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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 ההתפשטות המהירה של נגיף ה-Wuhan coronavirus(COVID-19) בעיקר ברחבי סין, מהווה סיכון 

מרכזי לטווח הקצר לצמיחה של המשק הסיני 

 כתוצאה מכך, גם תחזיות הצמיחה של הכלכלה הגלובאלית הושפעו לרעה 

 על-פי רוב ההערכות, בתרחיש מרכזי, צפויה ירידה חדה, אך זמנית, בפעילות הכלכלית בעיקר בסין 
ובשותפות הסחר העיקריות שלה, אשר כפי הנראה תקוזז בהמשך, בעת שתושג שליטה על המצב 

 

ארצות הברית )עמ' 8( 

 ברביע הרביעי של 2019 התוצר צמח בשיעור זהה לצמיחה בשני הרביעים הקודמים, זאת בהובלת 
הסחר החיצוני נטו, עקב חולשת היבוא, והצריכה הפרטית, למרות האטה מסוימת   בה  

 התוצר צפוי לצמוח ברביע הראשון של 2020 בקצב מתון של 1.5%-1.7%, אך במחצית השנייה של 

2020 צפויה האצה בפעילות הכלכלית תוך עלייה סלקטיבית בהשקעות הסקטור העסקי ושיפור 
נוסף בפריון 

 הבנק הפדראלי השאיר את הריבית ללא שינוי בטווח 1.75%-1.50% על רקע האינפלציה הנמוכה. 

הווירוס צפוי להשפיע על תוואי הריבית אם ארה"ב תיפגע במישרין ו/או בעקיפין בצורה ניכרת 

 התשואה על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צפויה לעלות חזרה לכיוון 2%, זאת במידה 

והתפשטות וירוס הקורונה תיבלם 

 

גוש האירו )עמ' 10( 

 קצב הצמיחה ברביע הרביעי היה חלש יחסית ונמוך מהציפיות, ככל הנראה על רקע חולשה 

בביקושים המקומיים 

 וירוס הקורונה עשוי לגרוע מקצב הצמיחה של הרביע הראשון של 2020 0.1-0.2 נקודות האחוז 
במונחים רבעוניים 

 האינדיקטורים המובילים בחודש ינואר התחזקו ביחס לדצמבר ומשקפים סביבת צמיחה דומה 
לרביע הרביעי של 2019, אך הם אינם משקפים את ההשלכות של וירוס הקורונה במלואן   

 האינפלציה עלתה בינואר, אך צפויה להתמתן בחודשים הקרובים על רקע ירידה במחירי האנרגיה, 

והשפעה ממתנת של וירוס הקורונה על מחירי היבוא 

 החלטת הריבית בינואר לא כללה שינויים במדיניות  

 וירוס הקורונה דחף את התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש היורו 
כלפי מטה, באיטליה נרשמה ירידה חדה יחסית על רקע הבחירות האזוריות שנערכו בסוף ינואר 
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2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.5% 2.8% 2.9% 3.4%

 ארצות הברית 2.4% 2.9% 2.3% 1.7% 1.9%

 בריטניה 1.9% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1%

 יפן 2.2% 0.3% 0.8% 0.3% 0.9%

 גוש האירו 2.7% 1.9% 1.2% 1.2% 1.6%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.2% 5.0% 4.4% 3.8% 5.0%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 5.4% 5.7%

 הודו 7.1% 6.8% 4.9% 6.1% 6.2%

 אמריקה הלטינית 1.9% 1.7% 0.8% 1.1% 2.3%

 ישראל 3.6% 3.4% 3.3% 3.0% 3.5%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.8% 2.2% 3.4%

מדד המחירים לצרכן, שיעור שינוי,      
 ממוצע שנתי

 ארצות הברית 2.1% 2.4% 1.8% 1.8% 1.9%

 בריטניה 2.7% 2.5% 2.0% 2.1% 2.2%

 יפן 0.5% 1.0% 0.4% 0.7% 0.9%

 גוש האירו 1.5% 1.7% 1.2% 1.2% 1.6%

 ישראל 0.4% 0.8% 0.8% 0.5% 0.8%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

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

 בריטניה 0.50% 0.75% 0.75% 0.50-1.50% 0.50-1.50%

 יפן 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.00% 0.00%

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

 ישראל 0.10% 0.25% 0.25% 0.1-0.5% 0.1-0.5%

Dummy Text
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ההתפשטות המהירה של נגיף ה-Wuhan coronavirus בעיקר ברחבי סין, מהווה סיכון מרכזי לטווח הקצר 
לתחזיות הצמיחה של המשק הסיני וכתוצאה גם לתחזיות הכלכלה הגלובאלית. על-פי רוב ההערכות, בתרחיש 
מרכזי, צפויה ירידה חדה, אך זמנית, בפעילות הכלכלית בעיקר בסין ובשותפות הסחר העיקריות שלה, אשר כפי 

הנראה תקוזז בהמשך, בעת שתושג שליטה על המצב. 

 רקע ותמונת מצב עדכנית – וירוס, Wuhan coronavirus, התפשט ל-28 מדינות. למרות שני מקרי מוות מחוץ 
לסין, התפשטות הווירוס בעולם הינה עדיין במימדים זעירים, ורוב מוחלט של החולים שוהים בסין. התפשטות 

וירוס הקורונה הינה משמעותית מהירה יותר מהתפשטות מגיפת ה-SARS ב-2003. וירוס הקורונה נראה לעת 

עתה קטלני פחות ממגיפת ה-SARS ב-2003. נראה שתגובת הרשויות במדינות העולם השונות הייתה מהירה 

ומשמעותית מאשר בעת מגיפת ה-SARS ויתכן שהיה בכך בכדי לתרום להכלה של המשבר בתוככי סין בעיקר, 
תוך צמצום ממדי ההתפשטות הגלובלית.  

 מועד החזרה של כלכלת סין לתפקוד מלא, הן בתחום הייצור והן בתחום השירותים, עדיין אינו ברור. אין זה ודאי 
שלמפעלים יש די מלאי לספק ללקוחות עד לחידוש הייצור, ועל כן מדובר בחשש מפני שיבוש האספקה של 
תפוקות סיניות לשאר העולם. לעת עתה, הצפי הוא שהייצור והתוצר של סין ייפגעו במידה משמעותית ברביע 
הראשון של 2020 )ראה/י הרחבה לגבי הערכות כמותיות בהמשך(. ככל שאירוע זה יתברר כזמני וחולף, כמו ב-

2003, סין ושותפות הסחר שלה יוכלו לסגור את הפער בהמשך. במידה שאירוע זה יתברר כמתמשך, עלולות 
להיות לכך השפעות שליליות מהותיות בכל הקשור ליציבות פיננסית בסין והשווקים הפיננסיים הגלובאליים. 
בהקשר זה, נציין כי הכלכלה הגלובאלית חשופה במידה רבה יותר למשבר בסין בעת הנוכחית. זאת, לאור 
העלייה המשמעותית בחשיבותה של כלכלת סין בפעילות הכלכלית העולמית, אשר משתקפת בגידול 

המשמעותי במשקל התוצר הסיני בכלכלה העולמית מאז 2003 )מכ-4.5% לכ-17% כיום(. 

 התפרצות נגיף ה-SARS בשנת 2003 כמקרה בוחן – בשנת 2003 השיבוש הכלכלי הסתיים במהירות והצמיחה 

חזרה לשיעור שלפני ה-SARS שלושה חודשים לאחר שיא ההתפרצות. מגפת ה-SARS גרמה לירידה של כ-

2 נקודות אחוז בשיעור הצמיחה השנתי (Y/Y) של סין ברביע המושפע ביותר, ולאחר מכן הכלכלה התאוששה 
בקצב מהיר יחסית. במבט כולל, הפגיעה בצמיחה של התוצר הסיני בשנת 2003, שבמהלכה הייתה ירידה חדה 
בפעילות למשך רביע אחד ולאחר מכן התאוששות מהירה וצמצום פערים, עמדה על 0.5% בלבד. עם זאת, יש 
לציין שסביבת המאקרו בשנת 2003 הייתה טובה יותר מהיום, כאשר הצמיחה בסין הייתה מהירה יותר בהשוואה 

להיום, בין היתר, לאור כניסתה של סין להסכמי ה-WTO. סין מתמודדת כעת עם מגמה של האטה מבנית 
)שינויים מבניים שמאטים את הצמיחה לאורך זמן( וחולשה מחזורית )חולשת הביקושים העולמיים( כאחד, ולכן 

ההתאוששות בעת הנוכחית עלולה להאריך זמן רב יותר.  



 
 

 נתוני 2003, בתקופת ה-SARS, מלמדים על ירידה מהירה בפעילות הכלכלית למשך סדר גודל של רביע אחד 
עד שניים )הרביע הראשון של 2003 מסומן באפור בתרשים שבעמוד הקודם(, שכללה: ירידה חולפת בצמיחת 
התוצר של סין, ירידה של 70%-80% בתנועת נוסעים במטוסים וברכבות ולאחריה עלייה חזרה, ירידה זמנית של 
13% בנפח התובלה ברכבות, ירידה זמנית של 22% בנפח התובלה האווירית של מטענים )ללא נוסעים(, וירדה 
ניכרת, אך חולפת, בצריכת החשמל. כלומר, הפוטנציאל השלילי, לטווח הקצר, מבחינת כלכלת סין הינו 
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משמעותי, אך לאחר מכן צפוי מהלך מהיר של התאוששות וצמצום פערים. התפשטות הנגיף צפויה לפגוע 
בקצבי הצמיחה במהלך הרביע הראשון של 2020 גם באזורים אחרים באסיה )בעיקר הונג קונג ותאילנד( 
שיסבלו מירידה בתקבולי התיירות הסינית, מצב אשר עשוי להסיר באופן זמני 1.5-2.0% נקודות אחוז משיעור 

צמיחת התוצר במדינות אלה ברביע הראשון. כתוצאה מכך נראה כי צמיחת התוצר של EM אסיה תאט באופן 
זמני ברביע הראשון של השנה. 

 הירידה החדה של התיירות מסין הייתה רק הערוץ הכלכלי הראשוני שדרכו התפשט הנגיף לשאר האזור. מרבית 
המדינות באסיה הטילו מגבלות על תיירים סינים, וממשלת סין מנחה את אזרחיה שלא לנסוע למדינות אחרות, 
כך שכניסות התיירים מסין נופלות בחדות. בהתאם לכך, קמבודיה, תאילנד והונג קונג הן הפגיעות ביותר. אם 
סגירת המפעלים בסין תמשך, רוכשים מאסיה ומשאר העולם יאלצו לאתר ספקים חלופיים. בעקבות מלחמת 
הסחר סין-ארה"ב, היצוא ממדינות כמו ווייטנאם, תאילנד, טאיוון ותאילנד לארה"ב, זינק על חשבון סין. זו לא 
הייתה תגובה מידית, אך זה המחיש שבטווח הבינוני שרשראות האספקה יכולות להסתגל לשינויים בביקוש. 

עדיין, מדובר כרגע באירוע שיפגע בטווח הקצר בצמיחה העולמית, עם דגש על EM אסיה. 

 מחוץ לאסיה, מדובר בעיקר בהשפעות עקיפות שיכולות, בתיאוריה, להיות משמעותיות באופן זמני וזאת בעיקר 

בשווקים הפיננסים בשלב ראשון. כך, מחירי הסחורות והמטבעות של מדינות EM אסיה ירדו, וכנגד הייתה עלייה 
במחירי נכסי מקלט כמו אג"ח ממשלת ארה"ב, זהב והדולר האמריקאי. אך כל עוד התפשטות הנגיף מוכלת 
ואיננה מתפשטת בממדים של ממש באופן גלובלי, צפוי שמחירי הסחורות ישובו ויעלו בהמשך השנה וכך גם 
הירידה בשיעורי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב, שצפויה להיות מתוקנת כלפי מעלה בהמשך השנה. 

מאחר והירידות במטבעות EM היו מתונות לעת עתה, הבנקים המרכזיים ב-EM, למעט סין, אינם צפויים 
להמשיך ולהוריד בצורה ניכרת את הריבית בחודשים הקרובים. בהקשר זה, נציין כי הבנק המרכזי של סין 

)PBOC( הוריד את הריבית שהוא גובה מהבנקים בגין נזילות לטווח קצר. בהתחשב במהירות שווירוס הקורונה 
מתפשט, צפויות הפחתות ריבית נוספות בסין בחודשים הקרובים. 

 התרשים המצורף מעלה מציג את ההתפתחות של מספר משתנים פיננסיים מרכזיים באירוע ה-SARS משנת 
2003. כך, שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ירד במידה ניכרת באירוע של 2003 מכ-4.7% לכ-



 
 

3.6% על רקע גידול ניכר בביקוש לו. עם זאת, עם חלוף האירוע, המחיר של האג"ח ירד והתשואה שבה ועלתה 
לכ-4.0%. גם עתה, הייתה ירידת תשואות מכ-1.9% לפני מספר שבועות לכ-1.5-1.6% עתה. במידה ואירוע 
הווירוס הנוכחי יהיה זמני, נראה שירידה זו של התשואה לפדיון תתברר כזמנית והתשואה של ה-10 שנים של 
ממשלת ארה"ב תשוב לכיוון ה-2.0%. באירוע של 2003 חלה התחזקות של הדולר בעולם, עלייה של מחיר הזהב 

ועלייה בתנודתיות של שוק המניות של ארה"ב, ה-VIX. כל אלו התבררו בדיעבד כעליות זמניות וחולפות. לעתה 
עתה, באירוע הנוכחי נרשמה עלייה במשתנים אלו ונותר לראות האם ומתי תהיה ירידה בהם בהמשך. 

 השפעת הווירוס על התחבורה הציבורית כבר מורגשת ברחבי סין. כבר ביום הראשון של ראש השנה הסיני )שבת, 
26.1( מספר הנסיעות ברכבת היה נמוך ב-42% ומספר הנסיעות באוטובוס היה נמוך ב-25% בהשוואה ליום 
הראשון של ראש השנה הסיני בשנה שעברה. במידה והתפשטות המגיפה לא תיעצר, הביקוש לתחבורה ציבורית 
יכול לקטון עוד יותר, הן מחשש של אזרחי סין לנסוע בתחבורה ציבורית ולהידבק מנוסעים אחרים והן מצד 
איסורים של הרשויות בסין. כמו כן, הביקוש לדלק מטוסים צפוי לקטון בכ-300,000 חביות דלק ביום, כתוצאה 
מירידה בביקוש לטיסות ומאיסורים של מדינות להכניס אליהן טיסות מסין, כפי שאסרו עד כה 62 מדינות ובכללן 
ישראל. שיעור צריכת דלק מטוסים בסין ב-2017 היה 12% מסך צריכת דלק מטוסים העולמית )בהשוואה ל-

4% בלבד בשנת 2003 בעת התפרצות מגיפת ה-SARS(. כך שהביקוש לדלק מטוסים צפוי להיפגע משמעותית 
יחסית ל-2003, ומחיר דלק מטוסים צפוי לרדת. ההערכה הנוכחית הינה שבטווח הקצר, הביקוש לנפט גולמי 
מצד סין צפוי לקטון ב-3 מיליון חביות נפט ביום, הפחתה זו משקפת ירידה של כ-20% בביקוש הסיני לנפט. 
הצפי הוא שהביקוש בסין לנפט יקטן השנה, עם דגש על ירידה ניכרת בביקוש בטווח הקצר. את ההשפעה 
המרכזית של הווירוס על כלכלת סין נראה בסוף תקופת החופשה המורחבת לראש השנה הסיני. במידה 
והמגיפה לא תעצר עד ה-20 לפברואר, יהיה קושי לנייד מאות מיליוני עובדים סינים חזרה למקום עבודתם. 

כתוצאה מכך, כלכלת סין צפויה להיפגע והביקוש לנפט יקטן. 

 הערכות מאקרו כלכליות של גופים בינלאומיים – בעת הנוכחית, ישנה זהירות רבה בהערכות להשפעת הווירוס 
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על כלכלת סין ועל הכלכלה העולמית:  

1. יו"ר קרן המטבע הבינלאומית )IMF( דיברה על פגיעה ברביע הראשון של 2020 בסין )ראוי לזכור כי המחוז 
שנפגע מהווה רק 4.5% מהתוצר של סין( ללא הערכות כמותיות על השלכות גלובליות. ייתכן ולקראת מפגש 

שרי האוצר של ה-G20 ב-22-23/2 תינתן התייחסות כמותית להשפעות הללו על הכלכלה העולמית.  

2. מספר גופים פיננסיים )Capital economics, Barclays( העריכו כי קצב הצמיחה של סין ברביע הראשון 
של השנה ירד, אך הם חוזים כי בעוד שנה רמת התוצר לא תהיה שונה באופן משמעותי מהרמה שהייתה 
חזויה ללא השפעת הווירוס, כך שבתחזיתם מגולמת הערכה כי מדובר בהשפעה שלילית קצרת טווח אשר 

תקוזז בהמשך )לאחר שיגיעו ל"שליטה" על המצב(. 

3. יחידת המחקר של ה-EIU( Economist( הציגה 4 תרחישים להשפעת הווירוס על סין, לפי מועד 
ההשתלטות על המחלה )ראה/י לוח מצורף(: סוף פברואר )אופטימי(, סוף מרס )תרחיש מרכזי(, סוף יוני 
)פסימי(, נמשך גם אחרי 2020 )"תרחיש בלהות"(. בתרחיש המרכזי הנזק לכלכלת סין צפוי להסתכם ב-

2020 בירידה בקצב הצמיחה מכ-5.9% לכ-5.4%, כאשר תרחיש זה מניח הרחבה תקציבית משמעותית 
מצד ממשלת סין. כמו כן, הבנק המרכזי של סין כבר החל בפועל בהרחבה מוניטרית. המשק העולמי צפוי 

לצמוח בתרחיש זה, לו הסתברות של 50%, בפחות מ-2% בהשוואה לתחזית מקורית של כ-2.3%. 

4. להערכתנו, קיים קשר הדוק בין שיעור השינוי של נפח הסחר העולמי לבין צמיחת התוצר העולמי. מדובר 
במקדם מתאם של קרוב ל-80%. מאחר ועיקר ההשפעה הכלכלית של הווירוס על העולם, המביא בעיקר 
לסגר גדול על סין ועל כלכלתה, צפוי להיות דרך ערוץ סחר החוץ, ישנה רלוונטיות רבה לבחון את הקשר 
שבין ההאטה הצפויה בגידול נפח הסחר העולמי, ואף צמצום בו, לבין ההאטה הצפויה הצמיחה העולמית 
ומשם האטת הצמיחה בישראל בתרחיש פסימי. על פי הקשר הכמותי שבין שיעורי הגידול השנתיים של 
נפח הסחר העולמי לבין התוצר העולמי, הרי שברביע שבו נפח הסחר העולמי ירד בכ-2-3%, מה שצפוי 
להיות המקרה ברביע הראשון של 2020, צמיחת התוצר העולמי צפויה להאט לכ-2.0-2.5%, זאת לעומת 
קצב נוכחי של כ-3% לשנה. ככל שהווירוס יימשך, כך ההשפעה השלילית על התוצר העולמי תתארך 

ותשפיע בכיוון של האטת הצמיחה העולמית לפרקי זמן ממושכים יותר. 
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Dummy Text



 
 

 ארצות הברית

פעילות כלכלית: ברביע הרביעי של 2019 התוצר צמח בשיעור זהה לצמיחה בשני הרביעים הקודמים, זאת 
בהובלת הסחר החיצוני נטו, עקב חולשת היבוא, והצריכה הפרטית, למרות האטה מסוימת  בה. התוצר צפוי 
לצמוח ברביע הראשון של 2020 בקצב מתון של 1.5%-1.7%, אך במחצית השנייה של 2020 צפויה האצה 

בפעילות הכלכלית תוך עלייה סלקטיבית בהשקעות הסקטור העסקי ושיפור נוסף בפריון. 

 על פי אומדן ראשון של משרד המסחר האמריקני )BEA(, ברביע הרביעי של 2019 התוצר בארה"ב התרחב 

בשיעור של כ-2.1%, במונחים שנתיים, בדומה לשני הרביעים הקודמים. צמיחת התוצר נבעה מהגורמים 
הבאים: עלייה בסחר החיצוני נטו, שנוצרה עקב ירידת היבוא ברביע הרביעי, זאת כתיקון להקדמת רכישות 
היבואנים ברביע השלישי, לפני העלאת המכסים על יבוא מסין; ומהמשך התרחבות בצריכה הפרטית, אף 
שתרומתה לצמיחת התוצר ירדה יחסית לרביע השני והשלישי ב- 2019 )ראו תרשים 1(, בין היתר בגלל האטה 
בקצב העלייה בהכנסה הפנויה הריאלית. עם עליית אמון הצרכנים, הנמצא ברמה גבוהה היסטורית על רקע 
עליית השכר, המשך גידול משמעותי יחסית במספר המשרות ואבטלה נמוכה, מצב משקי הבית נשאר טוב. 
לפיכך, הצריכה הפרטית צפויה להמשיך לצמוח ברביע הקרוב בקצב שנתי של כ-2%, ולתמוך בהמשך 

צמיחת התוצר בארה"ב.  
 נתוני ההשקעות בנכסים קבועים משקפים מגמה מעורבת ברביע הרביעי. ההשקעות בבניה שלא למגורים 

ירדו משמעותית ברביע הרביעי של 2019 וכן הייתה ירידה קטנה בהשקעות בציוד על רקע חוסר הוודאות 
שנבעה ממלחמת הסחר שבין ארה"ב ובין סין, אך ההשקעה בבנייה למגורים וכן בתוכנה, בציוד מחשוב 
ובקניין רוחני עלתה ברביע האחרון לעומת הרביע השלישי של 2019. התחלות הבנייה למגורים המשיכו 
לעלות בדצמבר על רקע עליית מחירי הבתים )ראו תרשים 2(, אולם הסנטימנט בנוגע לרכישת הדירות עלה 
 737Max רק מעט כתוצאה מהקשחת התנאים למשכנתאות.  במבט קדימה על ההשקעות, עצירת ייצור מטוס
של חברת בואינג צפויה לפגוע בהשקעות ובפעילות התעשייתית ברביע הראשון של 2020 ותאט את 

הצמיחה .  
 לפי שעה, וירוס הקורונה לא מתפשט בארה"ב, למרות שאובחנו בה מספר אנשים שנדבקו בו. פגיעת הווירוס 

בארה"ב עלולה להיות עקיפה, באמצעות פגיעה בסחר העולמי ובחשבונות החיצוניים של ארה"ב. סין היא 
היצואנית הגדולה ביותר לארה"ב )היבוא של ארה"ב מסין הוא 21.6% מהתמ"ג האמריקני( ויעד חשוב ליצוא 
האמריקני )8.4% מהתמ"ג בארה"ב(. במידה שהמגיפה לא תיעצר עד ה-20 לפברואר, יהיה קושי לנייד מאות 
מיליוני עובדים סינים חזרה למקום עבודתם, וסחר החוץ של ארה"ב וסין צפוי להיפגע ברביע הנוכחי. אך 
ברביע השני השנה, סחר החוץ צפוי לחזור לממדים הרגילים, זאת בהתאם לתרחיש המרכזי שעד סוף הרביע 

הנוכחי התפשטות וירוס הקורונה תיבלם.  
 במבט לשנת 2020 כולה, צמיחת הכלכלה בארה"ב צפויה להיות נמוכה מהפוטנציאל )צפי לצמיחה של 

1.7%, ללא שינוי ביחס לסקירתנו הקודמת(. זאת על בסיס שורת אינדיקטורים מקדימים, כגון מדדי מנהלי 
הרכש )PMI, ISM( ונתוני שוק העבודה )ירידה בדורשי העבודה החדשים, והאטה בקצב עליית השכר השעתי 
הממוצע(. ההאטה צפויה לחול בעיקר בשני הרביעים הראשונים של 2020. כרגע נראה שהשפעת הווירוס 
על הצמיחה השנתית בארה"ב לא תהיה משמעותית, כל עוד הווירוס לא מתפשט באופן משמעותי בעולם. 
זאת ועוד, במחצית השנייה של השנה, צפויה התאוששות בצמיחת כלכלת ארה"ב, תוך השפעה של שלב א' 
בהסכם הסחר שנחתם מול סין, העלייה הצפויה בהזמנות מוצרים ברי קיימא וכן העלייה הצפויה בהשקעות 

בציוד והשיפור בפריון בסקטור העסקי. 

 8
 

 



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: הבנק הפדראלי השאיר את הריבית ללא שינוי בטווח 1.75%-1.50% על רקע 
האינפלציה הנמוכה. הווירוס ישפיע על תוואי הריבית רק אם ארה"ב תיפגע במישרין ו/או בעקיפין בצורה ניכרת. 
התשואה על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צפויה לעלות חזרה לכיוון 2%, זאת במידה והתפשטות וירוס 

הקורונה תיבלם. 

 ,)PCE( וממחירי הצריכה הפרטית )CPI( אינפלציית הליבה במשק האמריקני, הנגזרת ממדד המחירים לצרכן 

הואטה ברביע האחרון של 2019 )ראה תרשים 3(. מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן )CPI Core( הנמצא 
במגמת ירידה בחודשים האחרונים, סיכם עלייה של 2.3% בשנת 2019, ומדד הליבה של ה-PCE נותר בשנה 
האחרונה במובהק מתחת ל-2%. לחצי המחירים המתונים ששיקפו את ההשפעה הנמוכה של הטלת 
המכסים על סין, מרמזים על כך שהחתימה על שלב א' בעסקת הסחר בין ארה"ב ובין סין לא תשפיע על 

האינפלציה.  

 הבנק הפדראלי )בהחלטה שהתקבלה ב-29.1( הותיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 1.75%-1.50%, והעלה 

את הריבית על עודפי הרזרבה )IOER( ל-1.60% על מנת לגרום לעליית הריבית האפקטיבית לכיוון אמצע 
הטווח. בהודעת הריבית, ה-FED הדגיש את הצריכה הפרטית שצמחה באופן מתון, זאת בשונה מההצהרה 
 ,FED-הדגיש את הצמיחה החזקה של הצריכה הפרטית. להערכת ה FED-בהחלטת הריבית הקודמת, בה ה
ההשפעה הכלכלית של וירוס הקורונה לעת עתה לא דורשת הפחתת ריבית נוספת. יו"ר הפד פאוול העיר 
אמנם במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה, שהתפרצות הווירוס היא "סוגיה רצינית", אך לדבריו היא 
תשפיע על תוואי הריבית רק אם ארה"ב תחווה את השפעות הווירוס במישרין ו/או בצורה ניכרת בעקיפין. 
יו"ר הפד, ג'רום פאוול, חזר והדגיש לאחרונה כי שיעורי הריבית יישארו ללא שינוי כל עוד אין שינויים מהותיים 
בתחזית. פאוול ציין כי בעוד שצמיחת התמ"ג, ובעיקר צמיחת הצריכה הפרטית, האטו בשנה שעברה, הסכם 

הסחר עם סין וסימני שיפור בכלכלה העולמית צמצמו את מידת חוסר הוודאות סביב התחזית. 

 יו"ר הפד, פאוול, ציין במסיבת העיתונאים הנלווית להודעת הריבית, כי החל מהרביע השני של השנה, ה-

FED יחל לצמצם את רכישות האג"ח הממשלתיות ואת מכרזי הריפו, שנועדו להבטיח נזילות בשוק בטווח 

הקצר ללא השפעה על הריבית לטווח הרחוק. ה-Fed צפוי להפחית את רכישות האג"ח הממשלתיות מ-60 
מיליארד דולר בחודש ל 10-15 מיליארד דולר בחודש. מצד הפד עדיין לא היו רמזים לתוצאות של סקר 
ביצועי המדיניות המוניטרית של הפד, שיסתיים בקיץ הקרוב. בפד מתקדמים יותר ויותר לרעיון של יעד 
אינפלציה סימטרי וגמיש שיאפשר לאינפלציה להיות מעל ל-2.0% מבלי להביא להעלאת ריבית. בקרוב  
יאושרו המינויים של שני מועמדים חדשים לוועדת השווקים הפתוחים, המחליטה על הריבית )ג'ודי שלטון 
וכריסטופר וולר(. מדובר בחברים חדשים המצויים בצד "היוני" של המדיניות ונתמכים על ידי הנשיא טראמפ. 

 החשש מההשפעות הכלכליות של וירוס הקורונה יצר ציפיות בקרב המשקיעים להורדת ריבית, ועל כן 
ציפיות השוק מתמחרות כעת כמעט שתי הפחתות ריבית נוספות עד סוף 2020. בהתאם לכך, התשואות על 
אג"ח של ממשלת ארה"ב ירדו לאחר הודעת הריבית של ה-FED. ציפיות אלו גרמו להיפוך עקום התשואות 
בחלקו הקצר )3M-2Y(, וכן לתחילת השתטחות עקום התשואות בחלקו הארוך )2Y-10Y( )ראה תרשים 4(. 
נזכיר כי ההיפוך הזמני של עקום התשואות בקיץ 2019, היה גורם בהחלטות ה-FED להפחתת הריבית החל 
מיולי 2019. להערכתנו, במידה והתפשטות וירוס הקורונה תיבלם, התשואה של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 

שנים תשוב לכיוון של 2%. 
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גוש האירו 
פעילות כלכלית ותחזיות: קצב הצמיחה ברביע הרביעי היה חלש יחסית ונמוך מהציפיות, ככל הנראה על רקע 
חולשה בביקושים המקומיים. וירוס הקורונה עשוי לגרוע מקצב הצמיחה של הרביע הראשון של 2020 0.1-0.2 
נקודות האחוז במונחים רבעוניים. האינדיקטורים המובילים בחודש ינואר התחזקו ביחס לדצמבר ומשקפים 
סביבת צמיחה דומה לרביע הרביעי של 2019, אך ייתכן כי הם אינם משקפים את ההשלכות של וירוס הקורונה 

במלואן.   

 קצב הצמיחה ברביע הרביעי של 2019 הפתיע בחולשתו ונקבע על q/q( 0.1%(, זאת בהשוואה ל-0.3% ברביע שקדם 
לו וביחס לקונצנזוס שעמד על 0.2%. למרות שנתוני הצמיחה לפי רכיבים טרם פורסמו, ניתן להעריך כי הביקושים 
המקומיים הפגינו חולשה ברביע זה, זאת בהתבסס על הידוע בנוגע לצרפת וספרד, ועל האינדיקטורים לצריכה 
הפרטית דוגמת המכירות הקמעונאיות שנותרו ללא שינוי ברביע זה. במבט קדימה, צפוי כי הפעילות הכלכלית 
בשנת 2020 תתבסס בעיקר על הביקושים המקומיים, על רקע שוק העבודה האיתן, התנאים הפיננסיים הנוחים, 
ומדיניות פיסקלית תומכת. מנגד, לאחר ההתמתנות בסיכונים הגיאופוליטיים מצד הברקזיט ועימות הסחר בין סין 
לארה"ב, הסיכונים הנשקפים לצמיחה בגוש היורו כוללים עלייה בנטייה של משקי הבית לחסוך וירידה ברווחיות של 

הפירמות, אליהם הצטרף סיכון נוסף- וירוס הקורונה. 

 ההערכה הראשונית בנוגע לווירוס היא כי כל עוד מקרי ההידבקות באירופה יוותרו בודדים וימוגרו במקומות אחרים 
בעולם, ההשפעה על הפעילות הכלכלית של גוש היורו תהיה קטנה וזמנית. על פי הערכות שונות השפעה זו צפויה 
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לגרוע כ-0.1-0.2 נקודות האחוז מקצב הצמיחה ברביע הראשון של 2020, כאשר ברביע העוקב ככל הנראה יחול 
תיקון. היצוא לסין מהווה כ-4% מיצוא הסחורות של גוש היורו וכ-1.5% מהתוצר, כאשר לגרמניה החשיפה הגבוהה 
ביותר )תרשים 1(; ההשפעה על ענף התיירות בגוש היורו צפויה להיות מתונה. על אף שמשקלם של הסינים בכניסות 
התיירים לגוש היורו עומד על 10%, שיעור הלינות של תיירים סינים מסך הלינות במלונות ואתרי תיירות בגוש היורו 
עומד על כ-1% בלבד, וענף התיירות מהווה כ-5% מהתוצר של גוש היורו; לבסוף, פגיעה בשרשראות הייצור 
הבינלאומיות עשויה להיות מורגשת כתוצאה ממחסור בחומרי גלם המיוצרים סין- יצרניות רכב אירופיות כבר 
התריעו כי ייתכן מחסור בחלקים מסוימים. אולם נראה כי הכלכלות החשופות יותר הינן הכלכלות הקטנות בגוש 

היורו דוגמת סלובקיה ואסטוניה, ומכאן שהשפעתן הכוללת נמוכה.  

 ברמה הלאומית, קצב הצמיחה בצרפת הפתיע כלפי מטה )תרשים 2(, והוא הנמוך שנרשם מאז הרביע השני ב-
2016. נראה כי לפחות חלק מהירידה מוסבר על ידי השביתות והמחאות שנערכו במדינה החל מדצמבר 2019 
שהעיבו על הצריכה הפרטית. אך יחד עם זאת, מסתמן כי תרומה נוספת התקבלה מחולשה ביצוא וירידה במלאים, 
חד פעמית בטבעה, שנגרמה בין היתר כתוצאה מהתאמות שבוצעו בתעשיית הרכב לרגולציית הזיהום החדשה 
וכנראה גם חלקית בעקבות המחאות. גם באיטליה נרשמה התכווצות בפעילות הכלכלית, קצב הצמיחה הרבעוני 
שנרשם היה השלילי ביותר מאז 2013, על רקע האטה בביקושים המקומיים וחולשה בייצור. מאידך, קצב הצמיחה 
בספרד התחזק והיה גבוה מהתחזיות, זאת בעיקר הודות להתפתחות חיובית ביצוא נטו, מנגד הביקושים המקומיים 
היו חלשים, עם ירידה בהשקעות וקיפאון בצריכה של משקי הבית. קצב הצמיחה בגרמניה יפורסם רק בהמשך 
החודש, ובהתחשב בנתונים מיתר המדינות נראה כי קצב הצמיחה היה חיובי ומזערי. יחד עם זאת, הירידה בייצור 

התעשייתי בגרמניה ברביע הרביעי של 2019 מטילה סיכון כלפי מטה על הערכה מוקדמת זו. 

 מדד ה-PMI המשולב של גוש היורו עלה בינואר, עובדה העשויה להעיד כי לווירוס הקורונה לא הייתה השפעה על 
הפעילות בגוש היורו בחודש זה, אם כי, זאת מאחר שהסקר נערך בשלב מוקדם יחסית של התפשטות הווירוס. רמתו 

של המדד משקפת קצב צמיחה שנע בין 0.1%-0.2%. מדד ה-PMI לענפי התעשייה עדיין מצביע על התכווצות, אך 
רמתו מתקרבת לרמה המצביעה על יציבות בהיקף הפעילות והיא הגבוהה בתשעת החודשים האחרונים. זאת ועוד, 
גם הרמה של ההזמנות מענפי התעשייה עודה מצביעה על התכווצות אך מתקרבת לרמה המצביעה על התייצבות. 

לעומתם, מדד ה-PMI לענפי השירותים נחלש בהשוואה לדצמבר 2019; יש לציין כי גם מדד ה-ESI של הנציבות 
האירופית עלה בינואר 2020 בעוצמה.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה עלתה בינואר, אך צפויה להתמתן בחודשים הקרובים על רקע ירידה 
במחירי האנרגיה, והשפעה ממתנת של וירוס הקורונה על מחירי היבוא. החלטת הריבית בינואר לא כללה שינויים 
במדיניות. וירוס הקורונה דחף את התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש היורו 

כלפי מטה, באיטליה נרשמה ירידה חדה יחסית על רקע הבחירות האזוריות שנערכו בסוף ינואר.  

 הקצב השנתי של האינפלציה בגוש היורו עלה ב-0.1 נקודות האחוז בינואר, כך לפי ההערכות הראשוניות, וניצב על 
1.4% )תרשים 3(, זאת הודות לרכיבים התנודתיים יחסית, כאשר מחירי האנרגיה נותרו גבוהים ומחירי מזון וטבק 
התחזקו בינואר. אינפלציית הליבה, המנטרלת את מחירי המזון, אלכוהול, טבק ואנרגיה, ירדה לקצב שנתי של 1.1% 
על רקע ירידה במחירי השירותים. במבט קדימה, הירידה שחלה במחירי האנרגיה בעולם בתחילת 2020 צפויה 
להתגלגל לאינפלציה של גוש היורו עד אפריל בשנה זו. להשלכות וירוס הקורונה עשויה להיות השפעה ממתנת על 
האינפלציה בטווח הקרוב, בעיקר באמצעות מחירי היבוא. זאת כאשר, התחזיות לאינפלציה ולאינפלציית הליבה 

של גוש היורו עבור שנת 2020 עודן רחוקות מיעד יציבות המחירים של ה-ECB )קרוב ומתחת ל-2%(.  

 החלטת הריבית הראשונה של שנת 2020 שנערכה בינואר לא הביאה עמה בשורות גדולות, והמדיניות המוניטרית 
נותרה ללא שינוי. הנגידה ציינה כי זרם הנתונים והסקרים האחרונים מצביעים על התייצבות מסוימת, אך הסיכונים 
לתחזית עדיין מוטים כלפי מטה, אם כי הם פחות מובהקים מבעבר לאור התפוגגות חלקית של אי הודאות בנוגע 
לסחר העולמי. לדבריה, להסכם השלב הראשון בין סין לארה"ב ישנן השלכות חיוביות לצד שליליות על גוש היורו, 
כשלא ברור מהי ההשפעה נטו. השלכות חיוביות, מפני שהוא תומך באמון העסקים ובהשקעות, ושליליות, משום 
ששינויים אפשריים בסחר בין אזורים עשויים להעיב על היצוא של גוש היורו. בנוסף הנגידה ציינה כי אינה מודאגת 
מתרחיש של הסלמה ביחסים בין האיחוד האירופי לארה"ב, ולראיה השיח בין נשיאת הנציבות האירופית לנשיא 
ארה"ב. בנוסף, הנגידה התייחסה להאטה במתן ההלוואות לחברות בסקטור העסקי והפחיתה בחשש הנובע מהאטה 

זו במבט קדימה, וייחסה אותה בעיקר להאטה בפעילות הכלכלית של התקופה האחרונה.  

 וירוס הקורונה הביא לירידה בתשואות של נכסים הנתפסים כמקלט בטוח )Safe Haven(, וביניהן התשואות של 
אג"ח הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש היורו )תרשים 4(, כלפי מטה, על רקע החשש בקרב משקיעים ואולי 
אף השינוי בהערכותיהם בנוגע לשינויים הצפויים במדיניות המוניטרית. במבט קדימה, נראה כי התפתחויות בגזרה 
הפוליטית יתפסו חלק מרכזי בשינוי של תשואות האג"ח הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש היורו בתקופה 

הקרובה:  

 הימנית והניצית כלפי האיחוד האירופי עדיין מובילה בסקרי דעת הקהל, אולם Lega באיטליה, מפלגת 

נראה כי יציבותה של הקואליציה המכהנת התחזקה על רקע המפלה שנחלה Lega בבחירות האזוריות 

החשובות שנערכו בינואר והבטיחו כהונה נוספת למועמד שמזוהה עם מפלגת הקואליציה PD. ככל 
הנראה להתפתחות זו  ישנו חלק מרכזי בירידה החדה יחסית בתשואת האג"ח של איטליה ביחס לירידה 

של התשואות ביתר הכלכלות הגדולות. 
 המחאות שפרצו בצרפת בעקבות הרפורמה המוצעת בפנסיה העלו את מפלס אי הודאות הפוליטית 

במדינה, עם זאת, נראה כי הרפורמה תאושר בפרלמנט היות ומפלגת השלטון LREM מחזיקה ברוב 
מושבים בפרלמנט. אישור הרפורמה יתמוך באמון המשקיעים משום שלתכנית ישנו פוטנציאל להפחית 

בעתיד את הלחץ הפיסקלי על ממשלת צרפת.  
 הקואליציה החדשה בספרד נשענת על כרעי תרנגולת- הממשלה הינה ממשלת מיעוט הנשענת על 

הימנעותם מהצבעה של חברי המפלגות הקטלניות, כך שהקמת הממשלה הובילה לירידה מסוימת באי 
הודאות הפוליטית. אולם, יציבות הממשלה אינה גבוהה במיוחד והתפתחויות בנוגע לעתידה של קטלוניה 

עלולות להוביל לשינויים בתשואה על האג"ח של ממשלת ספרד.  
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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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