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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

כלכלת העולם – התמונה הגדולה )עמ' 4( 

 האטה בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של השנה על רקע חולשה בענפי התעשייה.  

 ברביע השני צפויה האצה מסוימת בפעילות.  

 הסיכונים לתחזיות הצמיחה עדיין גבוהים יחסית. והתממשות של אחד הסיכונים עלול לגרום לחזרה 
לתנודתיות גבוהה בשווקים הפיננסיים.   

 סביבת האינפלציה התמתנה בעת האחרונה, אך הפוטנציאל להמשך התמתנות משמעותית מוגבל.  

 העמדה היונית צפויה להמשיך לאפיין בנקים מרכזיים. איננו שוללים צעדי הרחבה נוספים בחלק 
מהבנקים המרכזיים בכלכלות הגדולות בעולם.  

  סביבת המאקרו הנוכחית תומכת בסביבת תשואות נמוכה יחסית בשוק האג"ח בטווח הקצר לפחות.  

 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 ברביע השני צפויה לחול האצה בצמיחה לאחר האטה ברביע הקודם, אך היא צפויה להיות מוגבלת 
בעוצמתה.  

 סביבת הצמיחה צפויה להתמתן ב-2019 אך יתכן כי מידת הפסימיות כפי שבאה לידי ביטוי בשוק 

האג"ח משקפת פסימיות רבה מדי.      

 נמשכת ההתמתנות באינפלציה, אך המגמה צפויה להיבלם.  

 סביבת המאקרו תומכת בעמדת ה"סבלנות" של  הפד. 

 איננו שוללים כי רמות התשואה בעת הנוכחית משקפים מידת פסימיות גבוהה מדי לגבי המצב 
הריאלי בארה"ב.  

 

גוש היורו )עמ' 9( 

 המשך של סביבת צמיחה איטית. קצב הצמיחה עשוי לעלות במידה קטנה במחצית השניה של 
השנה.  

 הכלכלות המתועשות פגיעות יותר ביחס לכלכלות הנשענות יותר על ענפי השירותים.  

 עדכנו את תחזית הצמיחה ל-2019 כלפי מטה. 

 איננו צופים עליה בלחצי האינפלציה במהלך השנה.  

 המדיניות המוניטארית של ה-ECB צפויה לתמוך בזמינות האשראי ושיעורי ריבית נמוכים לאורך 

העקום. 
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2020F 2019F 2018E 2017 2016  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.2% 3.7% 3.6% 3.4% 3.4%

 ארצות הברית 1.6% 2.3% 2.9% 2.3% 1.5%

 בריטניה 1.8% 1.6% 1.3% 1.3% 1.5%

 יפאן 0.9% 1.7% 0.7% 1.0% 0.4%

 גוש היורו 1.7% 2.5% 1.8% 1.2% 1.4%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפאן( 4.5% 5.2% 5.0% 4.7% 4.4%

 סין 6.7% 6.9% 6.6% 6.3% 6.1%

 הודו 7.1% 6.7% 7.3% 7.4% 7.2%

 אמריקה הלטינית 0.7%- 1.2% 1.1% 2.0% 2.2%

 ישראל 4.0% 3.5% 3.3% 3.1% 3.6%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  2.3% 5.3% 4.4% 3.3% 2.8%

מדד המחירים לצרכן, שיעור שינוי,      
 ממוצע שנתי

 ארצות הברית 1.3% 2.1% 2.4% 2.2% 1.4%

 בריטניה 0.7% 2.7% 2.5% 2.0% 2.1%

 יפאן 1.0% 0.5% 1.0% 1.5% 1.7%

 גוש היורו 0.1%- 1.5% 1.7% 1.4% 1.5%

 ישראל 0.5%- 0.4% 0.8% 1.3% 0.6%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 0.50-0.75% 1.25-1.50% 2.25-2.50% 2.25-2.75% 2.00-2.50%

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

 יפאן 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.10%- 0.00%

 גוש היורו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00-0.20%

 ישראל 0.10% 0.10% 0.25% 0.25-0.75% 0.50-1.25%

Dummy Text



 
 

 כלכלת העולם – התמונה הגדולה

פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )1(: האטה בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של השנה על רקע 
חולשה בענפי התעשייה. ברביע השני צפויה האצה מסוימת. הסיכונים לתחזיות הצמיחה עדיין גבוהים יחסית.   

 על פי הנתונים הכלכליים שפורסמו בעת האחרונה נראה כי חלה האטה בפעילות הכלכלית בקרב חלק 
מהכלכלות הגדולות בעולם ברביע הראשון של השנה, בפרט המפותחות שביניהן. ההאטה ניכרת בעיקר 

בנתוני היצור התעשייתי ובסחר הבינלאומי )תרשים 1(, בעוד הצמיחה בענפי השירותים ממשיכה להיות חזקה.  

 בקרב המדינות המרכזיות נמשכת השונות במגמת הצמיחה, כאשר ארה"ב ממשיכה לצמוח בקצב גבוה ביחס 

למדינות המפותחות )תרשים 2(. בעת הנוכחית, נראה כי בארה"ב חלה האטה ברביע הראשון, בין היתר עקב 
האטה בביקושים המקומיים, ובצריכה הפרטית בפרט. זאת, על רקע תנאי מזג האוויר הקשה, השבתת 
הממשל בתחילת השנה, התפוגגות ההשפעה החיובית של מדיניות ההרחבה הפיסקאלית, וכן השפעות של 
עליית הריבית בשנים האחרונות שהשפיעה על סקטורים רגישים לריבית כמו הנדל"ן, דבר שקיבל ביטוי 
בנסיגה בביקוש לדירות וכפועל יוצא האטה בביקוש למוצרים בני קיימא. כמו כן ההאטה ביצוא ובענפי 
התעשייה ממשיכה להכביד על גוש היורו, בפרט על המדינות הפתוחות, ביניהן גרמניה המתאפיינת בצמיחה 
מתונה בעת האחרונה. גם לסיכונים הפוליטיים באזור יש השפעה רבה על סביבת הצמיחה באירופה, דבר 
המקבל ביטוי במספר כלכלות אירופאיות גדולות, לרבות איטליה וצרפת. חוסר הוודאות סביב הברקזיט 
)האיחוד האירופי אישר ב-11.04 דחיה נוספת לתאריך עזיבת האיחוד ל-31.10.2019( ממשיך לגבות מחיר 
גבוה יחסית מכלכלת בריטניה, דבר המקבל ביטוי בעיקר בחולשה בהשקעות. וביפאן ככל הנראה חלה האטה 
בצמיחה ברביע הראשון הן מסיבות של אפקט קצה והן בעקבות האטה משמעותית ביצוא וביצור התעשייתי. 
להערכתנו, הצמיחה במדינות המפותחות תתמתן השנה ביחס לשנה שעברה בהובלת ארה"ב, אשר הגיעה 
ככל הנראה לקצב שיא במחזור הצמיחה הנוכחי, וגם בעקבות ההאטה בחלק מהמדינות באירופה. יש לציין 

כי גופים פיננסיים המשיכו לעדכן בעת האחרונה את תחזיות הצמיחה שלהם לשנת 2019 כלפי מטה.   

 בקרב המדינות המפותחות ושווקים מתעוררים, תמונת הצמיחה הייתה קצת יותר מעורבת. בעוד שבסין 
הנתונים מעידים על האטה קלה בצמיחה )הרחבה בעמוד הבא(, בהודו קצב הצמיחה צפוי לעלות ברביע 
הראשון לאחר האטה ברביע הקודם. בדרום אמריקה, הפעילות הכלכלית צפויה להמשיך לצמוח בהדרגתיות, 
בין היתר, על רקע הערכות להתאוששות כלכלית בברזיל ומקסיקו, בעוד שהחולשה בפעילות הכלכלית 
בארגנטינה נמשכת על רקע סביבת הסיכונים הגבוהה. קצב הצמיחה במדינות המתפתחות צפוי להישאר 
יציב ב-2019 בהשוואה לשנה שעברה תוך שונות בין האזורים השונים. ההאטה בצמיחה בכלכלות הגדולות 
באירופה תכביד על הצמיחה בכלכלות מזרח ומרכז אירופה. לעומת זאת, ההתאוששות הכלכלית במדינות 
דרום אמריקה צפויה להימשך השנה בקצב מתון והדרגתי. באסיה, קצב הצמיחה צפוי להתמתן במידה 
מסוימת על רקע הערכות להאטה בסין, אם כי ההאטה לא צפויה להיות משמעותית. בנוסף, איננו שוללים 

הפתעה כלפי מעלה בנתוני הצמיחה של סין במידה והתוכניות הכלכליות של הממשל יצליחו.  
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Dummy Text



 
 

פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )2(: האטה בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של השנה על רקע 
חולשה בענפי התעשייה. ברביע השני צפויה האצה מסוימת. הסיכונים לתחזיות הצמיחה עדיין גבוהים יחסית.   

 למרות ההאטה בקצב הצמיחה בסין, בעת האחרונה היינו עדים גם למספר נתונים כלכליים חיוביים. נתוני 
הצמיחה במכירות הקמעונאיות העידו על בלימה, לפחות זמנית, בחודשים האחרונים; הצמיחה בהשקעות 
בנכסים קבועים עלתה במידה מסוימת בעת האחרונה לאחר מגמת ירידה ארוכת טווח, ומגמת הירידה 
בצמיחת כמות הכסף )משתנה המשמש כאינדיקאטור מוביל לצמיחה בסין( נבלמה בעת האחרונה. בנוסף, 

נתוני ה-PMI בחודשים פברואר מרץ הציגו שיפור בסנטימנט הכלכלי )תרשים 3(, ומדדי המניות משקפים 
אופטימיות בעת האחרונה. יחד עם זאת, להערכתנו, מוקדם עדיין להסיק מסקנות כי ההאטה בכלכלה הסינית 
נבלמה וכי אנו לפני שלב של האצה בפעילות הכלכלית. נראה כי עדיין קיימת חולשה יחסית בענפי היצוא 
והתעשייה, והשיפור בעת האחרונה הוא תוצאה של מדיניות כלכלית מרחיבה של הממשלה הן במישור 
המוניטארי והן במישור הפיסקאלי. הצלחת המדיניות הכלכלית לצד השגת הסכם סחר בין ארה"ב לסין 
)ההערכות למועד חתימת הסכם עקרונות נעות בין אפריל לחודש יוני(, עשוי לתת רוח גבית לכלכלה 

ולשווקים הפיננסיים בטווח הקצר לפחות.   

 על פי נתונים של מדדי מנהלי הרכש לחודש מרץ יתכן כי חל שינוי בסנטימנט הכלכלי ברמה העולמית. 

המדד המשולב )Composite Index( הכולל את ענפי השירותים והתעשייה עלה לרמת שיא של ארבעה 
חודשים. זאת בעיקר בהובלת ענפי השירותים, בעוד החולשה בענפי התעשייה נמשכת. יחד עם זאת, יש לציין 
כי בעת האחרונה חל שיפור בציפיות בקרב העסקים בענפי התעשייה, דבר אשר אם ימשך, עשוי לקבל ביטוי 

בעליה בפעילות בסקטור בטווח הקצר לפחות.  

 אנו מניחים כי ברביע השני של השנה תחול עליה בפעילות הכלכלית בעולם לאחר ההאטה שהייתה בצמיחה 
העולמית במהלך 2018 )תרשים 4(. הנחה זו נתמכת באינדיקאטורים מובילים ובחלק מנתוני הסקרים 
העסקיים השונים ומבוססת גם על הנחה כי ההאטה ברביע הראשון הושפעה בין היתר מגורמים זמניים 
וחולפים, בעיקר בארה"ב ובסין, שלא צפויים להשפיע ברביע הנוכחי. בראיה שנתית אנו צופים כי קצב 
הצמיחה יתמתן במידה קטנה לקצב של 3.4% השנה לעומת 3.6% ב-2018. ובשנה הבאה קצב הצמיחה צפוי 

להישאר יציב.  

 הסיכונים המרכזיים לצמיחה קשורים למידת חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר של ארה"ב על אף 
שלאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת שהצדדים קרובים להסכם שעתיד להיחתם בחודשים הקרובים. יחד 
עם זאת, יתכן כי השלב הבא במדיניות הסחר של ארה"ב יהיה לשפר את ההסכמים עם יצואני הרכב לארה"ב, 
ובפרט עם מדינות אירופה. סיכונים מרכזיים אחרים כוללים את חוסר הוודאות סביב הברקזיט, סיכונים 
פוליטיים אחרים באירופה על רקע הבחירות לפרלמנט ובחירות בחלק מהכלכלות ביבשת, וסיכונים פיננסיים 
בחלק מהמדינות המתפתחות הגדולות המתאפיינות בגורמים בסיסיים חלשים. בעת האחרונה היינו עדים 
להיחלשות משמעותית במטבעות בשווקים המתעוררים, בפרט בטורקיה וארגנטינה המתאפיינות בסיכונים 
פוליטיים גבוהים, חולשה בפעילות הכלכלית וחוסר אמון בקרב המשקיעים. התממשות של אחד הסיכונים 

המרכזיים עלול לגרום לעליה משמעותית בתנודתיות בשווקים הפיננסיים במהלך השנה.  
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Dummy Text



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: סביבת האינפלציה התמתנה בעת האחרונה, אך הפוטנציאל להמשך התמתנות 
משמעותית מוגבל. העמדה היונית צפויה להמשיך לאפיין בנקים מרכזיים ולתמוך בסביבת תשואות נמוכה 

בשוק האג"ח.  

 האינפלציה במדינות ה-OECD נותרה יציבה בחודש פברואר לעומת חודש ינואר, סביב 2.1% - הרמה 

הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2017 )תרשים 5(. הירידה באינפלציה בעת האחרונה נבעה בעיקר מההשפעה 
בפיגור של ירידת מחירי הנפט ברביע האחרון של 2018. ההתאוששות במחירי הנפט וסחורות תעשייתיות 
אחרות מתחילת השנה, בין היתר על רקע ציפיות לחתימת הסכם סחר בין ארה"ב וסין בקרוב, עשויה להגביל 
את מגמת הירידה באינפלציה ואף לתמוך בהתייצבותה בטווח הקצר לפחות. גם אינפלציית הליבה התמתנה 
בעת האחרונה, אך במידה קטנה יחסית. אנו מניחים כי מגמות הירידה בשיעורי האבטלה )תרשים 6(, הגידול 
בשכר בכלכלות המרכזיות בעולם והחוסן בענפי השירותים, יגבילו המשך של מגמת התמתנות באינפלציית 

הליבה בטווח הקצר. בסך הכל, איננו צופים לחצי אינפלציה משמעותיים ב-2019.   

 בעקבות ההאטה בפעילות בענפי התעשייה, עליית סיכוני הצמיחה וההתמתנות בסביבת האינפלציה, בנקים 

מרכזיים עברו מעמדה ניצית במדיניות המוניטארית לעמדה ניטראלית או יונית בעת האחרונה. הבנק 
הפדראלי הודיע בפגישה המוניטארית בחודש מרץ כי הוא יסיים את תכנית צמצום המאזן בחודש ספטמבר 
ועדכן כלפי מטה את תחזיות הריבית באופן משמעותי )הרחבה בפרק על ארה"ב(. הבנק המרכזי של אירופה 

הודיע על תכנית TLTRO חדשה והשלישית ושינה את הכוונתו לגבי העלאת הריבית הראשונה לסוף השנה. 

במידה והחולשה באירופה תימשך איננו שוללים כי ה-ECB יבצע צעדי הרחבה מוניטארית נוספים. בשווקים 
המתעוררים, הבנק המרכזי של הודו הפחית את הריבית בפגישתו האחרונה ובסין אנו מניחים המשך הרחבה 

מוניטארית ב-2019 לפחות.  

 בעקבות השינויים בעמדות ובמדיניות של הבנקים המרכזיים המובילים ועל רקע שינוי בציפיות הצמיחה 

והאינפלציה של גופים פיננסיים מובילים, בעת האחרונה היינו עדים לירידה בציפיות הריבית הקצרה בארה"ב 
ובאירופה. השינויים בציפיות ובתוואי הריביות העתידי קיבלו ביטוי גם בחלקים הארוכים של עקומי התשואות. 

בארה"ב פער התשואות באגרות החוב הממשלתיות month/10-year-3 ירד לרמה שלילית באופן זמני 

במהלך החודש הקודם, זאת בפעם הראשונה מאז 2007 והעקום של year/10-year-2 עדיין שטוח יחסית. 
גם באירופה נמשכת מגמת ההשתטחות בעקום בעקבות הירידה בתשואה של האג"ח ל-10 שנים. בעקבות 
סביבת המאקרו בעת הנוכחית אנו מניחים סביבת תשואות נמוכה בטווח הקצר, יחד עם זאת איננו שוללים 
כי המשקיעים מתמחרים תרחישים פסימיים מדי במישור הריאלי, זאת תוך צפי לסביבת אינפלציה נמוכה 

מאוד לאורך זמן.  
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 ארצות הברית

פעילות כלכלית ותחזיות: ברביע השני צפויה לחול האצה בצמיחה לאחר האטה ברביע הקודם, אך היא צפויה 
להיות מוגבלת בעוצמתה. סביבת הצמיחה צפויה להתמתן ב-2019 אך יתכן כי מידת הפסימיות כפי שבאה לידי 

ביטוי בשוק האג"ח משקפת פסימיות רבה מדי.      

 קצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב התמתן ככל הנראה ברביע הראשון של השנה, רביע שלישי ברציפות 
)תרשים 1(, זאת בעיקר על רקע נתוני הצריכה הפרטית. הביקושים של משקי הבית הושפעו, בין היתר, 
מהשפעות חולפות כגון השבתת הממשל שנמשכה גם בחודש ינואר השנה, וכן השפעות של מזג אוויר קשה 
ועונתיות שיורית ברביע הראשון של השנה. בנוסף, נראה כי הביקוש המקומי מצוי בהאטה על רקע מיצוי של 
חלק משמעותי מן ההרחבה הפיסקלית )הפחתת מיסי חברות ב-2018( ומצב עולם של ריביות קצרות גבוהות 
יותר מאשר בעבר. חשוב לציין, כי איננו צופים הרעה מהותית בצריכה הפרטית. משקי הבית צפויים עדיין 
להיות התורמים המרכזיים לצמיחה בטווח הקצר לפחות, על רקע נתוני שוק העבודה הטובים, אמון הצרכנים 

הגבוה אפקט העושר.  

 חרף ההאטה הצפויה בצריכה הפרטית ברביע הראשון, הצמיחה הכוללת של התמ"ג עדיין צפויה להיות 

סבירה, בקצב הקרוב לממוצע הצמיחה ברביע הראשון בשנים האחרונות. זאת, בעקבות התרומה החיובית 
הגלומה בסחר החוץ נטו של ארה"ב. צמיחת התמ"ג לרביע הראשון בארה"ב צפויה להיות סביב 1.5-2.0% 

במונחים שנתיים, רמה אשר תהיה חלשה במקצת מהנתון המתוקן של 2.2% ברביע הקודם.  

 בראיה שנתית, מתרבים הסימנים כי הצמיחה בכלכלת ארה"ב תאט השנה. הנחותינו מקבלות ביטוי בשלל 
אינדיקאטורים הקשורים בביקושים של משקי הבית, חולשה בהזמנות החדשות בענפי התעשיה, האטה 

מסוימת בפעילות בענפי התעשיה והשירותים, לאחר שה-ISM בענפי השירותים ירד לשפל של 20 חודשים 
)תרשים 2(.  

 במבט קדימה, אנו מניחים כי הצמיחה בכלכלת ארה"ב תאט במהלך 2019-2020, אולי אף מתחת 
לפוטנציאל, אך בעת הנוכחית איננו צופים כניסה למיתון בטווח הקצר. יש בכך אמירה ברורה כנגד מכלול 
הדעות שמנסה להסיק מסקנות "מוגזמות" מן השינויים בעקום התשואות. אחד המדדים הטובים ביותר 

להערכת מצב המשק האמריקאי הוא מדד ה- Leading Economic Index( LEI( שהינו מדד מוביל 
המבוסס על עשרה אינדיקטורים כלכליים. ניסיון העבר מלמד שיש למדד זה יכולת טובה מאוד בחיזוי כניסה 
למיתון כחצי שנה לפני התממשות אירוע זה. נכון להיום, השינוי במדד מעיד על צפי להאטת הצמיחה, לקצב 
מתון מזה שהיה לפני שנה-שנתיים, ולא צפי למיתון. תחזיות הצמיחה שלנו לא השתנו ביחס לתחזית בחודש 
הקודמת. אנו מניחים כי ארה"ב תצמח בשיעור של 2.3% השנה לעומת 2.9% ב-2018. קצב הצמיחה צפוי 

להמשיך להתמתן וצפוי לעמוד על 1.5% ב-2020.  
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: נמשכת ההתמתנות באינפלציה, אך המגמה צפויה להיבלם. העמדה היונית של 
הפד תגביל את הפוטנציאל לעליית תשואות משמעותית.   

 האינפלציה )CPI( עלתה בחודש מרץ לקצב שנתי של 1.9% לעומת 1.5% בחודש הקודם, זאת על רקע 

העליה במחירי הנפט בעת האחרונה. לעומת זאת, אינפלציית הליבה ירדה, חודש שני ברציפות, לקצב 
שנתי של 2.0%, לעומת 2.1% בפברואר. גם מדדי האינפלציה המועדפים על הפד ומבוססים על מחירי 

הצרכנים )PCE( הציגו נתונים דומים בעת האחרונה. איננו צופים המשך מגמת ירידה משמעותית 
באינפלציית הליבה בטווח הקצר, אך ההשפעות בפיגור של התיסוף שחל בדולר בשנה האחרונה עשויות 
להכביד על מחירי היבוא )תרשים 3( "ולהתגלגל" למדדי המחירים של הצרכנים. מצד שני, ההתאוששות 

במחירי הסחורות עשויה לקזז את ההשפעות הללו במידה מסוימת.   

 בפגישה המוניטארית האחרונה הפד השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 2.25-2.50% כצפוי, אך 
תוכן הפגישה בכללותו היה יוני מהצפוי. ההצהרה הכירה "שהפעילות הכלכלית הואטה יחסית לשיעורה 
המוצק". בתחזיות הכלכליות העדכניות של הפד, היקף העלאות ריבית השנה הופחת במידה ניכרת. 
תוואי הריבית לסוף 2019, בחציון התחזיות של חברי וועדת השווקים הפתוחים של הפד, הורד ל -2.4% 
בסוף 2019 מ -2.9% לפני שלושה חודשים, דבר המעיד על הפחתת הסיכוי להעלאות ריבית השנה. 
התחזיות החציוניות ל -2020 ו -2021 צומצמו גם כן ב -50 נקודות בסיס לכ-2.6% מ-3.1% קודם לכן. 
חשוב להדגיש כי מדובר בחציון של טווח תחזיות, שיש סביבו פיזור של דעות, ועל פי הנטייה המרכזית 

)central tendency( לא ניתן לשלול אפשרות של העלאת ריבית נוספת בטווח הקצר-בינוני. בנוסף, 
הפד הודיע כי הוא יסיים את צמצום המאזן בספטמבר השנה. המאזן כבר הצטמצם מכ -4.3 טריליון 
דולר ל -3.8 טריליון דולר וצפוי להיות קרוב ל -3.5 טריליון דולר בחודש ספטמבר תחת התוכנית 

המתוקנת. החל מחודש ספטמבר, הבנק הפדראלי יצמצם אחזקות MBS בכ-20 מיליארד דולר בחודש 
והמשמעות היא שהפד יהיה רוכש נטו של אג"ח ממשלתי בעוד שישה חודשים. 

 להערכתנו, נתוני הפעילות הכלכלית והאינפלציה בעת הנוכחית ואלה שצפויים להתפרסם בהמשך 
השנה, לצד העמדה היונית של הבנק המרכזי, תומכים בסביבת תשואות נמוכה יחסית בטווח הקצר 
לפחות. לאחרונה עדכנו את תחזית התשואות בחלק הארוך של העקום כלפי מטה )תחזית לאג"ח -10 
שנים ל-2019, בממוצע, הופחתה ל-2.3% לעומת 2.7% בתחזית הקודמת(. יש לציין כי כיום, עקום 

התשואה הוא בעל מבנה בצורת U ולא עקום הפוך לחלוטין מתחילתו ועד לסופו )תרשים 4(. השווקים 
צופים כי ריבית הפד תרד במהלך השנתיים הקרובות, אך בעוד פחות מחמש שנים מהיום צפויה עלייה 
מחודשת בריבית. בהתאם לכך, למרות שתשואת ה- 10 שנים דומה לזו של 3 חודשים לפדיון, התשואה 
ל- 10 שנים נותרה גבוהה מזו של התשואה באג"ח לשנתיים, וזה עדיין לא אות "מיתון" ברור, אך כן יש 

מסר ברור לצפי להאטה ולהתאמת המדיניות המוניטרית לכך בטווח הקצר-בינוני. 
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 גוש היורו

פעילות כלכלית ותחזיות: המשך של סביבת צמיחה איטית. הכלכלות המתועשות פגיעות יותר ביחס לכלכלות 
הנשענות יותר על ענפי השירותים. עדכנו את תחזית הצמיחה ל-2019 כלפי מטה. 

 הנתונים הכלכליים שפורסמו בחודש האחרון העידו על המשך סביבת צמיחה מתונה, בדומה לקצב 
הצמיחה בשני הרבעונים הקודמים, ונמוך יותר מקצבי הצמיחה בתחילת 2018 וב-2017.  עם זאת, נראה 
שמדובר במהלך של האטה מחזורית "נורמלית", ולא על הליכה לכיוון של מיתון. בהתאם לכך, מדדי 
הפעילות הכלכלית בגוש האירו מצביעים על צמיחה איטית מאוד ברביע הראשון של השנה וצפוי כי 
צמיחת התמ"ג תהיה כמעט אפסית, כ- 0.2% בלבד )במונחים רבעוניים(, זה הרביע השלישי ברציפות. 
זאת בעיקר בשל חולשה בסקטור התעשייתי )תרשים 1(, המונעת, בין היתר, על ידי חולשת הביקושים 
החיצוניים )יצוא(. מנגד, נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש פברואר ומדדי הסנטימנט בענפי השירותים 

היו חזקים יחסית וצפויים לתמוך בכלכלה בעת הנוכחית.  

 בראיה גיאוגרפית, ישנם פערים בביצועים של ארבע הכלכלות הגדולות באירופה. באיטליה, הפעילות 
התכווצה ברביע הרביעי אשתקד, אם כי "רק" ב- 0.1%. סקרים שונים מראים כי המיתון באיטליה נמשך 
ברביע הראשון השנה. בינתיים, גרמניה נמנעה בקושי מכניסה "למיתון טכני" )ירידה רצופה של התוצר 
במשך שני רביעים ויותר( בשנה שעברה, וצפויה לרשום צמיחה נמוכה של התוצר ברביע הראשון של 
2019. לעומת זאת, התוצר המקומי הגולמי המשיך להתרחב בצרפת ובמיוחד בספרד בשנה האחרונה. 

לנוכח ההבדלים בסקרי העסקים השונים )לרבות PMI והסנטימנט הכלכלי של הנציבות האירופית( בין 
ענפי התעשיה והשירותים, סביר להניח שהמשקים עם ענפי התעשייה הגדולים יותר יושפעו יותר מן 
ההאטה הנוכחית. מבין ארבע הכלכלות הגדולות, נראה כי גרמניה הושפעה וכל הנראה גם תושפע יותר, 

כאשר צרפת עשויה להיות פגיעה פחות.  

 במקביל להאטה בפעילות הכלכלית, הנתונים האחרונים מצביעים על האטה בגידול ביתרת האשראי 

באזור היורו )תרשים 2(, מה שעומד ברקע להארכת ה- TLTROs של הבנק המרכזי של אירופה. 
הצמיחה בהלוואות לסקטור העסקי הלא פיננסי ירדה מ -3.2% במהלך 2018 ל-2.2% בלבד לאחרונה. 
גם באשראי למשקי בית, שלא לדיור, נרשמה האטה בצמיחה. נסון העבר מצביע על מתאם גבוה בין 
התרחבות האשראי בגוש האירו לבין קצב צמיחת התוצר, וגורם האשראי, מצביע עתה על צמיחת התמ"ג 
בקצב של 1% במונחים ריאליים-שנתיים במקרה הטוב. בין מדינות הליבה, הצמיחה בהלוואות לחברות 
נפלה בחדות באיטליה ובספרד. בעבר, הבנקים באיטליה ובספרד "נשענו" בכבדות על הלוואות 

TLTRO של ה-ECB. מנגנון הלוואות ה- TLTROs אמור לסייע בשמירה על זמינות אשראי ועל שיעורי 

ריבית נמוכים.  

 על רקע הנתונים האחרונים עדכנו את תחזית הצמיחה ל-2019 ל-1.2% לעומת 1.4% בתחזית הקודמת, 
וזאת לעומת צמיחה של 1.8% בשנה שעברה ו-2.5% ב-2017.  
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: סביבת האינפלציה צפויה להישאר מתונה השנה. המדיניות המוניטארית של 

ה-ECB צפויה לתמוך בזמינות האשראי ושיעורי ריבית נמוכים לאורך העקום. 

 האינפלציה בגוש היורו ירדה בחודש מרץ לקצב שנתי של 1.4%, לעומת 1.5% בחודש הקודם. במקביל, ירדה 
אינפלציית הליבה ל-0.8% לעומת 1% בפברואר )תרשים 3(. הירידה באינפלציה נבעה בין היתר מהעיתוי 
המאוחר של חג הפסחא השנה )הכביד על מחירי הטיסות והחופשות(, ההאטה בשכר ברבעון הרביעי 
וההאטה באינפלציית השירותים בעת באחרונה. במבט קדימה, איננו צופים לחצי אינפלציה משמעותיים 

בטווח הקצר במהלך השנה, ואינפלציית הליבה צפויה להישאר מתונה, יתכן כי קצת יותר מ-1% בטווח הקצר.  

 בפגישה האחרונה של ה-ECB )10.04.2019( לא חלו שינויים מהותיים בהצהרות הבנק בהשוואה לפגישה 

בחודש מרץ, עת הבנק המרכזי הכריז על סבב נוסף של TLTRO וכן שינה את הצפי לגבי הריבית, תוך 
הארכת משך הזמן הצפוי עד לראשיתה של העלאה - לסוף השנה. על פי נאומו של מריו דראגי מסוף חודש 

מרץ, יתכן כי ה-ECB יספק עוד תמיכה לכלכלה במהלך השנה. נגיד ה-ECB הדגיש כי למרות שהבנק 
המרכזי הפחית את תחזיותיו לצמיחת התמ"ג בחודש מרץ, הסיכונים מוטים כלפי מטה להיחלשות נוספת 
בכלכלה. בפרט, הוא ציין כי הביקוש החיצוני חלש ויכול לפגוע בכלכלה המקומית. על פי ההתפתחויות 

בכלכלה לא ניתן לשלול כי ה-ECB יפחית עוד יותר את התחזיות המקרו-כלכליות בחודשים הקרובים. 

במקביל, ה-ECB עשוי לספק FORWARD GUIDANCE יוני יותר, שיכלול דחיית מועד העלאת הריבית 

  .TLTRO-III -יציע שיפור בתנאים של הלוואות לטווח ארוך במסגרת ה ECB-לתוך שלהי 2020 ויתכן כי ה

 מאז הפגישה המוניטארית בחודש מרץ, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו באופן רוחבי במדינות גושו היורו, 
בעיקר בחלקים הארוכים של עקומי התשואה. כמו כן, לא מן הנמנע שהתשואות ירדו גם על רקע ציפיות 

שה-ECB ישוב לפעילות QE, של רכישת אג"ח ממשלתי ונכסים פיננסיים אחרים, בשנת 2020. ההיסטוריה 

מלמדת שה-ECB ישתמש, ככל הנראה, בחלק מהכלים האחרים העומדים לרשותו לפני פניה ל- QE. אלה 

כוללים הרחבה נוספת של ה- TLTROs ואולי גם סוג של OPERATION TWIST שהפד יישם בעבר, 

בגרסה אירופאית, במסגרתה ה-ECB ירכוש אג"ח ארוכות וימכור אג"ח קצרות שברשותו. בהיעדר מלאי 

גדול מספיק של אג"ח ממשלתי לרכישה בשוק, ה-ECB עשוי לרכוש נכסים נוספים, זאת כפי שעשה בעבר, 

ובפרט אגרות חוב קונצרניות. האלמנט הניצי של ה-ECB עשוי לטעון שהמחיר של QE גבוה מדי בכדי 

להביא את האינפלציה ליעד, ואם ראש ה-ECB הבא אחרי מריו דראגי, העתיד להתחלף בסוף חודש 

 .QE מהבונדסבנק הגרמני, זה יקשה עוד יותר על קבלת החלטה לביצוע Jens Weidmann אוקטובר, יהיה

עם זאת, העובדה כי ה-ECB כבר ביצע פעילות QE נרחבת בעבר, עשויה להקל על הביצוע בעתיד. תוכן 
הפגישה המוניטארית במרץ והירידה בריביות גם החלישה את האירו מול הדולר. במבט קדימה, אנו סבורים 

כי התשואות לפדיון של ה - Bund הגרמני ימשיכו להיות נמוכות מאוד, שכן הציפיות לשינוי בריבית נותרו 
נמוכות ביותר וגם מדובר בסוג "נכס בטוח" )תרשים 4(.  
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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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