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17/07/2019

השבוע במאקרו
בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני ,סביבת האינפלציה במשק המקומי התמתנה באופן משמעותי
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יוני 2019
בשיעור חד של ( 0.6%בהשוואה לחודש הקודם),
והיה נמוך בהשוואה לקונצנזוס החזאים.
ירידות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפים:
פירות וירקות – ירידת מחירים חריגה ביחס
לעונתיות; הלבשה והנעלה ,מסיבות שקשורות
בעונתיות בעיקר; ותחבורה ותקשורת ,בין
היתר ,על רקע ירידה במחירי המכוניות ,זאת
לאחר שהיו בעלייה מתחילת .2019
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במהלך המחצית הראשונה של השנה מדד
המחירים לצרכן עלה ב ,0.9%-מדד המחירים
לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא
פירות וירקות עלו ב 1.0%-כל אחד ,כאשר מדד
המחירים לצרכן ללא מוצרי אנרגיה עלה ב-
 .0.8%נתונים אלה ,לצד עדכון תחזיותינו
לאינפלציה בחודשים הבאים ,הובילו לעדכון
כלפי מטה בהערכותינו לאינפלציה במהלך שנת
 ,2019שעומדת על כ 1.0%-לעומת כ 1.5%-בחודש שעבר.
ב 12-החודשים האחרונים (יוני  2019לעומת יוני  )2018עלה מדד המחירים לצרכן ב 0.8%-בלבד ,דהיינו מתחת לגבול התחתון
של יעד יציבות המחירים של הממשלה ( .)3%-1%כמו כן ,נציין שאנו מעריכים כי האינפלציה ב 12-החודשים הבאים תישאר
בטווח של מתחת ל .1%-דהיינו ,סביבת האינפלציה התמתנה באופן משמעותי לאחר פרסום המדד של חודש יוני ,וכעת היא
רחוקה יחסית מתחזית בנק ישראל ומן היעד הנקודתי אליו בנק ישראל שואף להגיע –  ,2%ובמבט קדימה צפוי שהתרחקות
זו אף תלך ותתעצם במהלך השנה הקרובה .לאור זאת ,נראה שההפתעה כלפי מטה במדד מפחיתה את הסיכויים להעלאת
ריבית בהחלטה הריבית הקרובה שעתידה להתקיים ב .28.8-עם זאת ,ישנם נתונים חשובים נוספים הצפויים להתפרסם עד
אז ,שעשויים להשפיע על ההחלטה.
קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות (בחוזים מתחדשים וחדשים) העולה מתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם
המשיך להתמתן ,כשעמד ביוני על  2.0%לעומת  2.4%ו 2.6%-בחודשיים הקודמים (ראה/י תרשים) .אנו מעריכים כי בחודשים
הקרובים הקצב השנתי עשוי לעלות מעט בעיקר מסיבות טכניות (יציאה של מדדים נמוכים משנה שעברה מחלון החישוב),
כשגורמי הרקע המאקרו-כלכליים תומכים בהמשך גידול מחירי השכירות בטווח של  2.5%-2.0%גם בהמשך.
במקביל ,מדד מחירי הדירות ,עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) שלא כלול במדד
המחירים לצרכן המשיך לעלות גם בחודשים אפריל-מאי .לאור זאת ,קצב העלייה השנתי של מדד זה ,עלה לכ 1.6%-לעומת
 1.1%ו 0.9%-בשתי התקופות הקודמות (ראה/י תרשים) .נתון זה ,משקף למעשה שיעור עלייה ריאלי אפסי של מחירי הדירות,
שכן האינפלציה בחודשים אלה הייתה דומה (כ .)1.5%-שיעור זה ,משקף את המגמות המאקרו-כלכליות שתומכות ביציבות
עד עלייה מתונה במחירי הדירות ,בהן :גידול בגמר הבנייה שתומך בגידול בהיצע הדירות ורמת פעילות (ביקושים) מתונה
בשוק הדיור ביחס לשנים קודמות ,כפי שעולה מהאינדיקטורים השונים .להערכתנו ,מגמות אלה צפויות להימשך גם
בחודשים הבאים.

ברביע השני של  2019הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי התרחב על רקע ירידה חדה יותר ביצוא מאשר ביבוא
על-פי נתוני סחר החוץ שפורסמו על-ידי הלמ"ס ,יצוא הסחורות של ישראל הסתכם ברביע השני של  2019בכ 11.2-מיליארד
דולר (נתונים מנוכי עונתיות ,ללא אוניות ,מטוסים ויהלומים) .נתון זה ,משקף ירידה של כ( 8.9%-במונחים דולריים
נומינאליים) לעומת הרביע הקודם ,וירידה של כ 5.2%-בהשוואה לרביע המקביל אשתקד .משמע ,יצוא הסחורות של ישראל
ממשיך להפגין חולשה .בהקשר זה ,נציין כי בחלק גדול מענפי היצוא נרשמו ירידות ברביע השני של השנה ,זאת בהובלת ענפי
התרופות והכימיקלים (ראה/י הרחבה בפסקה הבאה).
יבוא הסחורות הסתכם ברביע השני של  2019בהיקף של כ 14.75-מיליארד דולר (ללא אוניות ,מטוסים ,יהלומים וחומרי
אנרגיה) ,זאת בדומה להיקף הרבעוני הממוצע מתחילת  .2018אולם ,בהשוואה לרביע הקודם יבוא הסחורות ירד בכ,3%-
בעיקר על רקע ירידות בקבוצות היבוא :מוצרי צריכה ומוצרי ההשקעה .יש לציין שהיבוא בקבוצות אלה הושפע מגל מאסיבי
של רכישות כלי רכב ברביע הראשון של השנה ,אשר גרר "תיקון" בנתוני היבוא ברביע השני .בהקשר זה ,נדגיש כי הירידה
ביבוא מוצרי הצריכה הגיעה מכיוון קבוצת המוצרים בני-קיימא ,כאשר מנגד ,ביבוא המוצרים לצריכה שוטפת נרשמה האצה
מתונה בקצב הגידול לעומת הרביעים הקודמים .התפתחות זו ,עשויה ללמד על גידול מסוים בביקוש לצריכה שוטפת לאחר
שני רביעים של צמיחה מתונה במיוחד.
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לסיכום ,לאור הירידה החזקה יותר ביצוא
מאשר ביבוא ,הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי
(ללא אניות ,מטוסים ,יהלומים ודלק) התרחב
1,300
16,000
ברביע השני של  ,2019והגיע לרמת שיא רבעונית
1,000
14,000
700
של כ 3.5-מיליארד דולר .נתון זה ,צפוי להשפיע
12,000
400
100
10,000
לשלילה על קצב צמיחת התוצר המקומי הגולמי
-200
8,000
-500
ברביע השני של השנה .בהקשר זה ,נציין כי מבט
-800
6,000
כולל על נתוני הפעילות ברביע השני של השנה
-1,100
4,000
4,000
-1,400
מועסקים,
(המדד המשולב ,קצב קליטת
2,000
-1,700
-2,000
ממשלתי
גירעון
אינדיקטורים לצריכה הפרטית,
0
-2,300
-2,000
-2,600
ועוד) מצביע על אפשרות של התמתנות בקצב
-2,900
-4,000
הצמיחה ברביע השני של  2019לעומת הרביע
-3,200
-6,000
-3,500
הראשון ,נתון העתיד להתפרסם במהלך החודש
-3,800
-8,000
הבא.
במבט קדימה ,על אף ששנת  2018הייתה שנת
שיא מבחינת גירעון מסחרי ,ייתכן שהגירעון
בשנת  2019יהיה אף גבוה יותר ,זאת לאור קצב
הגידול המהיר של הגירעון מתחילת השנה .במידה שמגמה זו תימשך ,תהיה לכך השפעה שלילית מסוימת על העודף בחשבון
השוטף של מאזן התשלומים וכן השפעה שלילית על קצב צמיחת המשק בשנת  2019כולה.

ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים ממשיכים להכביד על התפתחות היצוא התעשייתי של ישראל
בחינה של היצוא התעשייתי של ישראל (הרכיב
העיקרי של יצוא הסחורות) לפי ענפים ,מעלה כי
ברביעים האחרונים היצוא התעשייתי מושפע
41.3%
במידה רבה מהתנודתיות בענפים :כימיקלים,
תרופות ורכיבים אלקטרוניים.
12.8%
מדובר בענפים להם נתח משמעותי מסך היצוא,
11.4%
אשר היוו יחד כ 40%-מסך היצוא התעשייתי
ללא יהלומים בשנת  .2018מכיוון שיצוא
-1.8%
הסחורות של ישראל הינו ריכוזי מאוד ,לראייה
-11.3%
-15.6%
בכל אחד מהענפים שהוזכרו ישנה חברה אחת
דומיננטית המחזיקה בנתח שוק גדול (כי"ל,
-31.1%
-31.8%
טבע ואינטל) ,תנודות חדות ביצוא הענפים הללו
משפיעות במידה רבה על הצמיחה הכוללת של
-50.6%
היצוא התעשייתי.
כפי שניתן לראות בתרשים המצורף ,בכל אחד
2018Q4
2019Q1
2019Q2
משלושת הרביעים האחרונים ,ענפי התרופות
והרכיבים האלקטרוניים הכבידו על סך היצוא
התעשייתי ,כך שבנטרולם היצוא התעשייתי הציג צמיחה מהירה יותר (או שירד פחות) .גם ברביע השני של  ,2019יצוא
התרופות שרשם ירידה חדה וגם יצוא הרכיבים האלקטרוניים תרמו לירידת היצוא .כמו כן ,הרביע השני הושפע לשלילה גם
מירידת יצוא הכימיקלים ,שירד עקב היקפי פעילות נמוכים בחודשים אפריל-מאי ,זאת לאחר גידול חד ברביע הראשון על
רקע עסקה חד-פעמית ,כאשר ביוני היקף הפעילות עלה בחדות .בהקשר זה ,נציין כי בנטרול שלושת הענפים האלה היצוא
התעשייתי לא ירד ברביע השני של השנה.
לסיכום ,ההתפתחויות ביצוא הענפים :כימיקלים ,תרופות ורכיבים אלקטרוניים בעת האחרונה הובילו לשינוי בהרכב היצוא
התעשייתי של ישראל .לפיו ,משקל יצוא הכימיקלים עלה בחדות לכ( 28%-לעומת  19%ב )2018-והוא היום ענף היצוא
המוביל ,כאשר עלייה זו באה על חשבון ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים שמשקלם ירד לכ( 8%-לעומת  13%ב)2018-
וכ( 4%-לעומת  8%ב ,)2018-בהתאמה .לאור הקושי של חברת טבע להיחלץ מהמשבר העמוק שפוקד את החברה ,לצד חוסר
הוודאות סביב מועד חזרתה של אינטל לפעילות מלאה ,אנו מעריכים כי מגמות אלה עשויות להימשך גם בחודשים הבאים.
על כן ,להערכתנו ,התנודתיות המשמעותית בנתוני היצוא צפויה להימשך בטווח הקצר לפחות.
כתב :יניב בר
לתגובות ,הערות והארות :ניתן לפנות לאיל רז ,ראש ענף כלכלה ,בנק לאומי
דואר אלקטרוני , eyalr@bll.co.il:טלפון076-8858039 :
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