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 השבוע במאקרו

 2017משיך להתחזק גם ברביע הראשון של ההשקל 

, תוך 2017התיסוף בשקל נמשך גם בתחילת 
האצה בקצב. שער החליפין של השקל מול סל 

ואיבד ממידת התחרותיות התחזק המטבעות 
; 2017רביע הראשון של במהלך ה 4.2%-כשלו 

שיא של  ההגיע לנקוד השקלבראייה היסטורית, 
תיסוף השקל  .(והיעדר תחרותיות) ועוצמת

 המגמל בהמשךבחודשים האחרונים בא 
, לאחר מספר 2016החלה באמצע שהנוכחית 

בשער החליפין  חודשים של יציבות יחסית
התיסוף ברביע ). 1 י תרשים/(ראה סל/שקל

 4.8%-כתיסוף של  הראשון של השנה חל לאחר
 של ותיסוףמול סל המטבעות  2016 שנת מהלךב
, ומצביע על המשך מגמת 2015במהלך  7.3%-כ

 .ההתחזקות של השקל גם השנה

של השקל מול סל המטבעות ברביע  התחזקותה
 תיסוף שלמתוצאה כ חלההראשון של השנה 

השקל מול שלושת המטבעות העיקריים. כך, 
בשקל מול  5.5%-כבתקופה זו, חל תיסוף של 

 4.0%-מול הליש"ט וכ 4.2%-ותיסוף של כ ,הדולר
התחזקותו של  .)2י תרשים /(ראה מול האירו

השקל מול האירו והליש"ט מהווה המשך למגמה 
הלכה נחלשו הליש"ט והאירו מהשנה החולפת במ

 בין היתר בהתאמה. זאת, 4.8%-ובכ 18.3%-בכ
 פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי,על רקע 

העמקת  עלייה בסיכונים הפוליטיים בגוש האירו,
ההרחבה המוניטארית של הבנק המרכזי 

התאוששות איטית בפעילות ו) ECBהאירופי (
 הכלכלית בגוש האירו.

התחזקותו של השקל מול הדולר חלה למרות 
הריבית בארה"ב מצד המשך תהליך העלאת 

 2016דצמבר העלאות ריבית בהבנק הפדראלי (
שלוש -), ציפיות השוק לעוד שתיים2017מרץ בו

העלאות ריבית בארה"ב בהמשך השנה, שיפור 
לא מן הנמנע שהתפתחות זו משקפת את קיומם  .2% של אל מעבר ליעד שם בפעילות הכלכלית בארה"ב ועליית האינפלציה

 משמעותיים לתיסוף השקל, שאינם רגישים לפערי ריבית.קומיים משל כוחות בסיסיים 

נתפס בעיני המשק הישראלי מך בהתחזקות ארוכת הטווח של השקל תורם לכך שומכלול הגורמים הבסיסיים הת כי ייתכן
הישראלי, של המשק יחסית זאת, לאור ביצועיו הטובים כאפיק השקעה בטוח יחסית.  -- זרים ומקומיים --שונים משקיעים 

, פרופיל פיסקאלי מאוד חשבונות חוץ חזקיםחשובים נוספים כמו: בשילוב עם גורמים  ),4.0%( 2016בדגש על הצמיחה בשנת 
כמעט בלתי  דיניותו של בנק ישראל, הכוללת ריבית אפסית ורכישת מט"חמ טק.-י, פוטנציאל הגז הטבעי, וסקטור ההיחיובי

מדובר בתמהיל למתן את התיסוף בשקל.  , נועדהמיליארד דולר 100-של בנק ישראל חצו את ה יתרות המט"חמוגבלת, תוך ש
ישנה  ומאידךמדיניות שבו מחד בנק ישראל מפעיל הרחבה ניכרת, ובכלל זה באמצעות הרחבה כמותית דרך שוק המט"ח, 

ס לתוצר ומספר שנים שבהן הגירעון מדיניות תקציבית שאיננה מרחיבה ובאה לידי ביטוי בירידת יחס החוב הממשלתי ביח
 היה נמוך מן היעד. התקציבי 

כפי  –יחסית סיכון נמוך מצב של  "משדרת" ,רוב הנטל בנושא השקל החזק נישא על ידי בנק ישראל הגישה זו, שבמסגרת
לפי . בהשוואה למטבעות אחרים שקלהחזקת הל –של השקל ביחס למטבעות השונים  סטיית תקן נמוכהנמדד באמצעות ש

לעומת ממוצע של  1.3.17-ב 7.10%ישראל באופציות על מטבע חוץ עמדה על סטיית התקן הגלומה של נתוני בנק ישראל, 
מעבר לסטיית התקן הנמוכה יחסית של השקל, לא  בשווקים המתפתחים. 10.81%בשווקים המפותחים וממוצע של  9.69%

שער חליפין" לא רשמית, אותה בנק ישראל מזיז מעת לעת באופן לא מן הנמנע שמדיניות בנק ישראל משדרת מסר של "רצפת 
מדיניות . ייתכן כי השילוב של נטילה חלקית של סיכוני התיסוף על ידי בנק ישראל, לצד "ומקבע" אותה מחדש מוצהר

ת מרחיבה במשקים המפותחים (למעט ארה"ב) יש השפעה מסוימת להעדפת השקל על פני מטבעו-מוניטארית האולטרה
 אחרים.

צפוי להישמר גם בחודשים הקרובים. מצב של שקל חזק (נומינאלי וריאלי) לסיכום, לאור המגמות שתוארו, חוסנו של השקל 
), וגורם אשר מכביד על 3%-1%לאורך זמן מהווה גורם שמעכב את חזרתה של האינפלציה לתוך תחום יעד יציבות המחירים (
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מדד שער החליפין של השקל מול סל המטבעות: 1תרשים 
100=1.1.2010מדד בסיס , נומינאלי אפקטיבי
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ט"האירו והליש, שערי החליפין של השקל מול הדולר: 2תרשים 
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מחקר של בנק ישראל בנושא: השפעת שער  בהקשר זה, נציין כי .נזקים ארוכי טווח , עם, בעיקר של סחורותיצוא הישראליה
 , מצביע על קשר חיובי ומובהק בין שער החליפין הריאלי2016החליפין על היצוא, שפורסם במסגרת הדו"ח השנתי לשנת 

מחקר כי ענפי התעשייה, להוציא ) ליצוא. עוד עולה מה, שכן הסכמי סחר נחתמים בדרך כלל לטווח ארוך(בפיגור של שנתיים
על מנת לסייע ליצואנים הישראליים בענפי  את ענף התרופות, מושפעים משער החליפין יותר מענפי השירותים והתיירות.

, תייעודימדיניות תקציבית ממוקדת, מדיניות מיסוי  – הכלכלית , נדרשת פעילות משולבת מצד קובעי המדיניותהתעשייה
שמטרתם ומבניים . דהיינו, צעדים פיסקאליים ועוד , השקעה בהשכלה והכשרה מקצועיתשקעות בתשתיתשינויים מבניים, ה

שיפור הסביבה העסקית בישראל ושיפור התחרותיות של היצואנים הישראליים, אשר בעת הנוכחית, בה כלי המדיניות 
 המוניטארית קרובים למיצוי, יש ביכולתם להשפיע באופן משמעותי יותר.

  2017האינדיקטורים החודשיים מצביעים על גידול בצריכה הפרטית בתחילת 

שות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים הרכי
של (ריאלי) בשיעור  ארפברו בחודש ועלפרטיים 

לעומת החודש הקודם (נתונים מנוכי  0.3%-כ
תרמה להימשכות מגמת עלייה זו,  .עונתיות)

, קצב הרכישות בכרטיסי אשראיבהעלייה 
שמצביעה על גידול בפעילות הצריכה הפרטית 

  .2017מתחילת 

ר השנה פברואשלושת החודשים שהסתיימו בב
התקופה לעומת  %8.5-כשל  עלייהחלה 

שתי האצה ביחס להמשקפת  המקבילה אשתקד,
יש לציין  .(ראה/י תרשים) התקופות הקודמות

שמגמת העלייה בקצב הרכישות בכרטיסי 
, לאחר מספר 2016אשראי החלה בחודש נובמבר 

חודשים של ירידות, ובחודשיים הראשונים של 
פברואר) הקצב אף עלה אל מעבר -(ינואר 2017

 . 2014תחילת משנתי -הרבממוצע ל

היו ברכישות של שירותים, ) 2016-ה המקבילה ב(לעומת התקופ 2017פברואר -2016תקופה שבין דצמבר עליות הבולטות בה
שירותי ביטוח ושירותי ממשלה ועירייה צמחו בקצב מתון יותר. , כאשר שירותי טיסות, תיירות ואירוחפנאי ובילוי וובעיקר 

(מקבוצת מוצרי  כמו כן, בלטו העליות ברכישות של מוצרי מחשבים ותוכנה (מוצרים ושירותים אחרים) והלבשה והנעלה
 תעשייה). 

רכישות של כוללים רכישות בכרטיסי אשראי, להיקף ה באשרנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) יש לציין כי 
אינו כולל רכישות של שכן  ,גבוה יותר בפועל הינו הרכישותוהקצב של היקף הנראה כי לאור זאת, ם בארץ בלבד. יישראלי

. , מגמה הצוברת תאוצה בשנים האחרונותבזמן ששהו שם ובין אם התבצעו באמצעות האינטרנטישראלים בחו"ל, בין אם 
נכתב כי היקף הרכישות של ישראליים בכרטיסי אשראי בחו"ל מצוי  ,שפורסם בשבוע שעבר ,2016לשנת  בדו"ח בנק ישראל

באות, לפחות באופן חלקי, על חשבון  כמו גם היקף הרכישות באינטרנט. ניתן להניח שרכישות אלה ,במגמת עלייה מתמשכת
, ובפועל כלפי מטהמעט  יםמוט על ידי הלמ"ס יםהרכישות שמדווחוקצב  יקףהייתכן כי ולכן  ,רכישות של מוצרים בארץ

 .הפעילות בכרטיסי אשראי של צרכנים ישראליים הינה גבוהה יותר

בימים האחרונים, שפורסמו  לפעילות הצריכה הפרטיתנוספים אינדיקטורים נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי וכן , לסיכום
פברואר -כך, פדיון רשתות השיווק בחודשים ינואר .2017במהלך הרביע הראשון של גידול בצריכה הפרטית מצביעים על 

בנוסף, הפדיון  .2016של בממוצע במחצית השנייה  2.3%-של כבממוצע, לעומת קצב  3.0%-השנה עלה בקצב שנתי של כ
 אשתקדבחודש ינואר השנה, שהוא גבוה יותר מזה של המחצית השנייה  6.3%-הסיטונאי והקמעונאי עלה בקצב שנתי של כ

, בעיקר על רקע גידול חד ברכישות של 2016בשנת  6.3%-לאחר שצמחה בקצב חריג של כבמבט קדימה,  .בממוצע) 4.5%-כ(
 %2.0-קצב זה, שקול לגידול של כ .במהלך השנה %4.0-ל כתצמח בקצב שאנו מעריכים כי הצריכה הפרטית כלי רכב, 

. בין הגורמים שצפויים לתמוך בצריכה הפרטית במהלך השנה, בצריכה הפרטית לנפש, זאת בדומה לממוצע בשנים האחרונות
ים בשכר הריאלי בשנ 2.9%-גידול של כ: רמת שפל היסטורית של אבטלה תוך המשך גידול במספר המועסקים, ניתן לציין

נכסים שבידי הציבור שווי ההמשך סביבת אינפלציה מתונה, ריבית אפסית לפחות עד סוף השנה, המשך עלייה ב, 2015-2016
 .ועוד (נדל"ן ופיננסיים)

 חג פסח שמח לכל קוראינו! 

 הסקירה הבאה תתפרסם אחרי החג
 תב: יניב ברכ

 כלכלה, בנק לאומיתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף  
 8858039-076 , טלפון:mailto:eyalr@bll.co.il  דואר אלקטרוני 
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סך הרכישות בכרטיסי אשראי
נתונים מנוכי עונתיות, במחירים קבועים, 2002=100מדד בסיס 

ציר ימין -חודשים מקבילים  3חודשים מול  3שיעור שינוי  ציר שמאל -מדד רכישות בכרטיסי אשראי 

השינוי הממוצע   שיעור
7.9%: 2014מאז ראשית 

mailto:eyalr@bll.co.il
mailto:eyalr@bll.co.il

	השבוע במאקרו
	השקל המשיך להתחזק גם ברביע הראשון של 2017
	האינדיקטורים החודשיים מצביעים על גידול בצריכה הפרטית בתחילת 2017


