2% -ט נחלשו ב"והליש

 . ונסון לרשות ממשלת בריטניה'גבוריס 

 השקל הינו אחד . בהתאמה, 0.2%-ו 0.1%-ותוסף מול הדולר ומול סל המטבעות ב השקל ממשיך להתחזק

לאור עוצמת , ח"יתכן שהשווקים מצפים שבנק ישראל יחזור להתערב בשוק המט. המטבעות החזקים בעולם

 .לאחר שנעדר ממנו מתחילת השנה, השקל

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

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

, העשויים להיות חסרים, ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאיתעל נתונים , 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, בלתי מדויקים

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

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, ות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלךאין לרא, 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, 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 . ורטואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפ, 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 , ותבין היתר בניהול תיקי השקע, 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, 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

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, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

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

 

תחזית שנתית שנה  חודשיתתחזית  רכיב
 קדימה

ריבית בנק ישראל 
 (סוף תקופה)

  52.0% (91, אוגוסט) 52.0%

 %.92 (91, יולי)  529% אינפלציה


