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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 הצמיחה המשיכה להתמתן במרבית הכלכלות הגדולות גם ברביע השלישי של השנה, בדגש על 
פעילות הסחר וענפי התעשייה. הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים. התממשות של אחד או 

יותר מהסיכונים צפוי להוביל לעליית התנודתיות בשווקים הפיננסיים 

 התמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה תומכים בהמשך הרחבה של המדיניות המוניטארית מצד 
בנקים מרכזיים רבים ברחבי העולם 

 גורמים אלה תומכים בהמשך סביבת תשואות אג"ח מתונה גם בחודשים הבאים   

 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 לאחר צמיחה סביב הפוטנציאל ברביע השלישי, עשויה לחול האטה בקצב הצמיחה בשני הרביעים 
הקרובים, אך הסיכון למיתון נראה נמוך, בפרט לאור חוסנה של הצריכה הפרטית  

 זאת ועוד, החל מהמחצית השנייה של שנת 2020 עשויה לחול התאוששות איטית בפעילות 

 נעצרה ההאצה האחרונה באינפלציית הליבה ולא ניכרת לפי שעה השפעה ממשית על המחירים 
לעליית המכסים על יבוא מסין 

 שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי ל-10 שנים עלה בשבועות האחרונים, באופן שתואם את 
התנאים הריאליים בארה"ב, והיא צפויה להתכנס לרמה של סביב 1.9% במהלך השנה הקרובה 

 

גוש האירו )עמ' 9( 

 קצב הצמיחה בגוש האירו ברביע השלישי הפתיע במעט לטובה וגרמניה לא גלשה למיתון 

 האינדיקטורים המובילים מצביעים על המתמנות בפעילות בפתיחת הרביע הרביעי. הנציבות 
האירופית עדכנה את תחזיות הצמיחה כלפי מטה 

 האינפלציה נחלשה זמנית על רקע ירידה במחירי האנרגיה 

 החלטת הריבית באוקטובר לא כללה שינויים במדיניות, וכך גם צפויה להיות ההחלטה הבאה 

 הקדנציה של גברת Lagarde החלה  

 אי הודאות הפוליטית בספרד צפויה להימשך, ונראה שלכך יש השפעה על התשואה על האג"ח 
הממשלתית 
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2020F 2019E 2018 2017 2016  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.3% 3.8% 3.5% 2.9% 3.2%

 ארצות הברית 1.6% 2.4% 2.9% 2.3% 1.7%

 בריטניה 1.9% 1.9% 1.4% 1.2% 1.1%

 יפן 0.6% 1.9% 0.8% 1.0% 0.4%

 גוש האירו 1.9% 2.7% 1.9% 1.2% 1.2%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 4.7% 5.2% 5.0% 4.3% 4.3%

 סין 6.7% 6.8% 6.6% 6.2% 6.1%

 הודו 8.1% 7.1% 6.8% 5.2% 6.7%

 אמריקה הלטינית 0.3%- 1.8% 1.6% 0.8% 1.0%

 ישראל 4.0% 3.6% 3.4% 3.0% 3.3%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  2.1% 5.6% 3.9% 1.5% 2.4%

מדד המחירים לצרכן, שיעור שינוי,      
 ממוצע שנתי

 ארצות הברית 1.3% 2.1% 2.4% 1.8% 1.6%

 בריטניה 0.7% 2.7% 2.5% 2.0% 2.1%

 יפן 0.1%- 0.5% 1.0% % 0.9 1.4%

 גוש האירו 0.2% 1.5% 1.7% 1.2% 1.3%

 ישראל 0.5%- 0.4% 0.8% 0.9% 0.7%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 0.50-0.75% 1.25-1.50% 2.25-2.50% 1.50-1.75% 1.25-2.25%

 בריטניה 0.25% 0.50% 0.75% 0.50-1.25% 0.50-1.50%

 יפן 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.00%

 גוש האירו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 ישראל 0.10% 0.10% 0.25% 0.25% 0.1-0.5%
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פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )1(: הצמיחה המשיכה להתמתן במרבית הכלכלות הגדולות גם ברביע השלישי 
של השנה, בדגש על פעילות הסחר וענפי התעשייה. הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים 

 מגמת ההתמתנות בקצבי הצמיחה של מרבית הכלכלות הגדולות, למעט יפן, נמשכה גם ברביע השלישי 
של 2019 )תרשים 2(. חלק מן ההאטה בפעילות הגלובאלית נבעה מצמיחה נמוכה, ולעיתים שלילית, ביצוא 
ובייצור התעשייתי. בהקשר זה, נציין כי מגמת הירידה בקצב הגידול השנתי של הייצור התעשייתי העולמי 
נמשכה גם באוגוסט השנה, כאשר בקרב המדינות המפותחות הייצור התעשייתי בירידה. במקביל, קצב 
הגידול השנתי של נפח הסחר העולמי נותר בתחום השלילי, זאת בהובלת המשקים המתעוררים )תרשים 
1(. מנגד, שווקי העבודה, המשך עליית השכר וסביבת הריביות הנמוכה ממשיכים לתמוך בביקושים של 

משקי הבית לצריכה.  

 כלכלות מפותחות – ההתפתחויות הכלכליות בארה"ב וגוש האירו מוצגות בהרחבה בפרקים הבאים. באשר 

לבריטניה, ההשפעות השליליות של חוסר הוודאות הגבוה סביב ה-Brexit, שכולל את הקדמת הבחירות 

לדצמבר ודחיית מועד היציאה של בריטניה מה-EU, ממשיכות להכביד על הפעילות הכלכלית. אומדנים 
מוקדמים מצביעים על צמיחה חלשה מההערכות המוקדמות ברביע השלישי של השנה, כאשר הנתונים 
האחרונים לגבי התעסוקה, האינפלציה והמכירות הקמעונאיות היו חלשים יחסית. בהתאם לכך, חלק 
מהגופים הפיננסיים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה של בריטניה. ביפן, נתוני הצמיחה 
ברביע השלישי של השנה היו חיוביים יחסית, בין היתר, כתוצאה מתיקון כלפי מעלה לצמיחה החלשה ברביע 
השני על רקע העלאת המע"מ. הפעילות הכלכלית ממשיכה להיות תלויה במדיניות כלכלית מרחיבה 
ותומכת צמיחה, כשהביקוש המקומי מוביל את הצמיחה, בעוד שהיצוא ממשיך להצביע על חולשה, בין 
היתר, בשל מלחמות הסחר ברחבי העולם )בעיקר ארה"ב- סין והקונפליקט עם דרום קוריאה(. במבט 
קדימה, אנו צופים התמתנות בצמיחה של המדינות המפותחות בשנים 2019-2020 והתאוששות איטית החל 

משנת 2021. 

 שווקים מתעוררים – בסין ובהודו, האינפלציה עולה, הצמיחה יורדת והבנקים המרכזיים מפחיתים ריבית. 
עליית האינפלציה במדינות אלו חלה כתוצאה מעליית מחירי המזון. קיים צפי להאטה משמעותית יחסית 
בצמיחה )כפי שניתן לראות בלוח שבעמוד הקודם(, בסין על רקע ההאטה העולמית ומלחמת הסחר, ובהודו 
על רקע התנאים הגלובליים והבעיות במערכת הפיננסית במדינה. המדיניות המוניטארית בכלכלות אלה 
ממשיכה לתמוך בפעילות. גורמים מקומיים והשפעות של חוסר הוודאות הגלובאלי מכבידים על הפעילות 
של מרבית מדינות אסיה וממשיכים לתמוך בהרחבת המדיניות המוניטארית בתקופה הקרובה. באמריקה 
הלטינית, הסיכונים הפוליטיים ברחבי היבשת נותרו גבוהים )בעיקר בצ'ילה ובוליביה(, והם צפויים להכביד 
על הפעילות הכלכלית באזור זה בשנים 2019-2020, בהן צפויה צמיחה מתונה יותר ביחס לשנים -2017

2018. בדרום אפריקה, החוב הממשלתי ביחס לתוצר של המדינה מצוי בעלייה מהירה ומתמשכת, בעקבותיו 
יחס החוב-תוצר יותר מאשר הכפיל עצמו במהלך העשור האחרון. מגמה מדאיגה זו עלולה להביא 

להתממשות הצפי של חברת Moody's להפחתת דירוג האשראי של החוב הממשלתי של דרום אפריקה 

לדירוג "זבל". במבט קדימה, הצמיחה במדינות ה-EM צפויה להאט השנה.  
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פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )2(: הצמיחה המשיכה להתמתן במרבית הכלכלות הגדולות גם ברביע השלישי 
של השנה, בדגש על פעילות הסחר וענפי התעשייה. הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים 

 מרבית האינדיקטורים הצביעו על המשך חולשה בפעילות הכלכלית של סין גם בפתחו של הרביע הרביעי של 
השנה. היצוא והיבוא של סין המשיכו להתכווץ גם באוקטובר, אם כי, בקצב מעט מתון יותר, ובמבט קדימה החולשה 
בצמיחה הגלובלית צפויה להמשיך להכביד על היצוא של סין בחודשים הקרובים, גם אם ארה"ב אכן תבצע 
הפחתת מכסים חלקית על יבוא מסין. בנוסף, הצמיחה בייצור התעשייתי של סין נחלשה מ-5.8% לשנה בספטמבר 
ל-4.7% באוקטובר, נרשמה התמתנות בקצב צמיחת ההשקעה בנכסים קבועים באוקטובר, צמיחת המכירות 

 PMI-הקמעונאיות גם כן נחלשה יותר מהצפוי באוקטובר. מדד הסנטימנט העסקי ירד באוקטובר ומדדי ה
מצביעים על התרחבות מתונה )תרשים 3(. במקביל, מדד המחירים לצרכן בסין הפתיע כלפי מעלה באוקטובר עם 
אינפלציה שנתית של 3.8%, נתון המשקף שיא של שבע שנים. אולם, יש לציין שעליית האינפלציה באה בעיקר 
עקב מחסור חריף בבשר חזיר בשל מגיפה שתקפה את גידולי החזיר בסין, ולא זעזוע בביקוש, ולכן על אף עליית 

האינפלציה, הבנק המרכזי )PBOC( צפוי לפעול להקלות מוניטריות נוספות בטווח הקרוב. במבט קדימה, בשנים 
2019-2020 הצמיחה הכלכלית בסין צפויה להאט לקצב ממוצע של כ-6.15% לאחר שעמדה על 6.6% ב-2018.  

 בחודש אוקטובר, נמשכה מגמת העלייה במדד מנהלי הרכש )PMI( הגלובאלי של ענפי התעשייה, אשר החלה 
באוגוסט השנה, אם כי, המדד נותר נמוך מ-50 נקודות זה החודש השישי ברציפות )תרשים 4(. דהיינו, פעילות 
הייצור התעשייתי העולמי נותרה חלשה יחסית, ובחודש יולי הגיעה לרמת שפל, אולם המגמה בחודשים האחרונים 
מצביעה על שיפור מסוים. מבחינת הכלכלות העיקריות שמרכיבות את המדד, בסין, ארה"ב, ברזיל וצרפת נרשמה 
התרחבות בפעילות, בעוד שבמרבית מדינות אירופה נרשמה התכווצות בפעילות. במקביל, מגמת ההיחלשות 

בפעילות הגלובאלית של ענפי השירותים נמשכה גם בחודש אוקטובר, כשמדד ה-PMI בענפים אלה ירד לרמה 
של 51.0 נקודות, אשר מצביעה עדיין על התרחבות בפעילות אך בקצב מתון ביחס לחודשים קודמים. דהיינו, קצב 
ההתרחבות של הפעילות הכלכלית הגלובאלית בעת הנוכחית, הן בתחום התעשייה והן בענפי השירותים, הינו מתון 
יותר בהשוואה לשנים קודמות. לאור זאת, אנו מעריכים כי קצב הצמיחה העולמי צפוי להתמתן ל-2.9% ב-2019 

לעומת 3.5% ב-2018, וב-2020 צפוי לעלות מעט ל-3.2%.  

 הסיכונים לפעילות הכלכלית הגלובאלית נותרו גבוהים, ובראשם העיכוב בהשגת הסכם ביניים במסגרת מלחמת 
הסחר בין ארה"ב לסין. לאור זאת, הסיכונים סביב מלחמת הסחר עדיין גדולים: ערעור היציבות הפיננסית בסין, 

ועקב כך האטת הצמיחה הכלכלית במדינה; גלישה של ההשלכות השליליות למדינות EM נוספות; ועוד. נשיא 
ארה"ב הודיע לאחרונה כי סוכם על "שלב ראשון" למתווה של עסקת סחר עם סין, אם כי, טרם התגבש הסכם בין 
שני הצדדים. הסכם זה אינו צפוי לכלול הסכמות לגבי נושאים מבניים מעוררי מחלוקת, ולכן סביר שמתחי הסחר 
יסלימו שוב בהמשך. במבט קדימה, עד לגיבוש הסכם סחר כולל ומקיף בין שתי המדינות, הפגיעה בפעילות 

הכלכלית עשויה להימשך. חוסר הוודאות סביב ה-Brexit נותר גבוה, זאת על רקע דחיית מועד פרישתה של 

בריטניה מה-EU )ל-31 בינואר 2020( וצפי לבחירות בקרוב )ה-12.12.19(. ישנם מוקדי אי-וודאות נוספים ברחבי 
העולם, ובהם: סכנה של הסלמת הסכסוך איראן-ארה"ב או מהלכים התקפיים אחרים של איראן והשפעות על 
מחיר הנפט, המשבר הפוליטי בהונג-קונג שמשפיע לשלילה על הפעילות הכלכלית שם, עימות יפן-דרום קוריאה, 
הודו-פקיסטן, סיכונים פוליטיים באמריקה הלטינית – ארגנטינה )שסובלת גם ממשבר כלכלי חמור(, ברזיל, צ'ילה, 

בוליביה, המזרח התיכון ועוד. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה ירדה בחודש ספטמבר והיא צפויה להישאר מתונה יחסית גם בחודשים 
הקרובים. התמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה תומכים בהמשך הרחבה של המדיניות המוניטארית. גורמים אשר 

תומכים בהמשך סביבת תשואות מתונה גם בחודשים הבאים 

 בחודש ספטמבר האינפלציה הממוצעת במדינות ה-OECD ירדה ל-1.6% לאחר שעמדה על 1.9% בחודש אוגוסט 
)תרשים 5(. בכל הכלכלות הגדולות האינפלציה ירדה או נותרה ללא שינוי, כאשר בגרמניה, צרפת, איטליה ויפן נרשמו 
ירידות, ובקנדה, ארה"ב ובריטניה האינפלציה שמרה על יציבות. בנוסף, נציין כי ירידת האינפלציה בטורקיה מ-15% 
באוגוסט ל-9.3% בספטמבר, תרמה גם כן להתמתנות האינפלציה. מבחינת הרכיבים, נציין שקצב עליית מחירי המזון 
המשיך להתמתן, זאת במקביל להעמקת הירידה במחירי האנרגיה. בהקשר זה, נציין כי מתחילת הרביע הרביעי של 
2019 מחירי הנפט מצויים במגמת עלייה מתונה, זאת על רקע הרגעת המתיחות בין ארה"ב לסין סביב נושא הסחר, 
התפתחות אשר עשויה לתמוך באינפלציה בחודשים הבאים. עם זאת, לעת עתה הדיווחים על התקדמות לקראת 
סיכום ראשוני )"שלב ראשון"( של עסקת סחר בין ארה"ב לסין לא הובילו להתאוששות משמעותית במחירי הנפט. 
במבט קדימה, אנו צופים יציבות במחירי הנפט עד סוף 2019, ובשנה הבאה צפויה עלייה הדרגתית במחירים, בין 
היתר, על רקע המשך יבוא נרחב יחסית של נפט מצד סין וההתאוששות הצפויה של הביקושים העולמיים וכן לאור 

הצפי לתפוקה נמוכה יחסית מצד מדינות OPEC. האינפלציה ללא מזון ואנרגיה )אינפלציית הליבה( התמתנה גם כן 
בספטמבר ל-2.1% לעומת 2.3% באוגוסט. במבט קדימה, אנו צופים שהאינפלציה תישאר בסביבה הנוכחית גם בשנה 

הבאה בקרב מרבית המדינות המפותחות. 

 המדיניות המוניטארית של מרבית הבנקים המרכזיים ברחבי העולם ממשיכה לנוע בכיוון של הרחבה. זאת, בהובלת 

הבנק הפדראלי של ארה"ב )FED(, שהפחית את הריבית ב-25 נ"ב פעם נוספת ב-30.10, במקביל למדיניות 
מוניטארית סופר מרחיבה בגוש האירו )ריבית שלילית לצד תכנית הרחבה כמותית(, אשר אף עשויה להיות מרחיבה 
יותר במהלך השנה הבאה )ראה/י הרחבה בפרקים הבאים(. הגורמים העיקריים שעומדים ברקע למגמה, הם: הקושי 

בעמידה ביעדי יציבות המחירים והתמתנות הצמיחה העולמית. הבנק המרכזי של בריטניה )BOE( צפוי לשמור על 

הריבית בשיעור של 0.75% בחודשים הקרובים, אולם ההתפתחויות סביב ה-Brexit צפויות להשפיע במידה ניכרת 
על ההחלטה, כשיציאה לא מסודרת עשויה להוביל להפחתת ריבית. במקביל, אנו מעריכים שתידרש הרעה של ממש 

במצב כלכלת יפן בכדי שה-BOJ יפחית את הריבית. עם זאת, הפחתת ריבית נוספת צפויה הן באוסטרליה והן בניו-

זילנד, ונראה שאוסטרליה צפויה ליישם את תכנית ה-QE הראשונה שלה. באשר לשווקים המתעוררים )תרשים 6(, 
צפויה סדרה של הפחתות ריבית בסין, כתגובה לירידה בצמיחת האשראי ובצמיחה הכלכלית. בהודו, הפחתות הריבית, 
בהיקף של כ-135 נ"ב השנה )וצפויה הפחתה נוספת בדצמבר(, תרמו להתגברות לחצי המחירים ולכן האינפלציה 

צפויה לחרוג מהיעד של ה-RBI )4%(. על כן, בשנה הבאה צפויות העלאות ריבית. ברוסיה ובטורקיה נותר עדיין מקום 
להפחתה נוספת של הריבית, על רקע ירידת האינפלציה שם בחודשים האחרונים. כמו כן, האינפלציה הנמוכה בברזיל 
תאפשר הפחתת ריבית נוספת שם כבר בקרוב, לאחר ההפחתה של 50 נ"ב ב-30.10. במקסיקו, הופחתה הריבית ב-

25 נ"ב ב-14.11, על רקע לחצי מחירים נמוכים יותר בעת הנוכחית. 

 תשואות האג"ח הממשלתיות במרבית הכלכלות המפותחות הגדולות עלו מעט לאחרונה, אך סביבת המאקרו 
העולמית ממשיכה לתמוך בתשואות נמוכות גם בחודשים הקרובים. ההאטה בכלכלה העולמית, בדגש על הפעילות 
התעשייתית, מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין והסיכונים הנוספים שהוזכרו, לצד הצפי להמשך הרחבת המדיניות 

מוניטארית תומכים בתשואות נמוכות יחסית. 
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פעילות כלכלית: לאחר צמיחה סביב הפוטנציאל ברביע השלישי, צפויה לחול האטה בקצב הצמיחה בשני 
הרביעים הקרובים, אך הסיכון למיתון נראה נמוך, בפרט לאור חוסנה של הצריכה הפרטית. זאת ועוד, החל 

מהמחצית השנייה של שנת 2020 עשויה לחול התאוששות איטית בפעילות. 

 עפ"י אומדנים ראשוניים של משרד המסחר האמריקני )BEA(,  צמיחת כלכלת ארה"ב ברביע השלישי של 

2019 הסתכמה בכ-1.9% בקצב שנתי, גבוה יותר מהתחזיות המוקדמות )תחזית הקונצנזוס עמדה על 1.6%( 
ודומה לקצב הצמיחה שנצפה ברביע השני )2.0%, ראו תרשים 1(. עם זאת, המכירות הסופיות לרוכשים 
פרטיים מקומיים, המהוות מדד ליבה לסביבת הצמיחה של הפעילות המקומית, עלו בקצב מתון יותר מאשר 
ברביע השני )2.0% לעומת 3.6%, בהתאמה(, באופן שמאותת על המשך האטה בצמיחה. כך או כך, קצב 

הצמיחה שנרשם ברביע השלישי דומה לפוטנציאל הצמיחה הנוכחי של הכלכלה האמריקנית. 

 הרכב הצמיחה ברביע השלישי היה דומה במידת מה לזה של הרביע השני. הצריכה הפרטית המשיכה להיות 

מנוע הצמיחה המרכזי, אם כי קצב הגידול שלה הואט בהשוואה לרביע השני )2.9% לעומת 4.6%, בהתאמה(, 
שבו צמיחת הצריכה הפרטית הייתה חזקה במיוחד. נתונים ראשוניים לרביע הרביעי מאותתים על המשך 
מגמת האטה בצריכה הפרטית. למרות זאת, קצב ההתרחבות שלה עדיין חסון )כ-2.0%-2.5% בקצב שנתי( 
והוא צפוי להישמר כך גם ברביעים הבאים. זאת, בהינתן תנאי רקע חיוביים ובראשם: שוק עבודה שמוסיף 

להפגין ביצועים טובים יחסית, לצד איתנות פיננסית של משקי הבית וביטחון צרכנים גבוה. 

 לעומת הצריכה הפרטית, ההשקעות המשיכו לרדת ברביע השלישי ובקצב מהיר אף יותר מהרביע השני 

)צמיחה שלילית בקצב שנתי של 3%, לעומת 1% ברביע השני(, תוך חולשה גוברת בהשקעות במבנים ובציוד. 
זאת, בין היתר לאור הירידה בייצור התעשייתי ולנוכח קיטון בפעילות הכרייה, על רקע ירידת מחירי הנפט. 
בלטו לטובה ההשקעות בבנייה למגורים, שחזרו לעלות ברביע השלישי, לאחר שישה רביעים רצופים של 
ירידות, ייתכן בהשפעת ירידת סביבת הריבית במשק בחודשים האחרונים והמשך עלייה במחירי הבתים. 
במבט קדימה, הירידה בהשקעות המגזר העסקי עשויה להאט ואולי אף להיעצר ברביעים הבאים, לאור 

התייצבות הייצור התעשייתי העולמי באחרונה ולנוכח רגיעה אפשרית במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. 

 במבט כולל, ההאטה במשק האמריקני עשויה להימשך ברביעים הקרובים, תוך שהצמיחה עשויה לרדת עד 

אמצע שנת 2020 אל מתחת לפוטנציאל ארוך הטווח של המשק. סיכון הגלישה למיתון נראה נמוך, במידה 
רבה בזכות חוסנה של הצריכה הפרטית )תחזיות הצמיחה ל-2019-2020 אף הועלו בעשירית האחוז עבור 
כל אחת מהשנים, ביחס לסקירתנו הקודמת(. בהקשר זה, מדד ה-LEI )Leading Economic Index(, המבוסס 
על עשרה אינדיקטורים כלכליים, שלפי ניסיון העבר ניחן ביכולת טובה מאוד בחיזוי כניסה למיתון כחצי שנה 
לפני התממשות אירוע זה, מעיד כיום על האטה במשק ולא על מיתון )ראו תרשים 2(. זאת ועוד, במחצית 
השנייה של שנת 2020 עשויה לחול התאוששות איטית בפעילות, תוך השפעה בפיגור של ההקלה המוניטרית 
האחרונה, שחרור חלק מ"צווארי הבקבוק" במשק בזכות העלייה בפריון העבודה, ולנוכח האפשרות 

להתייצבות ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין )לרבות הגעה להסכם "שלב ראשון"(. 

 



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: נעצרה ההאצה האחרונה באינפלציית הליבה ולא ניכרת לפי שעה השפעה 
ממשית על המחירים לעליית המכסים על יבוא מסין. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בשבועות 
האחרונים, באופן שתואם את התנאים הריאליים בארה"ב, והיא צפויה להתכנס לרמה של 1.9% במהלך 

השנה הקרובה. 
 העלייה שחלה באינפלציית הליבה בקיץ 2019 נעצרה בספטמבר-אוקטובר, כפי שעולה ממדדי הליבה 

השונים )Core CPI ו-Core PCE, ראו תרשים 3(. ההתמתנות באינפלציית הליבה מובלת ע"י סחורות הליבה, 
ובפרט מחירי ההלבשה והמכוניות החדשות, בעוד שהאינפלציה של שירותי הליבה ממשיכה לעלות, 
בהובלת סעיף הדיור ועל רקע התגברות לחצי השכר במשק בחודשים האחרונים )המשך עלייה יציבה בשכר 
בצד האטה בקצב עליית פריון העבודה(. לפי שעה, אין אינדיקציה להשפעה ממשית של העלאת המכסים 
על יבוא מסין בספטמבר על המחירים ליצרן ולצרכן, מה שעשוי להעיד כי הסטת מקורות היבוא מסין 
למדינות אחרות והיחלשות היואן קיזזו במידה רבה את השפעת העלאת המכסים על המחירים. סביבת 

האינפלציה תומכת, לפיכך, בהשארת הריבית ברמתה הנוכחית בחודשים הקרובים.  

 בפגישה המוניטארית האחרונה )29-30 באוקטובר(, הוריד הפד, כצפוי, את הריבית ב-0.25% לרמה של 

1.50%-1.75%, הורדת הריבית השלישית מאז חודש יולי. המסרים שעלו בהודעת הריבית, במסיבת 
העיתונאים הנלווית לה וכן בעדותו של יו"ר הפד פאוול בקונגרס )13 בנובמבר( אותתו על כך שהפד סבור 
כי רמת הריבית העדכנית מתאימה לתנאים הכלכליים הנוכחיים וכי הוא מנסה להניא את השווקים מתמחור 
של מהלך הפחתות נוסף; לדברי יו"ר הפד פאוול, הפד יוריד את הריבית שוב רק אם יעריך כי הנתונים 
הנכנסים סוטים במידה רבה מן ההערכות הכלכליות הנוכחיות שלו ועל כן מחייבים "הערכה מחודשת 
ומשמעותית מאוד". אנו צופים כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית עד סוף שנת 2020 ותתחיל לעלות 
באיטיות לאחר מכן, בהנחה שהפעילות הכלכלית תשוב ותתאושש החל מאמצע 2020. השווקים, לעומת 

זאת, עדיין מתמחרים הורדת ריבית נוספת עד סוף שנת 2020. 

 מאז פרסום סקירתנו האחרונה, עלתה תשואת האג"ח הממשלתי עם 10 שנים לפדיון והפער בינה לבין 

תשואת אג"ח ממשלתי עם שנתיים לפדיון שב והתרחב )ראו תרשים 4(, בד בבד עם הרגיעה, ככל הנראה 
זמנית, במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. הרמה הנוכחית של התשואה ל-10 שנים תואמת יותר את התנאים 
הריאלים בארה"ב מאשר רמת השפל של התשואות באוגוסט-ספטמבר, ובפרט מתאימה יותר לפער הקטן 
יחסית שקיים כיום בין סך ההשקעה המקומית הגולמית בארה"ב לבין היקף החיסכון הכולל של ארה"ב. פער 
זה מהווה משתנה בעל כושר הסבר טוב לסביבת התשואה "הנכונה" של האג"ח ל-10 שנים; בעבר, בכל 
פעם שהייתה סטייה של התשואה בפועל מן הסביבה "הנכונה", הגיע בהמשך "תיקון", לעיתים משמעותי 

מאוד, של התשואה בפועל אל רמת התשואה "הנכונה".   

 במבט לחודשים הקרובים, אנו צופים שהתשואה לפדיון של האג"ח ל-10 שנים יהיה סביב רמה של 1.9%. 

לקראת סוף 2020 ובראשית 2021 "הסביבה" החדשה של התשואה ל-10 שנים צפויה להיות קצת מעל ל-
2%, בד בבד עם האצה הדרגתית מאוד בצמיחה בארה"ב החל מאמצע 2020. רמה זו אמנם נמוכה 
בסטנדרטים היסטוריים, אך תואמת את מגמת הירידה בשלושת העשורים האחרונים, שבמהלכם התמתנו 
גם האינפלציה וגם הצמיחה הכלכלית, ולכן הריבית "הניטרלית" הנדרשת בכדי לשמור על שיווי המשקל 

פחתה גם כן. 

 8
 

 



 
 

גוש האירו 

 9
 

 

פעילות כלכלית ותחזיות: קצב הצמיחה בגוש האירו ברביע השלישי הפתיע במעט לטובה וגרמניה לא גלשה 
למיתון. האינדיקטורים המובילים מצביעים על המתמנות בפעילות בפתיחת הרביע הרביעי. הנציבות האירופית 

עדכנה את תחזיות הצמיחה כלפי מטה.  

 קצב הצמיחה של גוש האירו ברביע השלישי של 2019 נקבע על q/q( 0.2%(, כך לפי האומדן השני )שנותר ללא 
שינוי ביחס לראשון(, זאת בדומה לקצב הצמיחה שנרשם ברביע השני, אם כי, קצב זה היה גבוה במעט מתחזית 
הקונצנזוס שעמדה על 0.1%. ברמה הלאומית, שוב, צמיחה איתנה יחסית בספרד וצרפת )תרשים 1(, בקצב זהה לזה 
של הרביע השני ובהובלת הביקושים המקומיים, תמכה בפעילות הכלכלית בגוש האירו, כאשר היצוא נטו במדינות 
אלו העיב על הצמיחה. באופן מפתיע, גרמניה נמנעה ממיתון טכני לאחר ההתכווצות ברביע השני של השנה, 
והפעילות הכלכלית התרחבה קלות, זאת בניגוד לתחזיות שהעריכו התכווצות בפעילות הכלכלית גם ברביע 
השלישי בשיעור של כ-0.1%. ההתרחבות נבעה מגידול בצריכה של משקי הבית והממשלה לצד עלייה מסוימת 

ביצוא, כשמנגד ההשקעה בציוד ומכונות התכווצה. 
במבט קדימה, הביקושים המקומיים צפויים להוסיף ולתמוך בפעילות הכלכלית של גוש האירו גם ברביע הרביעי 
של השנה, אך יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי ישנם סיכונים לתחזית בדמות זליגת החולשה של התעשייה לענפי 

השירותים.   
 האינדיקטורים המובילים בפתיחת הרביע הרביעי של 2019 מצביעים על התמתנות בקצב הצמיחה הרבעוני. כך, 

מדד ה-PMI של חודש אוקטובר אמנם עלה ביחס לספטמבר, אך לאור הירידה החדה שנרשמה במדד זה 
בספטמבר רמתו הנוכחית מצביעה על התמתנות בקצב הצמיחה בהשוואה לרביע השלישי של 2019. יתרה מכך, 

 PMI-מצביע על כך שגוש האירו מצוי כפסע מהרמה המצביעה על אי התרחבות; באופן דומה, מדד ה PMI-מדד ה
לענפי השירותים עלה ביחס לספטמבר, אך זאת לאחר שירד בחדות בחודש זה, מגמת הירידה במדד זה עשויה 
להצביע כי החולשה בענפי התעשייה גולשת לענפי השירותים, זאת בנוסף לרכיב הציפיות במדד זה המצוי בירידה 

ארוכת טווח; מדד ה-ESI של הנציבות האירופית, בשונה מה-PMI, ירד בחודש אוקטובר, וגם הוא משקף ירידה בקצב 
הצמיחה של הפעילות הכלכלית בפתיחת הרביע הרביעי של השנה.  

 בגרמניה, מגוון אינדיקטורים מוסיפים להצביע על המשך החולשה, ביניהם מדד ה-PMI המצביע על התכווצות 

בפעילות הכלכלית בתחילת הרביע הרביעי וכך גם רכיב ציפיות העסקים בסקר ה-IFO. נוסף על כך, לאחר שהיה 
נדמה כי ההתמתנות בקצב הירידה השנתי של ההזמנות מענף התעשייה בחודשים האחרונים הייתה עשויה להצביע 

על ניצני יציאה מן המשבר בחודשים הבאים, בספטמבר התרחב קצב הירידה של ההזמנות )תרשים 2(. 

 דבר נוסף שהסקרים מלמדים אותנו הוא ירידה בכוונה של פירמות להעסיק עובדים חדשים מה שיוביל לירידה 
בהתרחבות התעסוקה. הנתונים משוק העבודה מתיישרים עם הסקרים ומלמדים כי קצב ההתרחבות של היקף 

המועסקים מצוי בהאטה, ולפי הנתונים הראשוניים ברביע השלישי של 2019 נרשם קצב הצמיחה )q/q( הנמוך 
בשנים האחרונות. להתפתחויות אלו צפויה להיות השפעה שלילית על הצריכה הפרטית של משקי הבית, רכיב מאוד 

משמעותי בפעילות הכלכלית של גוש האירו בעת הנוכחית, שעה שהייצוא מכביד על הפעילות.  

 הנציבות האירופית עדכנה את תחזיות הצמיחה לגוש האירו כלפי מטה. תחזית הצמיחה לשנת 2019 עודכנה ל-
1.1% חלף 1.2% בתחזית מיולי והתחזית לשנת 2020 עודכנה בחדות כלפי מטה ל-1.2%, ירידה של 0.3 נקודות האחוז 
ביחס לתחזית מאמצע השנה. הירידה בתחזית הצמיחה לשנת 2020 הקיפה כמעט את כל מדינות הגוש, למעט יוון 
ואירלנד בהן חלה עלייה בתחזית. ההסבר לירידה החדה בשנת 2020 הוא צפי למחצית שנייה חלשה ב-2019 עובדה 

שתוביל לפתיחה חלשה בשנת 2020 ולכן לשיעור שינוי נמוך מכפי שנצפה עד כה.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה נחלשה זמנית על רקע ירידה במחירי האנרגיה. החלטת הריבית 
באוקטובר לא כללה שינויים במדיניות, וכך גם צפויה להיות ההחלטה הבאה. הקדנציה של גברת Lagarde החלה. 

אי הודאות הפוליטית בספרד צפויה להימשך, ונראה שלכך יש השפעה על התשואה על האג"ח הממשלתית. 

 הקצב השנתי של האינפלציה בגוש האירו ירד באוקטובר ב-0.1 נקודות האחוז לשפל של כ-3 שנים וניצב על 0.7% 
)תרשים 3(, זאת בעיקר על רקע ירידה בקצב השנתי של מחירי האנרגיה, הצפויה להתהפך בחודשים הקרובים 
ולתמוך בעליית האינפלציה. אינפלציית הליבה, המנטרלת את מחירי המזון, אלכוהול, טבק ואנרגיה, עלתה במתינות, 

ב-0.1 נקודות האחוז ל-1.1%, בדומה לקצב הממוצע בשנים האחרונות ונמוך מאוד מהיעד.  

 בהחלטת הריבית שנערכה בסוף אוקטובר לא חלו שינויים במדיניות המוניטרית, כמצופה, זאת לאחר שבהחלטת 
הריבית הקודמת שנערכה בספטמבר הוצגו סט צעדים מרחיבים )הורדת ריבית על הפיקדונות, חידוש ההרחבה 

הכמותית ועוד(. לאחר החלטת הריבית לעיל, בתחילת נובמבר, החלה הכהונה של Christine Lagarde בראשות ה-

ECB, כאשר כמה ימים לפני "חילוף המשמרות" היא התבטאה בעד הרחבה פיסקלית בקרב הכלכלות הנהנות 

ממרחב תמרון פיסקלי, ואף ציינה במפורש את הולנד וגרמניה. לפיכך, ייתכן כי גברת Lagarde תהיה יותר תקיפה 

מ-Mario Draghi בהפעלת הלחץ על ממשלות נבחרות בגוש לבצע הרחבה פיסקלית. מעבר לכך, נראה כי סל 
הצעדים המרחיבים שהוצג בספטמבר ואולי אף הצמיחה הגבוהה מהמצופה בגוש האירו ברביע השלישי של 2019 

)תחזית ה-ECB עמדה על 0.1%( מקנים לה מרווח זמן להתמקד בהליך המתוכנן של הבחינה האסטרטגית למדיניות 

ה-ECB, ללא דחיפות לבצע שינויים במדיניות.  
במבט קדימה, לאור האמור לעיל, בהחלטת הריבית הבאה )דצמבר( גם כן לא צפויים שינויים במדיניות המוניטרית, 
שכן נתוני הצמיחה והאינפלציה אינם נמוכים מהתוואי שהוצג בתחזית ה-ECB מספטמבר. יחד עם זאת, בטווח 
הארוך יותר, לא ניתן לפסול צעדים מרחיבים נוספים ככל שנתוני הפעילות או המחירים יסטו מן התוואי החזוי. לפי 
התחזית של ה-ECB, קצב הצמיחה הרבעוני צפוי לעלות במדורג החל מהרביע הרביעי של 2019 לכ-0.4% ברביע 

השני של 2020- תחזית זו נראית נכון להיום מעט אופטימית.     

 בספרד נערכו בחירות לפרלמנט, בפעם השנייה בשנת 2019 והרביעית מאז 2015. תוצאות הבחירות הראו כי אי 
הודאות הפוליטית עשויה להימשך, שכן הפרלמנט נותר מפולג ושום מפלגה לא זכתה במספר מושבים המקנה לה 
רוב בפרלמנט. כל זאת מעבר לבעיות פוליטיות אחרות של ספרד כמו אלו בנושא הדרישות לעצמאות של חבל 

קטלוניה.  
המפלגות הימניות התחזקו והמפלגה הסוציאליסטית נותרה המפלגה הגדולה בפרלמנט, אך זאת תוך היחלשות 
מסוימת במספר מושביה. כפי הנראה, ספרד עומדת בפני תקופת מו"מ ממושכת משום שלמפלגות השמאל-מרכז 
 Pedro Sanchez אין מספיק מושבים להקים קואליציה. בתום תקופה זו לא מן הנמנע כי מנהיג הסוציאליסטים
יעמוד בראש קואליציה, ייתכן ובתמיכת אחת ממפלגות הימין או בממשלת מיעוט, אולם לא ניתן לפסול סיבוב 
בחירות נוסף גם בשנה הבאה. יש לציין כי מאז הבחירות פורסם כי מפלגתו של Sanchez ומפלגת Podemos הגיעו 

להבנות מסוימות, אולם לשתיהן יחדיו אין רוב בפרלמנט. 

אי הודאות הפוליטית מלווה את ספרד בארבע השנים האחרונות, אך זאת ללא השפעה שלילית מובהקת על 
הפעילות הכלכלית, כך שקשה לומר שתוצאות הבחירות יעיבו על הפעילות הכלכלית. מאידך, בהנחה שלא תקום 
ממשלה עם רוב בפרלמנט עשויות להיות לכך השלכות על היכולת לקדם רפורמות מבניות ולשנות את המדיניות 
הפיסקלית. בנוסף, נראה כי לאי הודאות הפוליטית בספרד ישנה השפעה על תשואת האג"ח של הממשלה, המחשה 
לכך ניתן לקבל מהמרווח בין ספרד לפורטוגל אשר נסגר לחלוטין ואף הפך לשלילי לאחרונה )תרשים 4(, זאת כאשר 
 .)S&P עם אופק חיובי לפי BBB( גבוה מזה של פורטוגל )S&P עם אופק יציב לפי A( דירוג האשראי של ספרד
השחיקה במרווח בין השניים הינה פועל יוצא של ההשפעה של הבחירות החוזרות ונשנות בספרד כמו גם הספק 

בנוגע לעתיד עצמאות קטלוניה, האזור העשיר בספרד.  
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הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים בחוברת זו )להלן - "המידע"( מסופקים כשרות לקוראים 
ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו 
העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ - בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים 

ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. 

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות 
משמעותיות בין התחזיות המובאות בחוברת זו לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים 

בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. 

 

לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם 
עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בחוברת, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה. 

 

© כל הזכויות שמורות 
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