מאקרו גלובאלי  -סקירה חודשית

יולי 2019

ד"ר גיל מיכאל בפמן ,כלכלן ראשי
יניב בר ,כלכלן
גילי בן-אברהם ,כלכלן
אלון קרייז ,כלכלן

אגף כלכלה ,החטיבה לשוקי הון

אנא ראו גילוי נאות בעמוד האחרון
1

עיקרי הדברים ותוכן עניינים
לאומי תחזיות כלכליות (עמ' )3
כלכלת העולם – התמונה הגדולה (עמ' )4
 מסתמנת האטה בצמיחה הכלכלית ברחבי העולם ברביע השני של  ,2019בעיקר כתוצאה מחולשה
בפעילות ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי.


הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים .מקרה בו אחד או יותר מהסיכונים יתממשו ,עלול להוביל
לחזרת התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים.

 תחזית האינפלציה במדינות ה OECD-ירדה בחודש מאי ,אך היא לא צפויה להתמתן באופן
משמעותי בהמשך.
 נראה כי מרבית הבנקים המרכזיים ברחבי העולם (המפותח בעיקר) הפנימו כי בזמן הקרוב יידרשו,
כפי הנראה ,מהלכים לעידוד הפעילות הכלכלית.
 המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה והערכות להתמתנות קצבי הצמיחה והאינפלציה ,מהווים גורמים
אשר תומכים בתחזית לתשואות מתונות בטווח הקצר לפחות.

ארצות הברית (עמ' )7
 ברביע השני של  2019צפויה האטה בצמיחה ,לאור צפי לתרומה שלילית של פעילות סחר החוץ נטו
ולמרות התאוששות בצריכה הפרטית.
 בהמשך השנה וביתר שאת בשנת  2020צפויה ההאטה להעמיק ,כתוצאה מהשלכות מלחמת הסחר
ולאור צפי להיחלשות חלק ממנועי הצמיחה הנוכחיים ,כגון השקעות ממשלתיות.
 למרות עלייה קלה באינפלציית הליבה הנמדדת על בסיס ה ,CPI-הרמה המתונה יחסית של ה-
 Core PCEהובילה את יו"ר הפד פאוול לציין כי האינפלציה מצויה מתחת ליעד.
 עד סוף השנה צפויה עלייה מסוימת בתשואת האג"ח ל 10-שנים ,אם תוואי הורדת הריבית יהיה מתון
מזה שצופה השוק.

גוש האירו (עמ' )9
 הייצור התעשייתי במאי הפתיע לטובה .למרות זאת ,התחזית לצמיחה ברביע השני של השנה נותרה
בעינה בהתבסס על חולשה ביתר האינדיקטורים.
 בגרמניה מסתמנת חולשה מהותית וירידה בסנטימנט.
 מינוי לגארד תומך בהרחבת המדיניות המוניטרית ,כמו גם ,ציפיות האינפלציה ,החולשה בפעילות
הכלכלית ועוד.
 התשואות על האג"ח של הכלכלות הגדולות תיקנו מעלה ,ככל הנראה על רקע נתונים חיוביים יחסית
מגוש האירו והעולם ,אך הן עודן נמוכות היסטורית.
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לאומי תחזיות כלכליות ,יולי 2019
2016

2017

2018E

2019F

2020F

תמ"ג – צמיחה כלכלית,
שיעור שינוי

עולם
ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
דר' מזרח אסיה (ללא יפן)
סין
הודו
אמריקה הלטינית
ישראל

3.3%
1.6%
1.8%
0.6%
1.9%
4.7%
6.7%
8.1%
-0.4%
4.0%

3.7%
2.2%
1.6%
1.9%
2.5%
5.2%
6.8%
7.1%
1.2%
3.5%

3.5%
2.9%
1.3%
0.8%
1.9%
5.0%
6.6%
6.8%
1.1%
3.3%

3.3%
1.7%
1.3%
0.4%
1.4%
4.4%
6.1%
6.6%
2.2%
3.6%

3.1%
2.2%
1.3%
1.0%
1.1%
4.6%
6.2%
6.7%
2.0%
2.9%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,
שיעור שינוי

עולם

2.1%

5.4%

4.4%

3.5%

3.1%

מדד המחירים לצרכן ,שיעור שינוי,
ממוצע שנתי

ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
ישראל

1.3%
0.7%
-0.1%
0.2%
-0.5%

2.1%
2.7%
0.5%
1.5%
0.4%

2.4%
2.5%
1.0%
1.7%
0.8%

1.4%
2.1%
1.4%
1.4%
0.7%

2.0%
2.0%
1.1%
1.3%
1.0%

ריבית בנק מרכזי,
סוף תקופה

ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
ישראל

0.50-0.75%
0.25%
-0.10%
0.00%
0.10%

1.25-1.50%
0.50%
-0.10%
0.00%
0.10%

2.25-2.50%
0.75%
-0.10%
0.00%
0.25%

2.25-2.75%
0.50-1.25%
-0.10%
0.00%
0.25-0.50%

1.50-2.25%
0.50-1.50%
0.00%
0.00%
0.50-1.00%
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Dummy Text

כלכלת העולם – התמונה הגדולה
פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)1נראה כי חלה האטה בקצב הצמיחה ברחבי העולם ברביע השני של ,2019
בעיקר כתוצאה מחולשה בפעילות ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי .הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים


האינדיקטורים המעודכנים לפעילות הכלכלית הגלובאלית מצביעים על התמתנות קצב הצמיחה ברביע השני של
השנה ,בדגש על המדינות המפותחות ,אם כי ,לא מדובר כפי הנראה בהאטה משמעותית .התמתנות זו ,חלה בעיקר
על רקע צמיחה מתונה בענפי יצוא הסחורות והייצור התעשייתי ,בעוד שענפי השירותים ממשיכים לצמוח .בהקשר
זה ,נציין כי בחודש אפריל  2019נרשמו ירידות בנפח הסחר העולמי ובייצור התעשייתי הגלובאלי (תרשים  ,)1כאשר
היקפי היצוא של השווקים המתעוררים בלטו לשלילה .מנגד ,הביקושים של משקי הבית לצריכה מוסיפים לצמוח
בקצב יציב יחסית ,הודות לירידה מתמשכת בשיעורי האבטלה ,המשך עליית השכר וסביבת ריביות נמוכה.



ההאטה העולמית בפעילות התעשייתית באה לידי ביטוי בכלכלות המובילות ,בדגש על גרמניה ,בריטניה ויפן,
כאשר גם בארה"ב ובסין קיימת חולשה בענפי התעשייה .התפתחות זו ,הובילה לעדכון כלפי מטה בתחזיות
הצמיחה של הכלכלות הגדולות מצד הגופים הפיננסיים המובילים .הפרקים הבאים מציגים בהרחבה את
ההתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובגוש האירו .באשר לבריטניה ,האינדיקטורים לפעילות מצביעים על חולשה
בפעילות התעשייתית ,כאשר מנגד הפעילות בענפי השירותים נתמכת בביקושים יציבים מצד משקי הבית שנהנים
משוק עבודה הדוק ועליות שכר .חוסר הוודאות הרב סביב הברקזיט ,שאף עלה בעת האחרונה ,צפוי להמשיך
להכביד על הפעילות גם בחודשים הקרובים ,ועשוי להוביל לתגובה מצד הבנק המרכזי במידת הצורך .ביפן ,נתוני
הפעילות ממשיכים להצביע על צמיחה חלשה יחסית ,זאת הן מכיוון הפעילות התעשייתית והן מצד הצריכה
הפרטית ,בין היתר ,על רקע ירידת השכר הריאלי .במבט קדימה ,אנו צופים התמתנות בצמיחה של המדינות
המפותחות במהלך .2019



באשר לשווקים המתעוררים ,קצב הצמיחה בסין הואט ברביע השני של ( 2019הרחבה בעמוד הבא) ,מדד מנהלי
הרכש בהודו ירד אמנם ביוני אך עדיין הצביע על רמת תפוקה גבוהה יחסית .רכיב מחירי התפוקה במדד ירד
בחודש יוני על רקע ירידת מחירי הנפט בתחילת החודש הקודם ,התפתחות אשר צפויה לתמוך בהפחתת ריבית
נוספת מצד ה RBI-בחודש אוגוסט .במקביל ,האינדיקטורים לפעילות הכלכלית במרבית מדינות אסיה מחזקים
את ההערכות כי חלק מהבנקים המרכזיים באזור זה (סינגפור ,אינדונזיה ,דרום קוריאה ומלזיה) ינקטו בצעדי
מדיניות מרחיבים בזמן הקרוב בכדי לתמוך בפעילות ובאינפלציה .באמריקה הלטינית ,נראה כי לאחרונה הסיכונים
הפוליטיים פחתו במידה מסוימת ,התפתחות אשר תסייע להמשך תהליך ההתאוששות בצמיחה הכלכלית במרבית
הכלכלות באזור זה השנה ובשנה הבאה .במבט כולל ,אנו מעריכים כי הצמיחה בשווקים המתעוררים תישאר יציבה
ב ,2019-אך זאת תוך שונות מסוימת בין האזורים השונים (תרשים  .)2הודו צפויה להמשיך ולהוביל את הצמיחה
של מדינות ה ,EM-כאשר יתר כלכלות ה EM-ביבשת אסיה צפויות לצמוח בקצב הולך ומתמתן ,בין היתר ,עקב
ההתפתחויות הכלכליות בסין ותחזיות להאטת קצב הצמיחה שם .כאמור ,תהליך ההתאוששות האיטי וההדרגתי
באמריקה הלטינית צפוי להימשך במהלך השנה ,למעט מדינות המשבר – ארגנטינה וונצואלה .קצב הצמיחה
במדינות מרכז-מזרח אירופה צפוי להתמתן השנה ,על רקע ההאטה הצפויה בצמיחה הכלכלית בגוש האירו.
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Chart 2: Real GDP growth, 2019-2020 forecast
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פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)2נראה כי חלה האטה בקצב הצמיחה ברחבי העולם ברביע השני של ,2019
בעיקר כתוצאה מחולשה בפעילות ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי .הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים






קצב הצמיחה השנתי של התמ"ג בסין ירד ברביע השני של השנה ל( 6.2%-ריאלי) לעומת  6.4%ברביע הראשון,
זאת בהמשך למגמת ההתמתנות מהרביעים האחרונים (תרשים  .)3ההאטה הייתה בהתאם להערכות המוקדמות
של מרבית הגופים הפיננסיים ,והתרכזה בעיקר בענפי התעשייה והבינוי ,כאשר הצמיחה בפעילות ענפי השירותים
נותרה יציבה .נתונים אלה עקביים עם הירידה במדדי מנהלי הרכש ( )PMIשל ענפי התעשייה בסין אל מתחת ל-
 50נקודות (תרשים  .)3עם זאת ,יש לציין שההאטה בצמיחה ברביע השני באה חרף נתונים חזקים יחסית שפורסמו
לקראת סוף הרביע השני ,בהם :האצה בקצב הצמיחה ( )y/yשל הייצור התעשייתי מ 5.0%-במאי ל 6.3%-ביוני;
האצה בקצב הגידול של המכירות הקמעונאיות מ 8.6%-במאי ( )y/yל 9.8%-ביוני ,שנבעה לפחות באופן חלקי
מצמצום מהיר של מלאי מכוניות לפני יישום תקני פליטת כלי רכב חדשים שנכנסו לתוקף בסוף יוני; ועלייה
בהשקעות הריאליות .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי בתרחיש מרכזי ,הצמיחה הריאלית בסין צפויה להישאר יציבה
סביב רמת הצמיחה הנוכחית ,זאת בתמיכה של מדיניות מרחיבה (פיסקאלית ומוניטארית) מצד הממשל.
הירידה המתמשכת במדד מנהלי הרכש ( )PMIהגלובאלי של ענפי התעשייה נמשכה גם בחודש יוני ,בו ירד המדד
לרמה של ( 49.4תרשים  ,)4והצביע על התכווצות בייצור התעשייתי העולמי .בנוסף ,נציין כי לראשונה מאז נובמבר
 ,2012מדד זה הצביע על התכווצות בפעילות למשך חודשיים רצופים (מתחת ל 50-נקודות) .היחלשות הPMI-
ביוני הייתה רוחבית וכללה את חלקם הגדול של המשקים המפותחים והמתפתחים ( ,)EMובכך מהווה אינדיקציה
שלילית לפעילות התעשייתית במהלך הרביע השני של השנה וכפי הנראה גם במבט לרביע השלישי .יתכן שירידת
ה PMI-הושפעה במידה מסוימת מהטלת המכסים החדשים ,שהכבידו על הסנטימנט ועל הפעילות .מדד מנהלי
הרכש עשוי להתאושש בהמשך ,במידה שארה"ב וסין יגיעו להבנות מהותיות וברות תוקף .מנגד ,נבלמה הירידה
במדד ה PMI-הגלובאלי של ענפי השירותים ,והוא שב לעלות בחודש יוני .במבט קדימה ,אנו צופים צמיחה
עולמית מתונה יותר של כ( 3.25%-בממוצע) ב 2019-2020-לעומת צמיחה של  3.5%ב.2018-
החששות מהתפתחות מלחמת סחר מהווים עדיין סיכון מרכזי לתחזיות הצמיחה העולמית ,זאת על אף שארה"ב
וסין הסכימו לחדש את שיחות הסחר ביניהן בוועידת ה– .G20בניגוד לתגובה החיובית בשווקים הפיננסיים ,אנו
סבורים שנראה כי מדובר באיתות חיובי אך לא מעבר לזה ,שכן לא עלו עדיין הצעות ממשיות למתן מענה על
שאלות היסוד המהותיות של שני הצדדים .על כן ,נראה כי מדובר ברגיעה זמנית בלבד ויתכן שמדובר באירוע
דומה לזה משנה שעברה ,אז הפסקת האש נמשכה רק כשישה חודשים ,עת ארה"ב העלתה את המכסים על יבוא
מסין בהיקף של  200מיליארד דולר .אנו מעריכים כי שני הצדדים מעוניינים ,כפי הנראה ,להשיג הסכם סחר ,אך
הנושא צפוי להמשיך להכביד על הצמיחה ועל השווקים הפיננסיים עד אשר חוסר הוודאות יפחת באופן משמעותי.
בנוסף ,קיימות עדיין מחלוקות סביב נושא הסחר בין ארה"ב והאיחוד האירופי ,ויתכן שאף יוטלו מכסים בהמשך.
חוסר הוודאות סביב הברקזיט נותר גבוה ,בדגש על החשש מיציאה של בריטניה מה EU-ללא הסכם (התרחיש
בעל ההשפעות השליליות ביותר על הכלכלה) .כמו כן ,ישנם סיכונים פוליטיים וגאו-פוליטיים אחרים ,ובראשם:
מתיחות ביחסי ארה"ב-איראן ,מתיחות בחצי האי הקוריאני ,מזה"ת ועוד .לאור זאת ,ניתן לומר כי הסיכונים לפעילות
הכלכלית הגלובאלית נותרו גבוהים ומוטים כלפי מטה.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :סביבת האינפלציה ירדה בחודש מאי ,אך היא לא צפויה להתמתן באופן
משמעותי בהמשך .המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה והערכות להתמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה ,מהווים
גורמים שתומכים בסביבת תשואות מתונה בטווח הקצר


האינפלציה במדינות ה OECD-התמתנה בחודש מאי לשיעור של  2.3%לאחר שעמדה על  2.5%באפריל
(תרשים  .)5התמתנות האינפלציה הייתה רוחבית במרבית הכלכלות הגדולות ,בהובלת מדינות אירופה
(גרמניה ,צרפת ואיטליה) אך גם ביפן ובארה"ב ,וחלה בעיקר על רקע האטה בקצב עליית מחירי האנרגיה
במדד .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי הסיכון המרכזי למחיר הנפט קשור בהתפתחויות הגאו-פוליטיות
במפרץ הפרסי ,שבמקרה קיצון עלולות להביא לעליית מחיר הנפט בטווח הקצר ,התפתחות אשר עשויה
לתמוך בעלייה מסוימת באינפלציה בחודשים הבאים .במקביל ,אינפלציית הליבה עמדה על  2.1%בחודש
מאי ,לעומת רמה של  2.2%באפריל .החולשה בסחר העולמי וההאטה הצפויה בפעילות הכלכלית לצד
הרעה בציפיות העסקים עשויים להכביד על אינפלציית הליבה בעולם .מנגד ,אינפלציית הליבה צפויה
להיתמך בחודשים הבאים ,בין היתר ,במגמת הירידה המתמשכת בשיעורי האבטלה (תרשים  )6בקרב
מרבית המדינות המפותחות ובהמשך מגמה של עליית השכר .בהקשר זה ,נציין כי שיעור האבטלה במדינות
ה OECD-עמד על  5.2%בחודש מאי ,זאת בדומה לחודש הקודם ונמוך ב 0.2-נקודת אחוז בהשוואה לינואר
השנה .במבט כולל ,לא צפויים לחצי אינפלציה משמעותיים במהלך השנה.



לאור ההאטה המסוימת בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית הגלובאלית בחודשים האחרונים ,בשילוב עם
תחזיות צמיחה ואינפלציה מתונות יותר לשנים  2019-2020ומידה גבוהה יחסית של סיכונים ,נראה כי
מרבית הבנקים המרכזיים ברחבי העולם (המפותח בעיקר) הפנימו כי בזמן הקרוב יידרשו ,כפי הנראה,
מהלכים לעידוד הפעילות הכלכלית .ה FED-צפוי להפחית את הריבית ב 50-75-נ"ב במצטבר עד סוף
הרביע השני של  .2020סביר כי בפגישה בסוף חודש יולי יפחית ה FED-את הריבית ב 25-נ"ב או לכל
המאוחר באמצע ספטמבר .לגבי ה ,ECB-יו"ר הבנק המרכזי החדשה ,קריסטין לגארד ,צפויה להמשיך את
דרכו של דראגי .ה ECB-צפוי לבצע הרחבה מוניטארית בטווח הקצר שעשויה לכלול הפחתות ריבית,
תכנית הרחבה כמותית נוספת ,ותכנית  TLTROשלישית שתחל לפעול במהלך ספטמבר .כמו כן ,מספר
בנקים מרכזיים הפחיתו לאחרונה את הריבית (אוסטרליה ,ניו-זילנד והודו) ,ולהערכתנו ההרחבה
המוניטארית בסין צפויה להימשך לצד מהלכי הרחבה אפשריים גם ביפן ובחלק ממדינות ה EM-הגדולות.



המדיניות המוניטארית המרחיבה בכלכלות המפותחות הגדולות ,לצד ההערכות להתמתנות קצב הצמיחה
והאינפלציה ,צפויים להמשיך לתמוך בסביבת תשואות מתונה בטווח הקצר לפחות .תשואות האג"ח
הממשלתי בארה"ב עלו מעט באחרונה ,זאת בין היתר עקב ההפוגה במלחמת הסחר לאחר וועידת ה.G20-
במקביל ,מגמת הירידה בתשואות האג"ח של ארבע הכלכלות הגדולות בגוש האירו נמשכה עד לאחרונה,
כפי הנראה על רקע התאמת ציפיות המשקיעים לאפשרות קרבה של צעדים מרחיבים מצד ה .ECB-במבט
כולל ,הסביבה המאקרו-כלכלית העולמית ממשיכה לתמוך בתשואות נמוכות בחודשים הקרובים.

6

Dummy Text

ארצות הברית
פעילות כלכלית :ברביע השני צפויה האטה בצמיחה ,לאור צפי לתרומה שלילית של פעילות סחר החוץ נטו
ולמרות התאוששות בצריכה הפרטית; בהמשך השנה וביתר שאת בשנת  2020צפויה ההאטה להעמיק ,כתוצאה
מהשלכות מלחמת הסחר ולאור צפי להיחלשות חלק ממנועי הצמיחה הנוכחיים ,כגון השקעות ממשלתיות.








מתרבים הסימנים להאטה בצמיחת המשק האמריקני ברביע השני של  .2019נתוני סחר החוץ לחודשים
אפריל-מאי ואינדיקטורים נוספים (כגון סקרי הזמנות יצוא) מאותתים על כך שברביע השני צפויה ירידה
ביצוא ועלייה ביבוא ,כך שסחר החוץ נטו יחזור כפי הנראה לגרוע מהצמיחה ברביע השני ,לאחר שברביע
הראשון דווקא סיפק לה תרומה חיובית משמעותית (ראו תרשים  .)1היצוא האמריקני מושפע לשלילה בעת
הנוכחית מהחולשה בביקוש העולמי ,בעוד שהיבוא ממשיך לגדול לאור חוסנו היחסי של הביקוש המקומי .יש
לציין בהקשר זה כי ההסלמה שחלה בראשית מאי במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לא באה לידי ביטוי בנתוני
מאי ,שבמהלכו דווקא חלה עלייה (בהשוואה לאפריל) בהיקף הסחר הבילטרלי ביניהן.
אשר להשקעות המגזר העסקי ,האינדיקטורים השוטפים מאותתים על תמונה מעורבת ברביע השני .מחד
גיסא ,ביבוא מוצרי הון לשימושים אזרחיים (בניכוי יבוא מטוסים ,שהושפע לשלילה מהמשבר ב"בואינג") חלה
עלייה חזקה מהצפוי בחודשים אפריל -מאי .מאידך גיסא ,ההשקעות בענף הבנייה ממשיכות להיחלש ורמתן
הנוכחית נמוכה מזו שהייתה לפני שנה .ההתמתנות בהשקעות בבנייה ניכרת בעיקר בבנייה למגורים (על
רקע "התקררות" מדדי הפעילות בשוק הדיור) אך חלה במידה מסוימת גם בבנייה שלא למגורים.
הצמיחה הכוללת ברביע השני צפויה אמנם לרדת ,אך עדיין להיות דומה לפוטנציאל הצמיחה הנוכחי של
המשק ( 2%-1.5%בקצב שנתי) .הצריכה הפרטית צפויה להיות התורמת העיקרית לצמיחה ולהתאושש לאחר
האטה זמנית ברביע הראשון .משקי הבית האמריקניים עדיין נהנים מגידול יציב בהכנסה הפנויה ,לאור המשך
ביצועים חזקים יחסית של שוק העבודה ,אפקט העושר (כתוצאה מהעלייה במחירי הדירות ובשוק המניות)
ורמות מינוף נמוכות יחסית .לאור זאת ,ביטחון הצרכנים נמצא עדיין ברמה גבוהה יחסית ,אם כי לאחרונה ירד
במעט ,ייתכן לאור החששות להאטה במשק בכלל והסלמת מלחמת הסחר בפרט .לצד הצריכה הפרטית,
גם ההשקעות הממשלתיות צפויות לספק תרומה חיובית משמעותית לצמיחה ,בהמשך לרביע הראשון.
בהמשך השנה ,וביתר שאת בשנת  ,2020צפויה ההאטה במשק להעמיק וייתכן אף להוריד זמנית את קצב
הצמיחה אל מתחת לפוטנציאל (אך ככל הנראה לא לגלוש למיתון) .זאת ,כאשר ההסלמה האחרונה
במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין תתחיל לבוא לידי ביטוי בנתוני הפעילות הכלכלית ולאור הצפי שחלק
ממנועי הצמיחה של המחצית הראשונה של ( 2019בדגש על ההשקעות הממשלתיות וייתכן גם המלאים)
ייחלשו בהמשך .סימנים ברורים להתגברות ההאטה בהמשך הדרך עולים מסקרי התעשייה ( ISMו.)PMI-
המדדים העולים מסקרים אלה ממשיכים לרדת ומאותתים על חולשה גוברת במגזר הייצור (ראו תרשים ,)2
לצד האטה חריפה פחות במגזר השירותים .יש לציין כי פגיעה נוספת בצמיחה עשויה לחול במקרה של
הסלמה נוספת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ,תרחיש שהינו עדיין בר-מימוש לאור שבריריות הפסקת
האש שעליה הכריזו שתי המדינות בכינוס ה G20-האחרון ( 28-29ביוני).
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :למרות עלייה קלה באינפלציית הליבה הנמדדת על בסיס ה ,CPI-הרמה
המתונה יחסית של ה Core PCE-הובילה את יו"ר הפד פאוול לציין כי האינפלציה מצויה מתחת ליעד; עד סוף
השנה צפויה עלייה מסוימת בתשואת האג"ח ל 10-שנים ,אם תוואי הורדת הריבית יהיה מתון מזה שצופה השוק


לאחר מספר חודשים של האטה ,חלה האצה מסוימת באינפלציית הליבה ( )Core CPIבחודש יוני ,לקצב
שנתי של ( 2.1%לעומת  2.0%במאי ,ראו תרשים  .)3זאת ,לאחר עלייה חודשית ( )m/mחדה יחסית של .0.3%
במסגרת זאת ,נרשמה ביוני התייקרות בסחורות הליבה ,אשר כפי הנראה לא נבעה מעליית המכסים על
יבוא מסין בחודש מאי ,שכן הובלה ע"י סעיפים בעלי קשר חלש ,אם בכלל ,להעלאת המכסים (מכוניות
משומשות והלבשה; רוב יבוא הבגדים מסין אינו חשוף להעלאת המכסים) .גם הקיפאון ביוני במחירי סחורות
הליבה של מדד המחירים ליצרן ( PPIשל סחורות מוגמרות בניכוי מזון ואנרגיה) מצביעה על כך שהעלאת
המכסים על יבוא מסין עדיין אינה מחלחלת למחירים המקומיים.



אינפלציית הליבה לפי מחירי הצריכה הפרטית ( )Core PCEהסתכמה בחודש מאי בכ 1.6%-בקצב שנתי ,כך
שכבר מספר חודשים היא נמוכה יותר הן מאינפלציית הליבה הנמדדת על בסיס ה CPI-והן מיעד
האינפלציה של הפד ( .)2%נראה שעל רקע זה ,ציין יו"ר הפד פאוול במסגרת העדות החצי-שנתית בקונגרס
( 10ביולי) כי "האינפלציה מצויה מתחת ליעד" וכי "לחצי האינפלציה נותרו מוגבלים" .יחד עם זאת ,חלק
מחברי הפד אינם משוכנעים שסביבת האינפלציה נחלשה ,וזאת בהסתמך על מדד הליבה הממוצע של
הפד של דאלאס ( ,)Dallas Trimmed Mean PCEשעמד במאי ,בקצב שנתי ,על כ  ,2%-בדומה לחודשים
האחרונים .על רקע אופי הקשר שבין ה– TRIMMEDל ,CORE PCE-אנו מעריכים שגם ה CORE PCE-יחזור
לכ 2%-בתחילת  .2020בהמשך הדרך ,תוואי אינפלציית הליבה יושפע מחד ,מהעלאת המכסים על היבוא
מסין ומאידך ,מהיחלשות סביבת הביקוש במשק על רקע ההאטה המסתמנת בו.



עוד במסגרת העדות החצי-שנתית לקונגרס ( 10ביולי) ,ציין יו"ר הפד פאוול כי "נראה שחוסר הוודאות לגבי
מתחי הסחר והחששות לגבי חוסנה של הכלכלה העולמית ממשיכים להכביד על התחזית הכלכלית של
ארה"ב" .נראה שאמירה זו ואמירות אחרות שניתנו במסגרת פורום זה מצביעות על כך שעל אף הפסקת
האש במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין בעקבות מפגש ה G20-האחרון ועוצמת הגידול במספר המועסקים
בחודש יוני ,בכוונת הבנק הפדרלי לקדם את הפחתת הריבית ,בסך  25נ"ב ,בטווח הזמן הקרוב .אנו עדיין
צופים הורדת ריבית ראשונה בספטמבר  2019והורדת ריבית נוספת במרץ .2020



תשואות האג"ח הממשלתי עלו מאז פרסום הסקירה הקודמת (ראו תרשים  ,)4וזאת כפי הנראה בעקבות
שילוב של מספר גורמים ובהם :הפסקת האש במלחמת הסחר בעקבות פגישת ה ;G20-נתונים חזקים משוק
העבודה ,הפתעה קלה כלפי מעלה באינפלציה של יוני; ודבריו של יו"ר הפד פאוול .במקביל ,לאחרונה שב
והתרחב הפער בתשואות בין אג"ח ממשלתי ל 10-שנים לפדיון לבין אג"ח ממשלתי עם שנתיים לפדיון,
תהליך שמגלם ירידה בחששות של השוק ממיתון או מהאטה חריפה .ציפיות השוק להפחתת ריבית נותרו
בעינן בחודש האחרון ומגלמות  3הורדות ריבית עד סוף ( 2019כולל הורדה אחת המתומחרת באופן מלא
בהחלטת הריבית של סוף יולי) .להערכתנו ,אם תוואי ריבית הפד יתפתח בדומה לתחזית שלנו ,סביבת
התשואות של אג"ח עם  10שנים לפדיון תעלה במקצת מן הרמה הנוכחית בתקופה שנותרה עד לסוף השנה.
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גוש היורו
פעילות כלכלית ותחזיות :הייצור התעשייתי במאי הפתיע לטובה .למרות זאת ,התחזית לצמיחה ברביע השני
נותרה בעינה בהתבסס על חולשה ביתר האינדיקטורים .בגרמניה מסתמנת חולשה מהותית וירידה
בסנטימנט.


הרביע השני של השנה הסתיים ונתוני הפעילות וסקרי הסנטימנט שפורסמו מחדדים את הערכתנו כי חלה
האטה בקצב הצמיחה של כלכלת גוש האירו לסביבות ה .)q/q( 0.2%-תחילה ,יש לציין כי באופן מפתיע ,הייצור
התעשייתי של חודש מאי עלה בשיעור גבוה מהמצופה ,בעיקר הודות לעלייה משמעותית בצרפת ,אם כי עליות
נרשמו בכל אחת מן הכלכלות הגדולות בגוש האירו .יחד עם זאת ,נדגיש כי עלייה זו מגיעה לאחר שתי ירידות
רצופות בחודשיים הקודמים.
מנגד ,מצבור של אינדיקטורים אחרים תומכים בתחזית לעיל ,שפירושה האטה בקצב הצמיחה ביחס לרביע
הקודם :סקר העסקים של  PMIעבור חודש יוני הצביע על עלייה במדד ביחס למאי ,הודות לשיפור במדד
באיטליה וצרפת .אולם ,ממוצע המדדים ברביע השני מתואם עם צמיחה רבעונית בשיעור של  .0.2%התמונה
המתקבלת ממדד ה ESI-של הנציבות האירופית אף עגומה מכך ,המדד הגיע ביוני לשפל שלא נצפה מאז
ספטמבר  ;2013הרכישות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו במאי ב ,0.3%-זאת לאחר ירידה של  0.1%באפריל,
דבר אשר מצביע ,ככל הנראה ,על היחלשות בצריכה הפרטית (תרשים  ;)1יצוא הסחורות ממדינות גוש האירו
ירד בכ 2.5%-באפריל בהשוואה למרץ ,ירידה זו תומכת בתרומה שלילית של היצוא נטו לצמיחה ברביע השני
של  .2019כזכור ,היצוא התאושש קלות ברביע הראשון של  ,2019על רקע ,בין היתר ,יצוא מוגבר לבריטניה
שנבע מצבירת מלאים לקראת המועד המקורי דאז של ה .Brexit-לכן ,היצוא לבריטניה צפוי לרדת בחדות
וללחוץ על היצוא בכיוון ההפוך ברביע השני.



ברמה הלאומית ,נראה ששוב בעיקר גרמניה ואיטליה מעיבות על הפעילות בגוש האירו .גרמניה ,החשופה
במידה גבוהה יחסית לפעילות הסחר ומתועשת בהשוואה ליתר מדינות הגוש ,נפגעה מבעיות היצע בתעשיית
הרכב ,אך לא זו בלבד .מתחילת השנה ההזמנות מענפי התעשייה נמוכות מאוד בהשוואה לשנת  ,2018זאת על
רקע ירידה בהזמנות מחוץ לגרמניה ומתוכה .בתוך כך ,הייצור התעשייתי בגרמניה עלה ב 0.3%-במאי ,אך זאת,
יש לזכור ,לאחר ירידה חדה בשיעור של  2%באפריל ,ונראה שהייצור צפוי לגרוע מהצמיחה בגרמניה ברביע
השני של .2019
החולשה בענפי התעשייה בגרמניה ,כך נראה ,העיבה גם על הצריכה של משקי הבית ,ובחודשים אפריל – מאי
ירדו המכירות הקמעונאיות בגרמניה בחדות ,בד בבד עם ירידה באמון הצרכנים .סקר העסקים המקומי ,ה,IFO-
ירד ביוני לרמה הנמוכה מאז פברואר  ,2016בעיקר על רקע ירידה חדה ברכיב הציפיות (תרשים  .)2לסיכום,
לאור נתוני הפעילות החלשים בגרמניה לא ניתן לפסול כי ברביע השני של  2019תירשם צמיחה אפסית ,או
חמור מכך אף צמיחה שלילית .נוסף על כך ,לא מן הנמנע כי החולשה בענפי התעשייה ,שככל הנראה כבר זלגה
לצריכה של משקי הבית ,תעיב גם על הפעילות בענפי השירותים שנותרה יחסית איתנה עד כה.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :מינוי  Lagardeתומך בהרחבת המדיניות המוניטרית ,כמו גם ,ציפיות
האינפלציה ,החולשה בפעילות הכלכלית ועוד .התשואות על האג"ח של הכלכלות הגדולות תיקנו מעלה ,ככל
הנראה על רקע נתונים חיוביים יחסית מגוש האירו והעולם ,אך הן עודן נמוכות היסטורית.








אינפלציית הליבה ,המנטרלת מחירי המזון ,אנרגיה ,טבק ואלכוהול ,עלתה ביוני לקצב שנתי של כ 1.1%-מ0.8%-
בחודש שעבר ,ואילו האינפלציה הכללית נותרה ללא שינוי על  .1.2%משום שמדובר בנתונים ראשוניים הפילוח
אינו מקיף ,אולם ,בכל זאת ,ניתן ללמוד כי עלייה במחירי השירותים הובילה לעלייה באינפלציית הליבה .מדדי
האינפלציה בצרפת וגרמניה מעידים כי העלייה במחירי השירותים נבעה ממחירי התחבורה והאירוח ,זאת ככל
הנראה בשל ריבוי חופשות בחודש יוני בשנה הנוכחית בהשוואה לשנה שעברה ,מה שאומר שלפחות חלק מן
העליות יקוזזו בחודש הבא.
הפרלמנט האירופי הצביע ברוב צר בעד מינויה של  Ursula von der Leyenלנשיאה הבאה של הנציבות
האירופית .על אף שהיא ביטאה את תמיכתה במדיניות פיסקלית מעודדת צמיחה ,להערכתנו החוקים
הפיסקליים של הנציבות האירופית לא ישתנו לעת עתה .חשוב מכך ,המינוי של הנשיאה הבאה של ה,ECB-
 ,Christine Lagardeשתחליף את הנשיא הנוכחי באוקטובר  ,2019ככל הנראה מצביע על דבקות במדיניות
הנוכחית של ה Lagarde .ECB-שכיהנה בעבר בראשות משרד האוצר הצרפתי ,ועד לא מכבר שימשה כיו"ר ה-
 ,IMFאך אינה כלכלנית ,זכורה כמי שתמכה בצעדי ה ,ECB-שנתפסו בזמנו "בלתי שגרתיים" ,כגון ריבית שלילית
ותכנית ההרחבה הכמותית ( ,)QEוכן עודדה מדיניות מוניטרית מרחיבה כחלק מתמיכה בפעילות הכלכלית.
לפיכך ,במבט קדימה ,מסתמן כי מינויה מבשר על תמיכה במדיניות מוניטרית מרחיבה ,בגישה שאינה שונה
ממש מזו של .Draghi
מלבד מינוי מחליפתו של  ,Draghiניתן להצביע על עוד ועוד גורמים התומכים בשיבה למדיניות מוניטרית
מרחיבה :בראש ובראשונה ,החולשה בנתוני הפעילות של גוש האירו ,ובפרט בגרמניה ,כפי שתוארו לעיל תומכת
בכך; האינפלציה נמוכה משמעותית מהיעד (מתחת ,אך קרוב ל )2%-ואף אינה צפויה לשוב ליעד בשנתיים
הקרובות לפי התחזית של ה ;ECB-זאת ועוד ,האינפלציה הנגזרת מהציפיות בשווקים בטווחים הארוכים (שנים
 )6-10הניצבת כיום סביב  1.3%נמוכה בהשוואה היסטורית (תרשים  .)3בעבר ,נקט ה ECB-בצעדים מרחיבים
ברמות שהיו גבוהות יותר מזו הנוכחית; יותר ויותר נציגים של ה ECB-מתבטאים בפומבי בעד הצורך בנקיטת
צעדים מרחיבים נוספים .יתרה מכך Draghi ,בעצמו הבהיר באמצע החודש שעבר ,במילים אחרות ,כי כל כלי
המדיניות "על השולחן" וכי הם נידונו בהחלטת הריבית האחרונה.
במבט קדימה ,כל הטיעונים המוזכרים לעיל תומכים במדיניות מרחיבה וצפויים להוביל לשינוי במדיניות
המוניטרית בטווח הזמן הקצר ,ייתכן שכבר בהחלטת הריבית הקרובה שתיערך בסוף החודש .השינוי ככל הנראה
יתבצע בהדרגה באמצעות עדכון ה ,Forward Guidance-לאחר מכן ,הורדת ריבית ובהמשך אף הנעה מחדש
של ההרחבה הכמותית.
עד תחילת יולי התשואות על האג"ח ל 10-שנים של ארבע הכלכלות הגדולות בגוש האירו המשיכו במגמת
הירידה שאפיינה אותן מתחילת שנת  ,2019זאת ,ככל הנראה כחלק משינוי בציפיות המשקיעים שנבע מהפנמת
האפשרות שה ECB-ינקוט בצעדים מרחיבים בטווח הזמן הקרוב .ומאז ,להוציא איטליה ,תיקנו התשואות כלפי
מעלה ,ייתכן וזאת על רקע מספר נתונים חיוביים בעולם ,בדגש על הייצור התעשייתי בגוש האירו ,נתוני תעסוקה
בארה"ב ועוד (תרשים  .)4התשואה על האג"ח של איטליה קיבלה תמיכה נוספת מן המועצה האירופית .איטליה,
נחלצה בעור שיניה מצעד משמעתי של המועצה האירופית כנגדה ,הודות לצעדים פיסקליים מצמצמים
שהחליטה ליישם ,דבר אשר ישאיר את גודל הגירעון התקציבי שלה בהתאם להסכמות שהושגו מול הנציבות
האירופית בנובמבר  .2018הקיצוץ עליו הכריזה הממשלה מנע הפעלה של Excessive Deficit Procedure
ודחה את העימות בין המוסדות של האיחוד האירופי לבין איטליה בנושאים תקציביים ,לפחות לעת עתה.
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גילוי נאות
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.
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