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השבוע במאקרו
מידת התמיכה של הגורמים הבסיסיים בעוצמתו של השקל נחלשה ב 2018-וצפויה להישאר מתונה יחסית גם ב2019-
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)
שפורסמו בימים האחרונים מלמדים כי ברביע
6,000
השלישי של  2018העודף בחשבון השוטף של
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השנה (שעמד על כ 1.5-מיליארד דולר) .במונחים
0
של אחוזי תוצר ,העודף בחשבון השוטף בשני
-1,000
הרביעים האחרונים ( )q2-q3/2018עמד על כ-
-2,000
ירידה
 2%תוצר ,במונחים שנתיים ,נתון המשקף
-3,000
תוצר)
הן בהשוואה לעודף בשנת 3%( 2017
-4,000
בשנים
ובמידה רבה יותר בהשוואה לממוצע
-5,000
( 2013-2017כ 3.7%-תוצר).
העודף בחשבון השוטף נותר יציב ברביע השלישי
של השנה ,בין היתר ,על רקע התייצבות הגירעון
הגדול בחשבון הסחורות .בהקשר זה ,נציין כי
מתחילת  2017ועד הרביע השני של  2018הגירעון הרבעוני בחשבון הסחורות גדל בכ 3-מיליארד דולר לרמת שיא בראייה
היסטורית של כ 4.9-מיליארד דולר (ראה/י תרשים) .מגמה זו ,חלה על רקע חולשת יצוא הסחורות של ישראל בתקופה זו ,לצד
עלייה משמעותית ביבוא הסחורות .זאת ,בין היתר ,על רקע שני פרויקטים גדולים של השקעות במכונות וציוד בחברת
"אינטל" ובמאגר הגז הטבעי "לווייתן" ,שהצריכו יבוא של מוצרי השקעה בהיקפים גדולים ,בשילוב עם גל יבוא מוגבר של
כלי רכב בתחילת  .2018במקביל ,העודף בחשבון השירותים המשיך לגדול ,לרמה אשר ממשיכה להיות גבוהה מהגירעון
בחשבון הסחורות .כך ,ברביע השלישי של השנה העודף בחשבון השירותים גדל בכ 0.8-מיליארד דולר לרמת שיא היסטורי של
כ 5.4-מיליארד דולר .זאת ,בעיקר כתוצאה מגידול חד יחסית ביצוא שירותי הייטק.
לסיכום ,בשנת  ,2018עד כה ,העודף בחשבון השוטף התמתן לעומת השנים הקודמות .ההתמתנות חלה בעיקר על רקע גורמים
זמניים ,אשר צפויים בהמשך (שנת  2020והלאה) לבוא לידי ביטוי בגידול ברכיבי צמיחה שונים ,למשל :גידול ביצוא של רכיבים
אלקטרוניים ומימושם של הסכמי היצוא של גז טבעי (ירדן ומצרים) .במבט קדימה ,ככל הנראה בטווח של כשנה קדימה,
גורמי הרקע המאקרו-כלכליים צפויים להערכתנו לחזור בהדרגה ולתמוך בשקל חזק יחסית בדומה ,במידה כזו או אחרת,
למה שהיה בשנים האחרונות.

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ו"סביבת האינפלציה" נותרה נמוכה
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר בשיעור
של  ,0.3%והיה מעט נמוך מרוב ההערכות
המוקדמות .בנוסף ,נציין כי ירידה זו באה לאחר
תשעה חודשים רצופים של עליות ,רצף שלא היה
מאז שנת  .2013סעיפי המדד שרשמו את הירידות
הבולטות ביותר בנובמבר ,הם :מזון ,חינוך,
תרבות ובידור (ירידה במחירי הבראה ונופש)
ותחבורה ותקשורת (ירידה במחירי הדלק
והנסיעות לחו"ל) .מנגד ,עליית מחירים נרשמה
בסעיף הלבשה והנעלה.
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במבט כולל" ,סביבת האינפלציה" ,שמביאה
בחשבון את שיעור עליית המחירים בפועל ב12-
החודשים האחרונים כמו גם את הציפיות ל12-
החודשים הבאים ,נותרה נמוכה .האינפלציה ב-
 12החודשים האחרונים (נובמבר  2018לעומת
נובמבר  )2017עומדת על  1.2%זה חודש רביעי
ברציפות ,אולם ,להערכתנו ,שנת ( 2018דצמבר
 2018לעומת דצמבר  )2017עשויה להסתכם באינפלציה נמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים ( .)3%-1%כמו כן,
התחזיות של לאומי ל 12-החודשים הבאים משקפות קצב עליית מחירים מתון של  0.6%בלבד.
-1.8%
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סעיף הדיור ירד בשיעור של  0.2%על רקע ירידה של  0.3%בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי
שכר הדירה בחוזים מתחדשים וחדשים) .לאור זאת ,קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות (בחוזים מתחדשים וחדשים)
ירד ל( 2.2%-ראה/י תרשים) .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי קצב העלייה של מחירי השכירות עשוי להתמתן במהלך ,2019
ולמתן מעט את האינפלציה במהלך  ,2019לאור המשקל הגבוה של תת-סעיף זה במדד המחירים לצרכן (כ .)19%-זאת ,בין
היתר ,על רקע שחיקה מסוימת בכוח הקנייה של משקי הבית לאור עליית מדד המחירים לצרכן ללא דיור בחודשים האחרונים,
התייצבות בשיעור האבטלה בחודשים האחרונים לאחר תקופה ממושכת של ירידות ,עלייה מתונה בהיקף המכירות של דירות
חדשות לאחר מגמה ממושכת של התמתנות וציפיות לעלייה מסוימת בהיקף גמר הבנייה בשנה הבאה.
במקביל ,נציין כי שיעור השינוי השנתי של מחירי הדירות (עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס אשר איננו נכלל במדד
המחירים לצרכן) עומד על מינוס  1.8%לאחר שעמד על מינוס  1.9%בחודש הקודם .נתונים אלה ,באים בהמשך לנתוני
החודשים האחרונים המשקפים את בלימת מגמת העלייה המתמשכת במחירי הדירות בשנים האחרונות ,על רקע חוסר
הודאות בשוק זה בעת האחרונה (ראה/י הרחבה בפסקה הבאה) .להערכתנו ,האינפלציה בפועל צפויה להישאר בחודשים
הקרובים בסביבת הגבול התחתון של היעד ( ,)1%בהמשך  2019צפויה להתמתן ,ולאחר מכן ,לקראת סוף השנה ,האינפלציה
צפויה לשוב לסביבת הגבול התחתון של היעד ,כאשר "סביבת אינפלציה" צפויה להישאר נמוכה לפרק זמן ממושך.

עלייה מתונה בהיקף המכירות של דירות חדשות בחודשים האחרונים
בחודש אוקטובר השנה נמכרו  1,999דירות
חדשות (נתונים מנוכי עונתיות) ,כך על-פי נתוני
הלמ"ס .מדובר בהיקף המכירות החודשי הגבוה
3,100
ביותר מאז חודש אוגוסט  ,2017המשקף עלייה
2,900
של כ 5.3%-בהשוואה לחודש הקודם ועלייה של
2,700
כ 9.2%-בהשוואה לחודש המקביל אשתקד .כמו
2,500
כן ,מדובר בהיקף מכירות מעט גבוה בהשוואה
2,300
לממוצע המכירות בעשור האחרון (1,974
2,100
דירות) .המגמה הנוכחית של היקף המכירות
1,900
עשויה להצביע על התאוששות מסוימת בענף.
1,700
אולם ,יש להדגיש כי היקף המכירות הנוכחי
1,500
נותר נמוך משמעותית בהשוואה לשנים
1,300
קודמות.
1,100
נתוני החודשים האחרונים משקפים התייצבות
900
ואף עלייה מתונה בהיקף המכירות של דירות
חדשות ,זאת לאחר מגמה מתמשכת של
התמתנות .לפיה ,מאז המחצית השנייה של 2015
ועד סוף  2017היקף המכירות החודשי ירד מרמה של כ 2,800-דירות אל מתחת ל .1,700-הגורמים העיקריים שעמדו ברקע
למגמה זו ,הם :יציאה של ציבור המשקיעים משוק הדיור עקב הכבדת המיסוי עליהם מצד הממשלה (בדגש על נתח הפעילות
בשוק הדירות החדשות) ,והמתנה של אוכלוסיית הזכאים למכרזי התכנית "מחיר למשתכן" .יש לציין כי מגמות אלה הורגשו
בעיקר מחוץ לאזורי הביקוש המובילים ,שכן באזורי הביקוש קיים סיכון נמוך יותר לירידות מחירים .לאור זאת ,עיקר
הפעילות בעת הנוכחית מרוכזת באזורים אלה ,התפתחות אשר צפויה להימשך גם בחודשים הבאים.
במבט קדימה ,נראה כי המגמות הנוכחיות בשוק הדיור ,הן מצד הביקוש (עלייה בהיקף המכירות של דירות חדשות) והן מצד
ההיצע (רמה גבוהה יחסית של גמר בנייה) ,תומכות ביציבות מחירים יחסית בתקופה הקרובה .זאת ,במקביל לכך שמידת
חוסר הוודאות בשוק הדיור נותרה גבוהה בעת הנוכחית ,כפי שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,ברמת התחלות בנייה נמוכה יחסית,
ירידה בהשקעות בבנייה למגורים ברביעים האחרונים ,ירידה מתמשכת במספר העסקאות בשוק החופשי (דירות חדשות  +יד
שנייה) ועוד .במבט לטווח ארוך יותר ,בעוד  2-3שנים ,ישנם גורמים אשר תומכים באפשרות של חידוש הלחצים לעליות
מחירים ,בעיקר באזורי ביקוש מובילים אשר מתאפיינים לרוב בבנייה לשוק החופשי ,ובהם :צפי לרמה נמוכה יחסית של גמר
בנייה על רקע קצב בנייה נמוך כיום (פחות מ 50,000-דירות בשנה ,שהיא הרמה המינימאלית לצרכי המשק) לצד התארכות
משך הבנייה .מנגד ,מחוץ לאזורי הביקוש ,בדגש על אזורים עם ריבוי מיזמים של "מחיר למשתכן" ,עשויים להתפתח עודפי
היצע אשר עלולים להוביל אף לירידות מחירים.

כתב :יניב בר
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