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השבוע במאקרו
התאוששות במכירות של דירות חדשות מתחילת  2019לעומת השנה החולפת ,חרף התנודתיות הגבוהה בחודשים האחרונים
היקף המכירות של דירות חדשות בחודש אפריל
עמד על  1,841דירות (נתונים מנוכי עונתיות) ,כך
על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
3,100
(הלמ"ס) .נתון זה ,משקף עלייה של כ6.8%-
2,900
ביחס לחודש הקודם ועלייה מתונה יותר של כ-
2,700
 2.6%בהשוואה לאפריל .2018
2,500
נתונים אלה ,מצביעים אמנם על שיפור מסוים
2,300
במכירות של דירות חדשות ביחס לשנה שעברה,
2,100
אולם יש לציין שנתוני החודשים האחרונים
1,900
מתאפיינים בתנודתיות רבה (ראה/י תרשים),
1,700
אשר ייתכן שמשקפת את חוסר הודאות הרב
1,500
השורר בשוק הדיור בעת הנוכחית ,בין היתר,
1,300
לגבי להמשך קיומה של התכנית "מחיר
1,100
למשתכן" במתכונתה הנוכחית .חוסר הודאות
900
צפוי להישמר עד אשר תוצג המדיניות המוצהרת
של הממשלה החדשה ,לכשתקום.
היקף המכירות של דירות חדשות בשליש
הראשון של השנה (ינואר-אפריל) עמד על כ 7.5-אלף דירות ,והוא גבוה ביחס לתקופה המקבילה ב ,2018-אולם נמוך בהשוואה
לתקופות מקבילות בשנים קודמות .בחינה של הנתונים לפי המחוזות השונים ,מעלה כי העלייה בהיקף המכירות מראשית
השנה מקורה במחוזות :תל אביב ,הדרום והמרכז ,ומנגד ,במחוזות :ירושלים ,הצפון וחיפה ,נרשמו ירידות.
לסיכום ,נתוני המכירות של דירות חדשות מצביעים על התאוששות מסוימת בפעילות מתחילת השנה בהשוואה לשנה החולפת,
זאת על אף התנודתיות הגבוהה בחודשים האחרונים .התפתחות זו ,חלה בעיקר הודות לגידול במכירות של דירות חדשות
במסגרת התכנית "מחיר למשתכן" (שמהווה כ 40%-משוק זה) .מנגד ,בשוק החופשי ,כלל שוק הדירות החדשות ללא "מחיר
למשתכן" ,נמשכת החולשה היחסית בפעילות ,בין היתר ,בשל המשך היציאה של משקיעים משוק הדיור .המשמעות היא גם
שגורמי ייצור של ענף הבנייה (עובדים ,ציוד) ,המצויים במחסור ,מופנים במידה הולכת וגוברת לפרויקטים של "מחיר
למשתכן" ,כנגד צמצום המשאבים המופנים לבנייה "במחירי שוק".
במבט קדימה ,המגמות הנוכחיות יימשכו להערכתנו גם בתקופה הקרובה ,ויתמכו ביציבות מחירים/עלייה מתונה בשנה וחצי-
שנתיים הקרובות .בשנים שלאחר מכן ,צפויה שונות בהתפתחות המחירים ,כאשר עליות המחירים יתרכזו כפי הנראה באזורי
הביקוש המובילים ,שכן ההתאוששות בפעילות בעת הנוכחית מאפיינת בעיקר אזורים בהם מרוכזים פרויקטים של "מחיר
למשתכן" ,בהם המחירים עשויים להתפתח בכיוון ההפוך .בעוד מספר שנים צפוי להתפתח מחסור בהיצע של דירות באזורי
הביקוש ,שלא קיבלו משקל גדול במסגרת "מחיר למשתכן"

בסיכום שנת  2019האינפלציה צפויה להיות בתחום יעד יציבות המחירים ( ,)3%-1%אך זאת באופן זמני וחולף
מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.7%-בחודש מאי
( 2019בהשוואה לחודש הקודם) ,והיה מעט גבוה
בהשוואה לתחזית אגף הכלכלה ולקונצנזוס
החזאים .יש לציין שהעלייה המעט גבוהה
מהצפוי במדד מאי הייתה רוחבית יחסית ,וכללה
את מרבית סעיפי המדד.
עליות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפים:
הלבשה והנעלה ,מסיבות שקשורות בעונתיות
בעיקר; פירות טריים – עלייה עונתית ברובה;
מזון ,ובפרט תת-הסעיף בשר ,עופות ודגים;
ותחבורה ותקשורת ,על רקע עליית מחירי
המכוניות וביטוח הרכב.
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קצב עליית המחירים מתחילת שנת ( 2019ינואר-
מאי) ,בחתכים השונים ,היה גבוה ביחס לשנים
קודמות .כך ,מדד המחירים לצרכן עלה ב,1.5%-
מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב,1.8%-
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המדד ללא פירות וירקות עלה ב 1.5%-והמדד ללא אנרגיה עלה ב .1.3%-התפתחות זו ,תומכת בהערכתנו ,לפיה שנת 2019
צפויה להסתכם באינפלציה של כ – 1.5% -שיעור גבוה ביחס לשנים קודמות ,וכפי הנראה גם בהשוואה לשנים הבאות (2020-
 .)2021זאת ,בין היתר ,על רקע מספר גורמים ייחודיים ל ,2019-ובהם :היעדר צעדי הוזלות מחירים ביוזמה ממשלתית,
השפעה בפיגור של עליית מחירי הנפט והפיחות בשקל מ 2018-וכן על רקע יציאה של מדדים נמוכים מחלון החישוב בסוף
השנה.
ב 12-החודשים האחרונים (מאי  2019לעומת מאי  )2018עלה מדד המחירים לצרכן ב ,1.5%-ושיקף האצה מסוימת ביחס
לחודש קודם .מנגד ,הערכותינו לאינפלציה ב 12-החודשים הבאים נשארו בטווח של מתחת ל .1%-לאור זאת ,נציין כי במהלך
שנת  ,2020עם התפוגגות ההשפעה של הגורמים שאפיינו את  2019שתרמו לעליית המדד ,אנו מעריכים כי האינפלציה צפויה
לשוב לסביבה של שנת  ,2018דהיינו בקרבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים ( ,)3%-1%ויתכן שאף למטה מכך.
תת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים וחדשים) ירד ב 0.2%-בחודש
מאי לעומת אפריל .לאור זאת ,קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות (בחוזים מתחדשים וחדשים) התמתן מעט ,אך נותר
סביב רמה של ( 2.5%ראה/י תרשים) ,בה הוא צפוי להישאר גם בהמשך השנה .במקביל ,מדד מחירי הדירות ,עפ"י סקר הדירות
החודשי של הלמ"ס שלא כלול במדד המחירים לצרכן ,עלה בחודש האחרון ב ,0.5%-ובכך השלים עלייה של  1.5%בשלושת
החודשים האחרונים .התפתחות זו ,תרמה לעליית הקצב השנתי של מדד זה עד ל – 1.0%-הקצב הגבוה ביותר מאז ינואר 2018
(ראה/י תרשים) .להערכתנו ,מגמות אלה יישמרו גם בחודשים הקרובים .בנוסף ,נציין כי משקל הדירות החדשות שבסבסוד
ממשלתי (התכנית "מחיר למשתכן") כאחוז מסך העסקאות בדירות חדשות עלה לרמת שיא של כ 43%-לאחר שעמד על כ-
 35%בסוף .2018

הגירעון המסחרי הבסיסי המשיך להתרחב גם בחודשים אפריל-מאי ,על רקע ירידה חדה יותר ביצוא מאשר ביבוא
בחודש מאי יצוא הסחורות של ישראל הסתכם
בכ 3.6-מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות,
ללא אניות ,מטוסים ויהלומים) ,שהוא היקף
1300
היצוא החודשי הנמוך ביותר מאז פברואר .2017
1200
כמו כן ,בחינה של התפתחות היצוא במהלך
1100
1000
הרביע השני של השנה מצביעה על היחלשות
900
בפעילות .היקף היצוא הממוצע בחודשים אפריל-
800
מאי  2019היה נמוך בכ 8%-לעומת ההיקף
700
הממוצע ברביע הקודם ונמוך בכ 5%-לעומת
600
הרביע המקביל אשתקד .נתונים אלה ,תומכים
500
בירידה בקצב צמיחת היצוא ברביע השני של
400
השנה לאחר קצב צמיחה מהיר יחסית ברביע
300
הראשון.
200
כפי שניתן לראות בתרשים המצורף ,הנתונים
מצביעים על שונות בהתפתחות יצוא הסחורות
לפי ענפי פעילות עיקריים .למרות שירד בחודש
מאי ,ענף היצוא שבולט לחיוב מתחילת המחצית
השנייה של  2018הוא יצוא הכימיקלים .מנגד ,יצוא ענף התרופות ממשיך להפגין חולשה ,בעיקר עקב המשבר שפוקד את
חברת "טבע" ,כשירד מהיקף חודשי של כ 700-מיליון דולר במהלך  2017להיקף חודשי נמוך מ 300-מיליון דולר כיום .ענף
יצוא נוסף שבולט לשלילה בחודשים האחרונים הוא רכיבים אלקטרוניים ,שירד מרמה של כ 400-מיליון דולר (היקף חודשי)
לרמה של כ 140-מיליון דולר בלבד בחודשים האחרונים .התפתחות זו ,הינה ברובה תוצאה של ירידה בהיקף הפעילות של
חברת "אינטל" ,בזמן ביצוע פרויקטים שונים להרחבת כושר הייצור של החברה .ההערכות הן שבשנים הבאות צפוי שיפור
בענף זה ,אשר צפוי להתבטא בגידול ביצוא ,עם תום תהליך ביצוע הפרויקטים.
במבט כולל ,הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי (ללא אניות ,מטוסים ,יהלומים ודלק) גדל מעט בחודשים אפריל-מאי (ממוצע)
לעומת הרביע הקודם ,על רקע ירידה חזקה יותר ביצוא מאשר ביבוא (ירידה שהייתה רוחבית יחסית בחודש מאי) .בהקשר
זה ,נציין כי העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ירד מעט ברביע הראשון של  2019לעומת הרביע הקודם ,כשעמד על
 2.6מיליארד דולר לעומת  2.8מיליארד דולר .חשבון השירותים (יצוא פחות יבוא) ממשיך להיות רכיב הפעילות העיקרי שתומך
בעודף בחשבון השוטף ,כאשר מנגד הגירעון החשבון הסחורות ממשיך להתרחב .להערכתנו ,החשבון השוטף יישאר בשנים
הקרובות סביב רמה של כ 3%-תוצר ,אשר לצד המשך השקעות ישירות נכנסות בהיקף גבוה ,מהווים גורמים בסיסיים אשר
תומכים בעוצמתו של השקל ,מגמה אשר צפויה להישמר ואולי אף להתחזק בשנים הקרובות.
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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