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השבוע במאקרו
המחצית הראשונה של  2019הסתכמה בייסוף של כ 5%-בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות
נתוני בנק ישראל מלמדים כי שער החליפין
הנומינאלי אפקטיבי של השקל מול סל
המטבעות המשיך להתחזק גם ברביע השני של
82
81.5
 ,2019כשרשם ייסוף של כ ,1.5%-זאת לאחר
81
ייסוף של כ 3.5%-במהלך הרביע הראשון של
80.5
השנה .דהיינו ,במהלך המחצית הראשונה של
80
 2019שער החליפין התחזק (ייסוף) בכ ,5%-זאת
79.5
לאחר פיחות (היחלשות) של כ 2.8%-של השקל
79
78.5
מול הסל במהלך שנת .2018
78
בחינה של התפתחות שער החליפין במהלך
77.5
הרביע השני של השנה מצביעה על שינוי במגמה.
77
76.5
מתחילת הרביע ועד למחצית השנייה של חודש
76
מאי ( – 20/5/19נקודת שיא העוצמה של השקל
75.5
מול הסל) השקל התחזק מול סל המטבעות בכ-
 ,2.8%אולם מאז ועד סוף הרביע השקל נחלש
בכ 1.2%-מול הסל (ראה/י תרשים) .ייתכן כי
השינוי בהתפתחות שער החליפין הינו ,לפחות
באופן חלקי ,תוצאה של המסר העולה מחידוש ההתערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח במהלך חודש מאי ,באמצעות רכישת
מט"ח בסך  50מיליון דולר ,אשר באה במטרה למתן את התחזקות השקל .נציין כי בנק ישראל התערב בשוק המט"ח לראשונה
מאז ינואר .2019
בהמשך השנה צפויים הכוחות ,ארוכי הטווח ,התומכים בתיסוף השקל להתחזק בהדרגה .לאחרונה ,נראה שכוחות אלו
התחזקו בעקבות האיתות הברור מכיוון הבנק הפדרלי של ארה"ב ( )FEDלמהלך של שתי הפחתות ריבית .אנו מעריכים ,על
בסיס המידע הקיים כעת ,שהפחתות אלו יתרחשו ,האחת ( )0.25%ברביע השלישי של  ,2019והשנייה ברביע הראשון של .2020
מהלך זה ,שמשמעותו האצה בצמצום של פער הריבית ארה"ב-ישראל בהשוואה לתוואי שהיה ידוע לפני הישיבה של חודש
יוני ,תורם להערכתנו לעלייה מסוימת בציפיות השוק להתחזקות השקל.
מעבר לנושא פער הריבית ,ישנם כוחות ריאליים שפועלים להתחזקות השקל ,ובכללם :המשך תנועות ההון הישירות הנכנסות
לישראל; אפשרות של הכללת ישראל במדד  ;WGBIועודף יציב ומתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ,אשר בין
הגורמים שצפויים לתמוך בו בחודשים הבאים ,יש לציין בעיקר את תחילת הפקת הגז ממאגר "לוויתן" והבשלת תכניות
הנוכחיות להרחבת כושר הייצור של אינטל .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי השקל ישמור על עוצמתו גם בשנים הבאות.

האינדיקטורים החודשיים לצריכה הפרטית ממשיכים להצביע על קצב צמיחה (שנתי) נמוך בהשוואה לממוצע ארוך הטווח,
זאת על אף שעלה מעט בעת האחרונה
האינדיקטורים החודשיים לצריכה הפרטית
ממשיכים להצביע על צמיחה בקצב מתון
בהשוואה לממוצע בשנים קודמות.
12%
11%
לאחר שעלו בחודש אפריל בחדות יחסית ,ייתכן
10%
9%
שגם על רקע עלייה בפעילות סביב חג הפסח
8%
שחל בחודש זה (על אף שסדרת הנתונים
7%
6%
המוצגת בגרף מנוכה מהשפעות עונתיות) ,היקף
5%
הרכישות בכרטיסי אשראי ופדיון רשתות
4%
3%
השיווק ירדו בחודש מאי .יש לציין שהנתון
2%
העדכני של הפדיון בענפי המסחר הקמעונאי
1%
0%
הוא לחודש אפריל ,והוא מצביע על עלייה
-1%
בהשוואה לפעילות בחודש הקודם.
-2%
-3%
בתרשים המצורף ניתן לראות שקצב הצמיחה
-4%
השנתי בכל שלושת האינדיקטורים המובילים
לצריכה הפרטית ,נותר נמוך מהממוצע (שחושב
מתחילת  2016לכל אינדיקטור בנפרד) ,זאת
בהמשך למגמה מאמצע  .2018קצבי הגידול
השנתיים של הרכישות בכרטיסי אשראי ופדיון רשתות השיווק (כלומר היקף הפעילות הנוכחי בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד) עלו מעט אך נותרו נמוכים ביחס לעבר ,כשפדיון רשתות השיווק נותר בטריטוריה השלילית וממשיך להצביע על
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ירידה בפעילות .מגוון נתונים אלה ,אשר הינם עקביים עם נתוני החשבונאות הלאומית לגבי הצריכה הפרטית ,משקפים קצב
התרחבות מתון יחסית לעבר בצריכה הפרטית ,אם כי ,אינם כוללים קניות של ישראליים בחו"ל ורכישות מקוונות.
תנאי הרקע המאקרו-כלכליים ממשיך לתמוך בצריכה הפרטית ,אך בקצב הולך ופוחת .כך ,נתוני התעסוקה בחודשים אפריל-
מאי היו חיוביים פחות מנתוני הרביע הראשון של השנה; על אף שמצוי בסביבה היסטורית גבוהה ,מדד אמון הצרכנים ירד
מעט בחודש מאי; והאינפלציה בעת הנוכחית גבוהה יותר לעומת שנים קודמות .במקביל ,השכר ממשיך לעלות בקצב יציב
והשקל ממשיך להתחזק .יש לציין שמהלכי המיסוי הצפויים בשנת  2020ימתנו ,כפי הנראה ,את קצב צמיחת הצריכה הפרטית
בשנה הבאה .אנו מעריכים כי בשנים  2019-2020הצריכה הפרטית תצמח בקצב מעט נמוך מהממוצע ארוך הטווח (כ,4%-
ריאלי).

מספר התיירים הנכנסים עלה בחודש יוני ונותר בסביבת שיא בראייה היסטורית
עלייה בהיקף התיירות הנכנסת בחודש יוני.
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)
מלמדים כי בחודש יוני נכנסו לישראל כ330-
350
אלף תיירים בדרך האוויר (נתונים מנוכי
340
330
עונתיות) ,מספר תיירים נכנסים גבוה מזה של
320
החודשים אפריל-מאי (ראה/י תרשים) .נתון זה,
310
300
משקף עלייה של כ 3.6%-לעומת החודש הקודם
290
ועלייה של כ 19.3%-בהשוואה לחודש יוני .2018
280
270
בנוסף ,נציין שהמחצית הראשונה של השנה
260
תיירים
הסתכמה בכניסה של כ 1.98-מיליון
250
240
(בדרך האוויר) לעומת כ 1.78-מיליון וכ1.5-
230
מיליון תיירים בתקופות המקבילות בשנתיים
220
210
הקודמות (.)2017-2018
200
190
לאור האמור ,נראה כי המגמה החיובית
180
בתיירות הנכנסת נמשכת ,והיא מצויה בסביבה
גבוהה בראייה היסטורית זה שמונה חודשים
ברציפות .מאז חודש אוקטובר  2018היקף
כניסות התיירים החודשי מצוי בטווח שבין כ 320-אלף תיירים לבין כ 340-אלף תיירים ,כשגם הגבול התחתון של טווח זה
גבוה משמעותית בהשוואה לעבר .דהיינו ,מדובר בנתון אשר צפוי לתמוך בפעילות ענפי התיירות והמלונאות גם בחודשים
הבאים.
לסיכום ,נתוני התיירים הנכנסים ממשיכים להיות חיוביים ,אולם השפעתם על קצב הצמיחה ברביע השני של השנה (נתון
שעתיד להתפרסם בחודש הבא) עשויה להיות ממתנת .זאת ,כיוון שבחודשיים מתוך שלושה במהלך הרביע השני של 2019
(אפריל-מאי) היקף כניסות התיירים היה בקרבת הגבול התחתון של הטווח שהוצג קודם .לאור זאת ,היקף התיירים הנכנסים
ברביע השני היה נמוך בכ 2.6%-לעומת הרביע הראשון .נתון זה ,תומך ,יחד עם נתונים נוספים; כגון :אינדיקטורים לפעילות
הצריכה הפרטית ,ירידה בהיקף רכישות כלי הרכב לאחר היקף השיא ברביע הראשון ,נתוני סחר החוץ ועוד; בקצב צמיחה
מתון יותר ברביע השני של השנה לעומת הרביע הראשון.

כתב :יניב בר
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