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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

כלכלת העולם – התמונה הגדולה )עמ' 4( 

 מסתמנת האטה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע השני של 2019, בעיקר על רקע חולשה 
בפעילות התעשייתית והסחר הבינלאומי. 

 הסיכונים לתחזיות הצמיחה התגברו בעת האחרונה. התממשות של אחד או יותר מהסיכונים עלולה 
להוביל לחזרת התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים.   

 על אף שהמשיכה לעלות גם בחודש אפריל, סביבת האינפלציה נותרה מתונה יחסית אך אינה צפויה 
להתמתן באופן משמעותי בהמשך.  

 הבנקים המרכזיים המובילים צפויים להמשיך להחזיק בגישה זהירה וסבלנית גם בחודשים הקרובים, 
וכן ייתכנו צעדי מדיניות מרחיבים בהמשך.  

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

 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 מסתמנת האטה בצמיחה ברבעון השני, שעשויה להחריף בהמשך השנה, עם חלחול ההשפעה של 

ההסלמה במלחמת הסחר. 

 סביבת הצמיחה צפויה להתמתן ב-2019-2020. יש להדגיש שהצפי לשנה-שנתיים הקרובות הוא 
להאטה בצמיחה, ולא למיתון.           

 האינפלציה ממשיכה להיות מתונה, אך עשויה לעלות במידת מה כתוצאה מהשלכות של החרפה 
נוספת במלחמת הסחר. 

 הפד צופה כעת הפחתת ריבית, ייתכן עוד בשנת 2019, להערכתנו ככל הנראה ברביע השלישי של 

השנה, אך בקצב איטי יותר מציפיות השוק. 

 תשואות האג"ח עשויות לעלות עד סוף השנה במידה שתוואי הורדת הריבית אכן יהיה איטי. 

 

גוש האירו )עמ' 9( 

 הצמיחה החזקה יחסית ברביע הראשון התבססה על מגמה חיובית בביקושים המקומיים. 

 יחד עם זאת, מגוון אינדיקטורים מצביעים על התמתנות בקצב הצמיחה הרבעוני ברביע השני. 

 האינפלציה ירדה בחדות בחודש מאי, בין היתר, עקב "אפקט קצה" במחירי האנרגיה. 

 ה-ECB הציג מספר שינויים במדיניות המוניטארית ועדכן את תחזיות הצמיחה והאינפלציה. 

 מרווח התשואות בין יוון לאיטליה מצטמצם, זאת על רקע עליית הסיכון היחסי של איטליה, 

העלולה ליפול "למלכודת חוב", שלא תוכל להיחלץ ממנה ללא ארגון מחדש של החוב שלה. 
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2020F 2019F 2018E 2017 2016  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.2% 3.7% 3.5% 3.1% 3.4%

 ארצות הברית 1.6% 2.3% 2.9% 2.2% 1.7%

 בריטניה 1.8% 1.6% 1.3% 1.3% 1.5%

 יפן 0.9% 1.7% 0.8% 1.0% 0.4%

 גוש היורו 1.7% 2.5% 1.8% 1.2% 1.4%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 4.5% 5.2% 5.0% 4.7% 4.3%

 סין 6.7% 6.9% 6.6% 6.3% 6.1%

 הודו 7.1% 6.7% 6.9% 6.9% 7.1%

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

 ישראל 4.0% 3.5% 3.3% 2.9% 3.6%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  2.3% 5.3% 4.4% 3.1% 2.9%

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%

 יפן 1.0% 0.5% 1.0% 1.1% 1.5%

 גוש היורו 0.1%- 1.5% 1.7% 1.4% 1.5%

 ישראל 0.5%- 0.4% 0.8% 1.5% 0.7%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 0.50-0.75% 1.25-1.50% 2.25-2.50% 2.00-2.50% 1.75-2.25%

 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 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(: מסתמנת האטה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע השני של 
2019, בעיקר על רקע חולשה בפעילות התעשייתית והסחר הבינלאומי. התגברו הסיכונים לתחזיות הצמיחה.   

 במרבית כלכלות העולם, בדגש על המדינות המפותחות, נתוני הפעילות שפורסמו עד כה מצביעים על התמתנות 

בקצב הצמיחה ברביע השני של השנה לעומת הרביע הראשון, שהושפע באופן חלקי מגורמים חד-פעמיים. ההאטה 
היחסית בפעילות הכלכלית ניכרת בפעילות התעשייתית, השקעות הסקטור העסקי, המכירות הקמעונאיות והסחר 
הבינלאומי, בין היתר, על רקע החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. בהקשר זה, נציין כי ברביע הראשון של 2019 
נפח הסחר העולמי והייצור התעשייתי הגלובאלי נותרו ברמה נמוכה ביחס לרביעים קודמים )תרשים 1(. היקפי היצוא 

של השווקים המתעוררים בלטו בחולשתם, כמו גם יצוא ענפי האלקטרוניקה. 

 בארה"ב האינדיקטורים לפעילות הסחר והשקעות הסקטור העסקי מצביעים על היחלשות בפעילות ברביע השני של 

השנה, התפתחות אשר צפויה לבוא לידי ביטוי בהתמתנות קצב הצמיחה ברביע זה. מנגד, הצריכה הפרטית צפויה 
להתאושש ולתמוך בצמיחה. במבט קדימה, צפויה האטה הדרגתית בצמיחת המשק האמריקני בשנים 2019-2020. 
בגוש האירו, לאחר צמיחה מהירה יחסית ברביע הראשון של השנה, מספר אינדיקטורים )ייצור תעשייתי, מכירות 
קמעונאיות וסקרי עסקים( מאותתים על חולשה בפעילות ברביע השני של השנה. לאור זאת, אנו מעריכים כי קצב 
הצמיחה ברביע השני יהיה נמוך משל הראשון ויעמוד על כ-q/q( 0.2%(, זאת בהשוואה ל-0.3% בממוצע רבעוני בשנת 
2018. לאחר שנתוני הפעילות הושפעו לטובה ברביע הראשון של השנה מגידול במלאים וביבוא, נתוני הפעילות 
לרביע השני של השנה מצביעים על היחלשות בפעילות בבריטניה, בדגש על ענפי התעשייה. חוסר הוודאות הרב 
סביב הברקזיט, שעלה בעת האחרונה, צפוי להמשיך להכביד על הפעילות גם בחודשים הקרובים. הצמיחה המהירה 
יחסית ביפן ברביע הראשון של 2019 נבעה בעיקר מירידה חדה יחסית ביבוא, כאשר הביקושים המקומיים והיצוא 
נחלשו. נתוני הפעילות לרביע השני מצביעים על היחלשות בפעילות התעשייתית וכן בצריכה הפרטית. להערכתנו, 
הצמיחה בקרב המדינות המפותחות צפויה להתמתן ב-2019 לעומת 2018, בעיקר עקב הערכות להאטה בפעילות 

באירופה בשילוב עם הימצאותו של המשק האמריקאי מעבר לשיא מחזור הצמיחה הנוכחי. 

 באשר לשווקים המתעוררים, בסין הנתונים הצביעו על היחלשות בפעילות ברביע השני של השנה לאחר ההאצה 

בחודש מרץ )הרחבה בעמוד הבא(, בהודו הבנק המרכזי )RBI( הפחית את הריבית )כצפוי( בתחילת יוני )ל-5.75%( 
בפעם השלישית השנה, על רקע התמתנות בפעילות הכלכלית, בדגש על ירידה בהשקעות וצמיחה איטית בצריכה 
הפרטית. ה-RBI הפחית מעט את תחזיות הצמיחה ל-2019-20 והוא צפוי להמשיך במדיניות מוניטארית מרחיבה גם 
בחודשים הבאים. במבט כולל, ביתר הכלכלות המתפתחות באסיה פורסמו נתונים חלשים יחסית. בדרום אמריקה, 
התגברו החששות בקרב מרבית כלכלות האזור מההשפעות השליליות של החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין 
)ובין ארה"ב למדינות אחרות, כגון מקסיקו( על הפעילות הכלכלית. במבט קדימה, הצמיחה בשווקים המתעוררים 
צפויה להישאר יציבה ב-2019 לעומת 2018 )תרשים 2( תוך שונות מסוימת בין האזורים השונים. בכלכלות אסיה, 
צפויה התמתנות בקצב הצמיחה עקב ההתפתחויות הכלכליות בסין. במדינות דרום אמריקה תהליך ההתאוששות 
האיטי וההדרגתי צפוי להימשך במהלך השנה, להוציא את מדינות המשבר – ארגנטינה וונצואלה. מנגד, ההאטה 

הצפויה בצמיחה הכלכלית בגוש האירו עשויה להכביד על הפעילות הכלכלית במדינות מרכז-מזרח אירופה.  
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Dummy Text



 
 

פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )2(: מסתמנת האטה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע השני של 
2019, בעיקר על רקע חולשה בפעילות התעשייתית והסחר הבינלאומי. הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו מעט.   

 האינדיקטורים שפורסמו באשר לפעילות הכלכלית בסין ברביע השני של השנה הצביעו על היחלשות בקצב 

התרחבות הפעילות בהשוואה לנתוני חודש מרץ. בהקשר זה, נציין כי נתוני מרץ היו חזקים יחסית, בין היתר, הודות 
להשפעות החיוביות של המדיניות הכלכלית המרחיבה של הממשלה )פיסקאלית ומוניטארית(, יחד עם השפעות 
עונתיות חיוביות. נתוני אפריל-מאי מלמדים על חולשה יחסית בענפי היצוא והתעשייה בסין, זאת בין השאר על 
רקע החרפת מלחמת הסחר עם ארה"ב שהחלה להשתקף בנתונים. מדדי ה-PMI )תרשים 3( ונתוני היצוא הצביעו 
על קיפאון/ירידה בפעילות בחודש מאי, וכך גם ה-PMI של ענפי השירותים. במבט קדימה, התגברו הסיכונים 
לעדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה, בעיקר עקב התקדרות התחזיות לגבי גיבוש הסכם סחר חדש בין ארה"ב 

לסין בתקופה הקרובה ועלייה ניכרת בחוסר הודאות בתחום זה )ראה/י הרחבה בהמשך(. 

 מדדי מנהלי הרכש הגלובאליים, של ענפי התעשייה והשירותים, ירדו בחודש מאי והמשיכו להצביע על היחלשות 

בסנטימנט הכלכלי העולמי בהמשך למגמה הארוכה מתחילת 2018. מדד ה-PMI של ענפי התעשייה ירד לרמתו 
 PMI-הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2012 )49.8(, והוא מצביע כעת על התכווצות בפעילות התעשייתית. במקביל, ה
של ענפי השירותים וה-Composite Index, מדד שכולל את ענפי השירותים והתעשייה יחד, ירדו גם כן לרמת שפל 
של כמעט שלוש שנים, אם כי, ממשיכים להצביע על התרחבות מתונה בפעילות. נתונים אלה מצביעים על צפי 
להיחלשות בפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים, ולנתוני צמיחה חלשים יחסית לרביע השני של השנה, בעיקר 
בקרב המדינות המפותחות. במבט קדימה, להערכתנו, צפויה צמיחה מתונה יותר של כ-3.3% )בממוצע( ב--2019

2020 לעומת צמיחה של 3.5% ב-2018.  

 הסיכונים העיקריים לצמיחה נותרו גבוהים, ובראשם מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. באחרונה נכנס גם תחום יצוא 

השירותים למלחמת הסחר, כשסין פתחה במתקפת נגד באמצעות הגבלות שונות על יבוא שירותים מארה"ב 
ובכלל זה הטלת הגבלות מנהלתיות לסוגי יבוא של שירותים מארה"ב והכללת חברות אמריקאית משמעותיות 
ברשימה השחורה. כמו כן, הממשל הסיני יצא עם אזהרות כנגד נסיעת אזרחיו לארה"ב לצרכי לימודים ותיירות. 
אנו מעריכים כי לפחות חלק מההשפעה העקיפה כבר הורגשה, ולהערכתנו, ההשפעה העקיפה של מלחמת הסחר 
גדולה מזו הישירה. בסך הכול, ההשפעות הישירות והעקיפות, צפויות לדעתנו לקזז סביב 0.5% מהתוצר העולמי 
עד סוף שנת 2020. זוהי פגיעה חד פעמית, אך עדיין לא ברור האם מלחמת הסחר היא סימן לפגיעה פרמננטית 

בגלובליזציה בהמשך הדרך.  

 מבין הסיכונים העיקריים האחרים, נציין את חוסר הוודאות סביב הברקזיט, ובפרט העלייה בהסתברות ליציאה של 

בריטניה מה-EU ללא הסכם )התרחיש בעל ההשפעות השליליות ביותר על הכלכלה( לאחר ההתפטרות של ראש 
הממשלה, תרזה מיי, שנכנסה לתוקף ב-7.6.19. כמו כן, ישנם סיכונים פוליטיים אחרים באירופה על רקע התחזקותן 
של מפלגות הימין, האירו-סקפטיות ברובן, בפרלמנט האירופי ובחירות בחלק ממדינות היבשת. המטבעות של 
כלכלות ה-EM הגיבו באופן שונה להחרפה האחרונה במלחמת הסחר, כאשר רוסיה, תאילנד והודו הגיבו בעליות 
מתונות, בעוד שמקסיקו, דרום קוריאה וצ'ילה הגיבו בירידות בולטות יחסית. הפזו הארגנטינאי והלירה הטורקית 

ממשיכים להיחלש עקב הימצאותן של מדינות אלה במשבר כלכלי )תרשים 4(. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: על אף שהמשיכה לעלות גם בחודש אפריל, סביבת האינפלציה נותרה מתונה 
יחסית אך אינה צפויה להתמתן באופן משמעותי בהמשך. שינוי הטון של הבנקים המרכזיים המובילים לכיוון 

יותר סבלני וזהיר, תומכים בסביבת תשואות נמוכה יחסית בטווח הקצר.  

 האינפלציה במדינות ה-OECD עלתה בחודש אפריל ל-2.5% לאחר שעמדה על 2.3% במרץ ו-2.1% בפברואר 

)תרשים 5(. בכך, עלתה האינפלציה לרמתה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2018. עליית האינפלציה הייתה רוחבית 
בכל הכלכלות הגדולות, בהובלת גרמניה ויפן, ונתמכה בעיקר בהאצה בקצב עליית מחירי האנרגיה. זאת, על רקע 
עליית מחירי הנפט וסחורות תעשייתיות אחרות מתחילת 2019 ועד לאחרונה )תרשים 6(. במבט קדימה, התגברות 
הציפיות להיחלשות הביקוש לנפט על רקע הערכות לחולשה בסחר העולמי עקב החרפת קונפליקט הסחר בין 
ארה"ב לסין, עשויה להוביל להיחלשות משמעותית יותר של המחירים בהמשך השנה, התפתחות אשר עשויה 
להגביל את פוטנציאל העלייה באינפלציה. במקביל, אינפלציית הליבה עלתה באפריל ב-0.1% לרמה של 2.2%, 
זאת לאחר שהייתה במגמת התמתנות במרבית החודשים האחרונים. במבט קדימה, ישנם מספר גורמים אשר 
צפויים לתמוך באינפלציית הליבה בטווח הקצר, ובראשם: שיעורי האבטלה שמצויים במגמת ירידה, עליית השכר 
במרבית הכלכלות הגדולות והמשך התרחבות מהירה יחסית בענפי השירותים. בסך הכול, לא צפויים לחצי 

אינפלציה משמעותיים במהלך השנה.  

 בפגישה המוניטארית האחרונה, הפד השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של ,2.25-2.50% כצפוי. עם זאת, לאור 

ההאטה בצמיחה במשק האמריקאי וחוסר הוודאות הגובר בו, חלה ירידה בתחזיות הריבית של הפד. התחזית 
החציונית של הפד צופה כעת יציבות בריבית בשנת 2019 והורדת ריבית אחת בשנת 2020, אך חלק מחברי הפד 
צופים הורדת ריבית אחת או שתיים כבר בשנת 2019. אנו צופים הורדת ריבית אחת )0.25%( בספטמבר 2019 
והורדה נוספת )0.25%( במרץ 2019. זוהי הפעם הראשונה מאז החל פרסום התחזיות ב -2012, שהצפי החציוני 
מצביע על צפי לירידה בריבית. רוב חברי הוועדה מצפים כי הריבית תרד רק בשנת 2020. אף לא אחד מ -17 
החברים צופה הפחתה של מעבר ל-50 נ"ב. במקביל, על רקע התחזיות להאטה בקצב הצמיחה של גוש האירו 
והמשך סביבת אינפלציה מתונה לצד התגברות הסיכונים הגלובאליים )"מלחמת הסחר", ברקזיט ו-EM(, הכריז ה-

ECB בישיבתו האחרונה כי הריבית תישאר ללא שינוי לפחות עד המחצית הראשונה של 2020 ולא רק עד סוף 

2019 כפי שהצהיר בישיבות קודמות. בנוסף, ציין כי התנאים עבור TLTRO-III יהיו קצת פחות נדיבים מאשר בעבר, 
כי אז הם היוו "רשת ביטחון" למערכת הבנקאית. כמו כן, הודגש כי אם יתממשו "מצבים שליליים", לא ניתן לשלול 
 .QE-שימוש בכלי מדיניות כגון: הפחתה נוספת של שיעור ריבית הפיקדונות ו/או השקה מחודשת של מנגנון ה
בקרב המדינות המתפתחות, אנו מעריכים המשך הרחבה מוניטארית בסין, לפחות בהמשך השנה, על רקע החרפת 

מלחמת הסחר עם ארה"ב. 

 ההערכות להתמתנות בקצב הצמיחה והאינפלציה בהמשך השנה לצד שינוי הטון של הבנקים המרכזיים המובילים 

לכיוון יותר סבלני וזהיר, תומכים בסביבת תשואות נמוכה יחסית בטווח הקצר. כמו כן, החלקים הארוכים של עקומי 
התשואות הושפעו מהשינויים בציפיות לתוואי הריביות העתידי. בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתי ירדו בחודש 
האחרון, ברקע ההסלמה במלחמת הסחר. האג"ח ל-10 שנים עדיין נסחרת בתשואה דומה לזו של אג"ח ל-3 
חודשים, אך ברמה גבוהה יותר מהתשואה באג"ח לשנתיים, כך שהתשואות בשוק מגלמות עדיין צפי להאטה, ולא 
למיתון. בסך הכול, תמונת המאקרו בעת הנוכחית ממשיכה לתמוך בתשואות נמוכות בטווח הקצר. עם זאת, לא 
ניתן להוציא מכלל אפשרות שמגמה זו מושפעת גם מכך שהערכות המשקיעים לתוואי הפעילות העתידי הינן 

פסימיות מדי, זאת לצד ציפיות שסביבת האינפלציה תישאר נמוכה מאוד לאורך זמן.  
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 ארצות הברית

פעילות כלכלית: מסתמנת האטה בצמיחה ברבעון השני, שעשויה להחריף בהמשך השנה, עם חלחול ההשפעה 
של ההסלמה במלחמת הסחר; הצפי לשנה-שנתיים הוא להאטה בצמיחה, ולא למיתון.      

 קצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב התמתן כפי הנראה ברביע השני של 2019. הפער המשמעותי שנפתח ברביע 

הראשון של השנה בין הצמיחה הכוללת במשק לבין הצמיחה ברכישות של רוכשים פרטיים מקומיים )מדד לצמיחת 
הליבה, ראו תרשים 1( מהווה אינדיקציה מובילה לכך. הנתונים השוטפים שהתקבלו עד כה עבור הרביע השני 
מצביעים על תרומה אפסית לצמיחה של פעילות הסחר נטו )לאחר תרומה חיובית משמעותית ברביע הראשון(, 
תוצאה של ירידה הן ביצוא והן ביבוא. בנוסף, מסתמנת ברביע השני האטה בהשקעות המגזר העסקי, בהמשך 
למגמה מהרביע הראשון, כתוצאה משלל גורמי רקע שליליים, כגון מיצוי חלק משמעותי מן ההרחבה הפיסקאלית, 
סביבת ריבית גבוהה ביחס לעבר והתגברות אי הוודאות במשק לנוכח הסלמת מלחמת הסחר עם סין בשבועות 

האחרונים. גם המלאים צפויים לתרום באופן צנוע יחסית לצמיחה, לאחר זינוק שחל בהם ברביע הראשון של השנה.  

 חרף ההאטה הצפויה, הצמיחה הכוללת ברביע השני עדיין צפויה להיות סבירה, סביב 2% )במונחים שנתיים, עדיין 

מעל לפוטנציאל הצמיחה של המשק האמריקאי(. זאת בעיקר בזכות הצריכה הפרטית, שצפויה להתאושש ולחזור 
להיות התורמת הגדולה ביותר לצמיחה, לאחר שהושפעה לשלילה ברביע הראשון מגורמים זמניים )השבתת 
הממשל, מזג האוויר הקשה(. מצבו של שוק העבודה האמריקני עדיין טוב )למרות ירידה מסוימת בחודשים 
האחרונים, ובפרט בחודש מאי, בקצב גידול המועסקים( ואמון הצרכנים מוסיף להיות גבוה, גורמים שתומכים 
בהמשך ביקושים גבוהים של משקי הבית, בטווח הקצר לפחות. לצד הצריכה הפרטית, ההשקעות הממשלתיות 
בכבישים, שתרמו במידה ניכרת לצמיחה ברביע הראשון, ממשיכות להתרחב ועל כן צפויות להמשיך ולתמוך 

בצמיחה גם ברביע השני. 

 בראייה שנתית, מתרבים הסימנים להאטה בפעילות הכלכלית בשנת 2019 בהשוואה לשנים הקודמות. בין היתר, 

ניכרת התמתנות ממשית בפעילות ענפי התעשייה ובמידה פחותה יותר גם בענפי השירותים )ראו תרשים 2(; האטה 
בהזמנות רכש חדשות; ירידה ביבוא מוצרי הון; ירידה בהשקעות המגזר הפרטי בבנייה )ייתכן גם לאור ההאטה 
במדדי הפעילות בשוק הדיור האמריקני(; והאטה בקצב גידול המועסקים. הירידה בקצב הצמיחה עלולה להעמיק 
בהמשך השנה, לאחר שההסלמה שחלה בשבועות האחרונים במלחמת הסחר של ארה"ב מול סין תבוא לידי ביטוי 
באופן רחב ועמוק יותר בנתוני הפעילות ולאור האפשרות להסלמה נוספת במלחמת הסחר בהמשך השנה )כגון 

הטלת מכסים ע"י ממשל טראמפ על כלל היבוא מסין(. 

 במבט קדימה, צפויה האטה הדרגתית בצמיחת המשק האמריקני בשנים 2019-2020, תוך ירידה זמנית אל מתחת 

לפוטנציאל בשנת 2020 )חלו עדכונים קלים בתחזיות הצמיחה לשנים 2019-2020 בהשוואה לסקירה החודשית 
הקודמת, ב-2019 כלפי מטה וב-2020 כלפי מעלה(. אחד המדדים הטובים ביותר להערכת מצב המשק האמריקאי 
הוא מדד ה-Leading Economic Index( LEI(, מדד המבוסס על עשרה אינדיקטורים כלכליים, שלפי ניסיון העבר ניחן 
ביכולת 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.   
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה ממשיכה להיות מתונה, אך צפויה לעלות כתוצאה מההסלמה 
במלחמת הסחר; תשואות האג"ח, שירדו במידה ניכרת בשבועות האחרונים, צפויות לעלות בהמשך השנה במידה 

שהפד יוריד את הריבית בקצב מתון יותר מזה שהשווקים צופים כיום. 

 האינפלציה )CPI( התמתנה בחודש מאי לקצב שנתי של 1.8% )לעומת 2.0% באפריל(, בפרט בהשפעת ירידה 

במחיר הדלק. לצד זאת, נרשמה בחודש מאי התמתנות מחודשת באינפלציית הליבה )Core CPI( לקצב שנתי של 
2.0% )לעומת 2.1% באפריל(, בעיקר בשל ירידה במחירי כלי הרכב והשירותים הרפואיים. התמתנות אינפלציית 
הליבה בחודשים האחרונים בולטת אף יותר במדד הליבה של ה-PCE, שהגיע באפריל לקצב שנתי של 1.6%, נמוך 

במובהק מיעד יציבות המחירים של הפד )2.0%(.  

 במבט קדימה, ההסלמה בשבועות האחרונים במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עשויה להביא לעלייה מסוימת 
באינפלציה בחודשים הקרובים )בעיקר באינפלציה הכללית(, מתוך הנחה שהסטת היבוא האמריקני מסין ליעדים 
אחרים )כגון וייטנאם, טיוואן ותאילנד( תוביל לעלייה במחירי היבוא, שתתגלגל לפחות באופן חלקי אל המחירים 
לצרכן. הערכתנו היא שהיחלשות הביקוש המקומי במשק האמריקני, על רקע ההאטה הצפויה, תקזז רק באופן 

חלקי את העלייה באינפלציה הנובעת ממחירי היבוא. 

 בפגישה המוניטארית האחרונה )19 ביוני( הפד השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 2.25-2.50% כצפוי, אך 

תוכן הפגישה בכללותו היה יוני מהצפוי. ההצהרה הכירה בכך שהפעילות הכלכלית גדלה כעת בקצב "מתון" )ולא 
"מוצק" כפי שתואר בהצהרה הקודמת( ובכך שאי הוודאות הכלכלית גדלה. עפ"י חציון התחזיות העדכניות של 
CORE ( חברי וועדת השווקים הפתוחים של הפד, תחזית הצמיחה נותרה כמעט ללא שינוי ואילו תחזית האינפלציה

PCE( ל-2019-2020 הופחתה במעט. תחזית הריבית החציונית ל-2019 נשארה אמנם ללא שינוי על 2.4%, אך 

התחזית ל-2020 הופחתה מ-2.6% ל-2.1%, התחזית ל-2021 הופחתה מ-2.6% ל-2.4% ותחזית הריבית לטווח 
הארוך הופחתה מ-2.8% ל-2.5%. חשוב להדגיש כי מדובר בחציון של טווח התחזיות, שיש סביבו פיזור של דעות, 
ועל פי הנטייה המרכזית )central tendency( לא ניתן לשלול אפשרות של עד שתי הורדות ריבית עוד בשנת 2019. 
לאור הפגישה המוניטארית האחרונה, הקדמנו את תחזית הורדת הריבית הראשונה לספטמבר 2019 ואנו צופים 

הורדת ריבית נוספת במרץ 2020.  

 תשואות האג"ח הממשלתי ירדו מאז פרסום הסקירה הקודמת )ראו תרשים 4(, ברקע ההסלמה במלחמת הסחר 
והתעצמות ניכרת של הציפיות בשוק להפחתת ריבית בארה"ב )הצפי הנוכחי הוא ל-3 הורדות ריבית עוד בשנת 
2019(. התשואה שבה נסחרות כיום אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים לפדיון היא הנמוכה ביותר שנרשמה מאז נובמבר 
2016, אם כי היא עדיין גבוהה יותר מהתשואה באג"ח לשנתיים, כך שהתשואות בשוק מגלמות עדיין צפי להאטה 
כלכלית, ולא למיתון. להערכתנו, במידה ותוואי ריבית הפד יתפתח בדומה לתחזית שלנו, סביבת התשואות של 

אג"ח עם 10 שנים לפדיון תעלה במקצת מן הרמה הנוכחית בתקופה שנותרה עד לסוף השנה.  
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גוש היורו 
פעילות כלכלית ותחזיות: הצמיחה החזקה יחסית ברביע הראשון התבססה על מגמה חיובית בביקושים 

המקומיים. מגוון אינדיקטורים מצביעים על התמתנות בקצב הצמיחה הרבעוני ברביע השני. 

 העדכון לנתוני הצמיחה עבור הרביע הראשון של 2019 מאושש כי קצב הצמיחה ברביע הראשון של שנת 2019 

עמד על q/q( 0.4%(. קצב הצמיחה הרבעוני הפתיע לטובה והיה גבוה בהשוואה למחצית השנייה של שנת 2018, 
זאת, על אף עדכון קל כלפי מטה בקצב הצמיחה של איטליה )q/q 0.1%, חלף 0.2%(. פילוח הרכב הצמיחה מעלה 
כי, כפי הצפוי, מרבית התמיכה לצמיחה הגיעה מן הביקושים המקומיים. הצריכה הפרטית וההשקעות צמחו 

באיתנות והיצוא נטו עלה קלות, מנגד, הצריכה הממשלתית האטה משמעותית. 
 מגוון אינדיקטורים מאותתים על חולשה מסתמנת בפתיחת הרביע השני של השנה:  

- הייצור התעשייתי של חודש אפריל בגרמניה ירד בחדות בהשוואה למרץ. כזכור, על פעילות הייצור 
בגרמניה מעיבים הירידה בביקוש החיצוני, השינויים ברגולציה בסקטור הרכב והאטה בצמיחת הצריכה 
הפרטית. יתרה מכך, ההזמנות מהתעשייה ירדו בחודש אפריל בקצב השנתי הגבוה מזה שנים )ראה/י 
תרשים 1(, דבר המרמז על הימשכות החולשה בתעשייה הגרמנית גם בחודשים מאי - יוני. ירידה זו נבעה 
מחולשה הן בהזמנות המקומיות והן בהזמנות מחו"ל, כאשר החולשה בביקוש החיצוני חריפה יותר. גם 
הייצור התעשייתי באיטליה הציג תמונה דומה ונחלש באפריל, מנגד, בספרד וצרפת הוא דווקא עלה. 

בשורה התחתונה, הייצור התעשייתי המצרפי של גוש היורו בחודש אפריל ירד בכ-0.5% בהשוואה למרץ.  

- המכירות הקמעונאיות בגוש היורו ירדו באפריל בהשוואה למרץ, באופן רוחבי בכמעט כל הקטגוריות, דבר 
אשר עשוי להצביע על חולשה בצריכה הפרטית בתחילת הרביע השני, שכאמור לעיל הייתה מרכיב חשוב 

בצמיחה ברביע הראשון.    

- סקרי העסקים השונים לחודש מאי אותתו על עלייה ביחס לאפריל, אך הרמות בחודשיים הללו מצביעות 
על ירידה בקצב הצמיחה ביחס לרביע הראשון. כך, כאמור, מדד ה-ESI של גוש היורו עלה בהשוואה 
לאפריל )ראה/י תרשים 2(, זאת לאחר שירד מדי חודש מאז יוני 2018. עוצמת העלייה הפתיעה לחיוב, 
כאשר העלייה בביטחון בתעשייה תרמה את החלק הגדול ביותר לעלייה במדד, גם רכיבי השירותים 
והצרכנים השתפרו ביחס לאפריל. בנוסף, באופן דומה, מדד ה-PMI עבור חודש מאי עלה קלות ביחס 
לאפריל, אך עדיין מאותת על התמתנות בצמיחה ביחס לרביע הראשון. בצד החיובי, המדד מצביע על 
התאוששות מסוימת בתעשייה, אולם מוסיף להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית זהו חודש רביעי 

ברציפות אם כי בעוצמה מתונה יותר. 
 במבט קדימה, לאור הסימנים המצטברים להאטה מסוימת בפעילות הכלכלית מצד התעשייה והצריכה הפרטית, 

להערכתנו, קצב הצמיחה ברביע השני של השנה יהיה נמוך משל הראשון ויעמוד סביב q/q( 0.2%(, זאת בהשוואה 
ל-0.3% בממוצע רבעוני בשנת 2018.  
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Dummy Text



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה ירדה בחדות במאי. ה-ECB הציג מספר שינויים במדיניות המוניטרית 
ועדכן את תחזיות הצמיחה והאינפלציה. המרווח בין יוון לאיטליה מצטמצם. 

 כמצופה, העלייה בקצב האינפלציה השנתי שחלה באפריל הייתה זמנית. האינפלציה ירדה בחודש מאי ב-0.5 

נקודת האחוז ל-1.2% )ראה/י תרשים 3(, ואינפלציית הליבה ירדה באותו סדר גודל ל-0.8%. הירידה החדה בקצב 
האינפלציה נבעה בין היתר מאפקט קצה במחירי האנרגיה, שבחודש מאי בשנה שעברה עלו בחדות. הירידה החדה 
באינפלציית הליבה, המנטרלת את מחירי האנרגיה, מזון, אלכוהול וטבק, נבעה מירידה חדה במחירי השירותים, 

זאת ככל הנראה על רקע התפוגגות ההשפעה האינפלציונית של חג הפסחא על מחירי הארחה במלונות וטיסות.    
 בפגישה האחרונה של ה-ECB )שנערכה ב-6.6.19( התקבלו שתי החלטות הראויות לציון. ראשית, הבנק שינה את 

ה-Forward guidance כשהצהיר כי הריבית תישאר ללא שינוי לפחות עד למחצית הראשונה של 2020, חלף עד סוף 
שנת 2019 כפי שהוצהר בפגישה קודמת, זאת בעקבות התגברות אי הודאות בסוגיות גיאופוליטיות ועימותי הסחר. 
שנית, הפרטים הסופיים של תכנית ה-TLTRO השלישית פורסמו והתברר כי היא תהיה במקצת פחות נדיבה 

מהתכנית הקודמת.  
 נוסף על כך, הבנק עדכן את תחזיותיו באשר לפעילות הכלכלית והאינפלציה. תחזית הצמיחה של גוש היורו לשנת 

2019 הועלתה ב-0.1 נקודות האחוז ל-1.2%, על רקע קצב הצמיחה המפתיע ברביע הראשון. יחד עם זאת, לפי 
התחזית של ה-ECB הצמיחה ברביעים הבאים תיחלש מאחר והגורמים הזמניים שתמכו בצמיחה ברביע הראשון 
יתפוגגו, וכן על רקע עדכון התחזית לצמיחת הביקושים החיצוניים כלפי מטה בשל עלייה באי הודאות )ברקזיט, 
מלחמות הסחר וכו'( והחששות בנוגע למדיניות הפיסקלית באיטליה. תחזית הצמיחה לשנים 2020-2021 הופחתה 
ב-0.2 ו-0.1 נ"א, בהתאמה. גם בתחזית ל-HICP בוצעו עדכונים שונים, אך היא עדיין מצביעה על קצבי צמיחה 
הנמוכים מהיעד בכל שנות התחזית. בסך הכל, מן הפגישה עולה כי המדיניות המוניטרית נוטה להיות יונית, בפרט 
נוכח הודאתו של דראגי כי בפגישה עלתה האפשרות של שימוש בכלים נוספים )QE, הרחבה נוספת של ה- 

Forward guidance ועוד(, שבהחלט עשויה להתממש.  

 כצפוי, בבחירות לפרלמנט האירופי לא נרשמה הפתעה ברמת האיחוד האירופי, כך שהמפלגות הפרו-אירופיות 

זכו ברוב המושבים. אולם, תוצאות הבחירות מאיטליה ויוון הצביעו כי חל שינוי בדעת הקהל במדינות אלו. באיטליה, 
ההתחזקות של League, שרק לאחרונה התבטא מנהיגה )סגן רוה"מ( כי אין לו בעיה לפרוץ את מגבלת התקציב של 
האיחוד ולהגדיל את החוב הממשלתי, והוא אף שואף לקצץ מיסים, עשויה להצביע על הימשכות העימות עם 
האיחוד. כאשר היחסים בין השניים גם כך מתוחים בשל אי העמידה ביעדים הפיסקליים של הנציבות. יתרה מכך, 
לפי התחזית המעודכנת של הנציבות האירופית איטליה צפויה לחרוג ממגבלת הגירעון ב-2020 ולא לעמוד ביעד 
ההפחתה של הגירעון המבני, על רקע בין היתר הצפי לביטול העלאת המע"מ שתוכננה לינואר באותה השנה. 
The New -הייתה רק שניה ל ,SYRIZA ,Tsipras מאידך, תוצאות הבחירות ביוון הצביעו כי מפלגתו של רוה"מ

  SYRIZA-הנחשבת ידידותית יותר לעסקים ולאיחוד האירופי מהראשונה, בעוד שבפרלמנט המקומי ל ,Democracy

ישנה כמות מושבים כפולה.  
 ההתפתחויות המתוארות לעיל תרמו לירידה נוספת במרווח התשואות בין יוון לאיטליה )ראה/י תרשים 4(, כחלק 

ממגמה ארוכת טווח, והוא כעת ברמה הנמוכה מזה שנים רבות. זאת, כאשר על פי סוכנויות הדירוג, בין שתי 
הכלכלות מפרידים ארבעה "נוטצ'ים" לפחות, ובעוד שיוון איננה בעלת דירוג השקעות, איטליה דווקא כן. במבט 
קדימה, נראה כי מגמה זו צפויה להימשך מאחר ועבור יוון תחזית הצמיחה, הסיכון הפוליטי )בפרט היחסים עם 
האיחוד( ושירות החוב הממשלתי בטווח הקצר )הודות לפריסה מחדש(, נראים כעת טוב יותר בהשוואה לאיטליה.  
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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. 
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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. 
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