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אנא ראו גילוי נאות בעמוד האחרון
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עיקרי הדברים ותוכן עניינים
לאומי תחזיות כלכליות (עמ' )3
מבט כולל על הכלכלה הגלובאלית (עמ' )4


האטה בצמיחה הכלכלית ברחבי העולם ברביע השני של השנה ,בעיקר עקב חולשת פעילות ענפי
התעשייה והסחר הבינלאומי ומכאן דגש על האטה במשקים פתוחים עם זיקה ליצוא תעשייתי.

 הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו באחרונה .במידה שאחד או יותר מהסיכונים יתממשו ,התנודתיות
בשווקים הפיננסיים ,שגם כך גבוהה ,עשויה להתגבר.


האינפלציה ירדה מעט בחודש יוני ,אך אינה צפויה להתמתן באופן משמעותי בהמשך.

 נמשכת מגמת הפחתות הריבית מצד בנקים מרכזיים רבים ברחבי העולם ,ולהערכתנו ,המדיניות
הגלובאלית בטווח הקצר תהיה מקלה ומרחיבה ,אך לא במידה רבה במיוחד.
 המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה והערכות להתמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה ,מהווים גורמים
שתומכים בהמשך סביבת תשואות מתונה בחודשים הקרובים.

ארצות הברית (עמ' )8
 ההאטה בצמיחה ברביע השני הייתה מתונה מהצפוי ,בזכות התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית
והממשלתית.
 בהמשך השנה ובשנת  2020ההאטה במשק עשויה להחריף (הדגש על האטה ולא מיתון) ,בעיקר
לאור החולשה הגוברת של פעילות מגזר הייצור התעשייתי.
 אינפלציית הליבה נמצאת בהאצה מסוימת בחודשים האחרונים ,בין היתר לאור התגברות לחצי
השכר על המחירים המקומיים.
 במציאות זו ולנוכח המשך צמיחה סבירה במשק האמריקני ,נראה כי הפד יוריד את הריבית ,אך לא
בקצב המהיר שהשוק מנבא לו כרגע ,כך שתיתכן עלייה מחודשת בתשואות האג"ח בחודשים
הקרובים.

גוש האירו (עמ' )11


קצב הצמיחה ברביע השני ירד בהשוואה לראשון ,כאשר ירידה נרשמה בכל הכלכלות הגדולות.
סקרי העסקים בפתיחת הרביע השלישי מצביעים על צמיחה מתונה בדומה לזו של הרביע השני.

 קיים סיכון לצריכה הפרטית בשל אי הודאות הגוברת והחולשה של התעשייה ,העשויות להשפיע על
קצב הצמיחה של השכר והיקף המועסקים.
 החלטת הריבית ביולי הייתה בעלת טון יוני וכפי הנראה בהחלטה הבאה ,בספטמבר ,הריבית תופחת
ויפורסמו צעדים מרחיבים נוספים.


המצב הפוליטי הרעוע באיטליה מוביל לתנודות משמעותיות בתשואת האג"ח ל 10-שנים ,בעיקר
בשל חשש משובו של העימות עם האיחוד האירופי בתחום הפיסקלי.

 תשואת האג"ח ל 10-שנים של גרמניה צפויה להישאר שלילית ,גם אם תחול הרחבה פיסקלית,
אשר הקריאות ליישומה הולכות ומתגברות .לגרמניה עודף תקציבי ,כך שישנן מקורות להפעלת
מדיניות תקציבית מרחיבה יחסית למצב הנוכחי לפרק זמן מוגבל.
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לאומי תחזיות כלכליות ,אוגוסט 2019
2016

2017

2018

2019E

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%
2.6%
5.2%
6.8%
7.1%
1.2%
3.6%

3.5%
2.9%
1.3%
0.8%
1.9%
5.0%
6.6%
6.8%
1.1%
3.4%

3.3%
1.7%
1.3%
0.4%
1.4%
4.3%
6.1%
6.6%
2.2%
3.4%

3.1%
2.2%
1.3%
1.0%
1.1%
4.5%
6.2%
6.7%
2.0%
3.0%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,
שיעור שינוי

עולם

2.1%

5.4%

4.4%

3.4%

2.9%

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%
1.5%
0.7%

2.0%
2.0%
1.1%
1.4%
0.9%

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%

1.50-2.00%
0.50-1.25%
-0.10%
0.00%
0.25-0.50%

1.50-2.25%
0.50-1.50%
0.00%
0.00%
0.25-0.75%
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מבט כולל על הכלכלה הגלובאלית
פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)1האטה בצמיחה הכלכלית ברחבי העולם ברביע השני של השנה ,בעיקר עקב
חולשת פעילות ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי ומכאן דגש על האטה במשקים פתוחים עם זיקה ליצוא תעשייתי.
הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו לאחרונה


האטה בקצב הצמיחה העולמי ברביע השני של השנה (תרשים  ,)1בדגש על הכלכלות הגדולות ,ובראשן :גרמניה ,בריטניה,
סין ,יפן ובענפים הרלוונטיים בארה"ב .זאת ,בעיקר על רקע צמיחה מתונה ,ואף שלילית באופן חלקי ,בקרב מדינות היצוא,
ענפי יצוא הסחורות והייצור התעשייתי .מנגד ,הירידה המתמשכת בשיעורי האבטלה ,עליית השכר וסביבת הריביות
הנמוכה ,ממשיכים לתמוך בביקושים האיתנים של משקי הבית .בחודש מאי  2019הייצור התעשייתי הגלובאלי אמנם עלה
מעט ,אך נותר ברמה נמוכה ,ובמקביל נפח הסחר העולמי המשיך לרדת (תרשים  .)2יש לציין שהיקפי היצוא של הכלכלות
המפותחות צמחו בקצב מתון יותר בהשוואה לשווקים המתעוררים.



ההאטה העולמית בפעילות הכלכלית הובילה לעדכון כלפי מטה (או לכל היותר יציבות בשיעור מתון יחסית) בתחזיות
הצמיחה של מרבית הכלכלות הגדולות מצד הגופים הפיננסיים המובילים .ההתפתחויות בכלכלות של ארה"ב וגוש האירו
מוצגות בהרחבה בפרקים הבאים .לגבי בריטניה ,האומדנים המוקדמים מצביעים על התכווצות התוצר המקומי הגולמי
ברביע השני של  2019ב ,)q/q( 0.2%-זאת לראשונה מאז הרביע הרביעי של  .2012אולם ,יש לציין שאחד הגורמים
להתכווצות זו הינו רכיב ההשקעות והמלאים שירד בחדות ,לאחר שעלה באופן משמעותי ברביע הראשון ,על רקע צבירת
מלאים בסקטור העסקי בבריטניה לקראת מועד הפרישה המקורי מה( EU-סוף מרץ  .)2019במבט קדימה ,מידת חוסר
הוודאות הגבוהה סביב ה Brexit-צפויה להמשיך להשפיע על כלכלת בריטניה גם בחודשים הקרובים (ראה/י הרחבה
בעמוד הבא) .ביפן ,נתוני החשבונאות הלאומית הצביעו על צמיחה מהירה מההערכות המוקדמות ברביע השני של השנה
( ,)q/q ,0.4%זאת לאחר צמיחה של  0.7%ברביע הראשון (עודכנה כלפי מעלה) .הצמיחה נתמכה בעיקר בביקושים
המקומיים ,בעוד שהיצוא ממשיך להצביע על חולשה .זאת ,בין היתר ,על רקע "מלחמת הסחר" המתמשכת בין ארה"ב
לסין (שותפות הסחר העיקריות של יפן) ,וכן בשל הסלמת קונפליקט הסחר בין יפן לדרום קוריאה ,שפרץ עקב משבר
דיפלומטי בין שתי המדינות .במבט קדימה ,אנו צופים התמתנות בצמיחה של המדינות המפותחות במהלך .2019



באשר לשווקים המתעוררים ,נראה כי קצב התרחבות הפעילות הכלכלית בסין יואט בשנה הקרובה (הרחבה בעמוד הבא),
כאשר בהודו ה RBI-הפחית את הריבית ,בפעם הרביעית ברציפות מתחילת השנה ,ב 35-נ"ב לרמה של  ,5.40%זאת
במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית ולתמוך באינפלציה .האינדיקטורים הכלכליים ,כמו ה PMI-של ענפי התעשייה
והשירותים וכן היצוא עלו מעט באחרונה ,אולם הסנטימנט העסקי והצרכני במדינה נותר מתון יחסית .במבט קדימה,
צפויה התמתנות מתונה והדרגתית בקצב הצמיחה בהודו בשנים הקרובות .במקביל ,הנתונים הכלכליים במרבית מדינות
אסיה ממשיכים לתמוך בהרחבת המדיניות המוניטארית בתקופה הקרובה .באמריקה הלטינית ,הסיכונים הפוליטיים
ברחבי היבשת (בעיקר בארגנטינה אך גם באורוגוואי ,מקסיקו ואקוודור) שבו לעלות בעת האחרונה ,בין היתר ,על רקע
תוצאות הבחירות המוקדמות שהצביעו על צפי לניצחון מועמד האופוזיציה בבחירות הקרובות ,אשר בראשותו המשבר
הכלכלי בארגנטינה צפוי להעמיק עוד יותר .במבט קדימה ,הצמיחה במדינות ה EM-צפויה להאט מעט השנה ,תוך שונות
מסוימת בין האזורים השונים .הודו צפויה להמשיך לבלוט לחיוב ,והצמיחה באמריקה הלטינית צפויה להתאושש השנה,
למעט מדינות המשבר – ארגנטינה וונצואלה.
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פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)2האטה בצמיחה הכלכלית ברחבי העולם ברביע השני של השנה ,בעיקר עקב
חולשת פעילות ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי ומכאן דגש על האטה במשקים פתוחים עם זיקה ליצוא תעשייתי.
הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו לאחרונה


מכלול האינדיקטורים הכלכליים מצביע על היחלשות הפעילות הכלכלית בסין בחודש יולי .ירידה נרשמה
בקצב הצמיחה של הייצור התעשייתי ,חלה האטה בהשקעות בדגש על ענפי התשתיות והבינוי ,תוך האטת
התחלות הבנייה ,והמכירות הקמעונאיות צמחו בקצב מתון מהצפוי .במקביל ,מדדי ה PMI-של ענפי
התעשייה בסין ממשיכים להצביע על התכווצות הפעילות (מתחת ל 50-נקודות) ,זאת למרות שעלו מעט
בחודש יולי (תרשים  .)3במבט קדימה ,הפיחות במטבע לא צפוי לקזז את השפעות הכבדת המכסים של
ארה"ב והאטת הביקוש העולמי במלואן ,ועל כן אנו צופים האטה נוספת בפעילות הכלכלית במהלך השנה.
במקביל ,ההקלות המוניטאריות בסין נמשכות כשהבנק המרכזי של סין ( )PBOCהכריז על "ריבית פריים
של הלוואות" ( )LPRשתהווה מעתה את נקודת הייחוס לתמחור הלוואות הבנקים .זאת ,במטרה להקל על
התמחור של הלוואות לזמן ארוך .המהלך עתיד לספק לקובעי המדיניות המוניטרית בסין שליטה טובה יותר
על שיעורי ריבית האשראי בבנקים ,וכן עשוי לאפשר צעדים נוספים של הקלה מוניטארית בזמן הקרוב.



בחודש יולי נמשכה מגמת הירידה במדד מנהלי הרכש ( )PMIהגלובאלי של ענפי התעשייה ,כאשר המדד
ירד לרמה של ( 49.3תרשים  ,)4והמשיך להצביע על התכווצות בייצור התעשייתי העולמי .רמה זו ,שמסכמת
שלושה חודשים רצופים של מדד נמוך מ 50-נקודות (הרמה הניטרלית) ,היא הנמוכה ביותר מאז אוקטובר
 .2012היחלשות ה PMI-בחודש יולי ,הייתה רוחבית יחסית וכללה את מרבית הכלכלות (מפותחות
ומתפתחות) שמרכיבות את המדד ,דבר שמהווה אינדיקציה שלילית לפעילות התעשייתית בתחילת הרביע
השלישי של השנה .המגמה השלילית ב PMI-מושפעת ,בין היתר ,מביקושים עולמיים מתונים יותר ומחוסר
וודאות רב סביב נושא הסחר העולמי .מנגד ,ה PMI-הגלובאלי של ענפי השירותים עלה ביולי ,ושיקף עלייה
בתפוקה ובהזמנות ליצוא .אנו מעריכים כי צפויה צמיחה עולמית מתונה יותר של כ( 3.2%-בממוצע) ב-
 2019-2020לעומת  3.5%ב.2018-



"מלחמת הסחר" בין ארה"ב לסין ממשיכה להוות סיכון מרכזי לתחזית הצמיחה העולמית ,וכצפוי ,פגישת
ה G20 -לא הועילה כלל בנושא זה .לאחרונה הממשל האמריקאי הודיע שבכוונתו להטיל מכסים בשיעור
של  10%על יבוא סיני נוסף בהיקף של  300מיליארד דולר ,אולם לאחר מכן הודיע כי מועד היישום נדחה
מספטמבר לאמצע דצמבר .בצעד שכנגד ,סין אפשרה למטבע שלה להיחלש אל מעבר ל 7-יואן לדולר.
בימים האחרונים ,נרשמה הסלמה נוספת ב"מלחמת הסחר" בין שתי המדינות כשסין הצהירה על הטלת
מכסים חדשים על מוצרים אמריקאים שמיובאים לסין בהיקף של  75מיליארד דולר וחידוש מכסים (בגובה
 )25%על כלי רכב אמריקאים ,מוצרי חקלאות ואנרגיה .בתגובה ,ארה"ב הודיעה על החרפת מהלך העלאת
המכסים על סחורות סיניות בשווי  300מיליארד דולר (מ 10%-ל ,)15%-אשר ייכנס לתוקף ב 1-בספטמבר,
וכן על העלאת מכסים (מ 25%-ל )30%-על יתר הסחורות הסיניות (בהיקף של  250מיליארד דולר) חודש
לאחר מכן .להערכתנו ,המתיחות הרבה בין ארה"ב לסין צפויה להישמר גם בחודשים הבאים ,ולעת עתה לא
נראה שיתגבש הסכם בר-קיימא בין שתי המדינות בזמן הקרוב .לאור זאת ,מידת התנודתיות בשווקים
הפיננסיים צפויה להישאר גבוהה.



בנוסף ,מידת חוסר הוודאות סביב ה Brexit-עלתה בעת האחרונה עם מינויו של בוריס ג'ונסון לראש
הממשלה ,והיא צפויה להישאר גבוהה גם בחודשים הקרובים ,לאור העלייה בהסתברות של יציאה ללא
הסכם (התרחיש בעל ההשפעות השליליות ביותר על הכלכלה) .דהיינו ,רמת אי-הוודאות סביב הסכמי סחר
נותרה גבוהה והיא תמשיך להכביד על אמון העסקים ,וכתוצאה מכך על ההשקעות והייצור בענפי התעשייה.
כמו כן ,ההיחלשות במטבעות ה EM-בתגובה למשבר בארגנטינה ,שם עלו לאחרונה החששות למהפך
פוליטי בבחירות הקרובות ,הובלה לאחרונה על ידי הראנד הדרום אפריקאי ,הלירה הטורקית וחלק
ממטבעות אמריקה הלטינית – מקסיקו וקולומביה בעיקר ,אך גם ברזיל .ישנם סיכונים פוליטיים וגאו-
פוליטיים נוספים ,ובראשם :מתיחות ביחסי ארה"ב-איראן ,מתיחות בחצי האי הקוריאני ,מזה"ת ועוד .לאור
האמור ,ניתן להעריך כי הסיכונים לפעילות הכלכלית הגלובאלית מוטים כלפי מטה.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :האינפלציה ירדה מעט בחודש יוני ,אך אינה צפויה להתמתן באופן משמעותי
בהמשך .המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה והערכות להתמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה ,מהווים גורמים
שתומכים בהמשך סביבת תשואות מתונה בחודשים הקרובים


בחודש יוני האינפלציה הממוצעת במדינות ה OECD-התמתנה לשיעור של  2.1%לאחר שעמדה על 2.3%
במאי ו 2.5%-באפריל (תרשים  .)5התמתנות האינפלציה חלה בעיקר על רקע ירידה קלה במחירי האנרגיה
ועלייה מתונה יותר במחירי המזון .כמו כן ,מבין הכלכלות הגדולות נרשמה האטה באינפלציה בקנדה ,ארה"ב
ואיטליה ,יציבות בבריטניה ויפן ועליות קלות בגרמניה וצרפת .מחירי הנפט עלו בחודש האחרון אך הם עדיין
נמוכים מהרמות בהם היו בחודשים קודמים .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי מחיר הנפט צפוי לשמור על יציבות
עד סוף השנה ,בין היתר ,על רקע הערכות לביקושים עולמיים מתונים יותר בעקבות צמיחה כלכלית עולמית
איטית יותר ,במקביל להאטה נוספת בפעילות התעשייתית בסין בחודשים הקרובים כתוצאה ממלחמת הסחר.
אינפלציית הליבה עלתה קלות בחודש יוני ל ,2.2%-לאחר שעמדה על  2.1%במאי .במבט קדימה ,היחלשות
הפעילות הכלכלית העולמית בשילוב עם ירידה בסנטימנט העסקי ,מהווים גורמים אשר עשויים להכביד על
אינפלציית הליבה .עם זאת ,לא צפויה התמתנות משמעותית באינפלציית הליבה ,לפחות בטווח הקצר ,על רקע
מחסור בעובדים מקצועיים בשוק העבודה והמשך מגמה של עליית השכר.



במהלך השנים האחרונות ,מספר בנקים מרכזיים הפחיתו את הריבית לרמה שלילית ובהם :הבנק המרכזי
האירופאי (על פיקדונות); הבנק המרכזי של שוויץ; יפן (כולל יעד ריבית שלילית לעקום התשואות הארוך);
שוודיה ודנמרק .ההגעה לריבית שלילית באה על רקע קושי בעמידה ביעדי אינפלציה/יציבות מחירים וחולשה
ניכרת של המשק הריאלי .עתה נמשכת מגמת הפחתות הריבית מצד בנקים מרכזיים רבים ברחבי העולם,
ולהערכתנו ,המדיניות הגלובאלית בטווח הקצר תהיה מקלה ומרחיבה ,אך לא במידה רבה במיוחד.



בחודש אוגוסט נרשמו הפחתות ריבית ,בין היתר ,בהודו ,ניו-זילנד ( 0.5נ"ב לרמה של  ,)1.00%מקסיקו ( 0.25נ"ב
לרמה של  )8.00%והונג-קונג ( 0.25נ"ב לרמה של  ,)2.50%לצד כלכלות נוספות ,כגון :הפיליפינים ,תאילנד ,פרו
ועוד .צעדים אלה ,באים בהמשך להפחתות הריבית בחודש יולי מצד הבנקים המרכזיים באוסטרליה ,ברזיל,
דרום קוריאה ,אינדונזיה ועוד .מגמה זו ,משקפת את הצורך של קובעי המדיניות לעודד את הפעילות ולתמוך
באינפלציה ,לאור התגברות הסיכונים הגלובאליים ,התמתנות קצב צמיחת הפעילות ותחזיות צמיחה ואינפלציה
מתונות לשנים  .2019-2020לגבי הבנקים המרכזיים המובילים ,נציין שלאחר שהפחית את הריבית ב 25-נ"ב
ב ,31.7-ה FED-צפוי להערכתנו להפחית את הריבית ב 50-נ"ב נוספות עד סוף הרביע הראשון של ( 2020בעוד
שהשוק צופה הפחתה של יותר מ 100-נ"ב עד סוף  .)2020בישיבה האחרונה (ביולי) ציינו ב ECB-כי הריבית
צפויה להישאר ברמתה הנוכחית ואף פחות מכך עד אמצע  2020לפחות ,במקביל ליישום של צעדי הקלה
נוספים ,כגון :השקה של תכנית רכישות נכסים נוספת ותכנית ה TLTRO-השלישית שתחל לפעול בחודש
ספטמבר .מסר דומה עלה גם בהחלטת הריבית האחרונה ביפן .במקביל ,אנו צופים המשך מדיניות מוניטארית
מרחיבה בסין (כפי שהוסבר בעמוד הקודם).
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תשואות האג"ח הממשלתיות במרבית הכלכלות המפותחות הגדולות מצויות במגמת ירידה מסוף שנת 2018
(תרשים  .)6יש לציין שמתחילת אוגוסט התשואות ירדו בחדות יחסית ,על רקע ירידת הסנטימנט הכלכלי ,שצפוי
להישאר מתון בחודשים הבאים ,עקב התמתנות קצב צמיחת הפעילות הכלכלית; התגברות הסיכונים בכלכלה
הגלובאלית ("מלחמת הסחר" Brexit ,וסיכונים פוליטיים נוספים ועוד); ושינוי המדיניות המוניטארית בעולם
לכיוון מרחיב .במבט כולל ,סביבת המאקרו העולמית ממשיכה לתמוך בתשואות נמוכות בחודשים הקרובים.



על רקע זה ,נוצר מצב חריג ביותר בעולם שבמסגרתו  27%מאיגרות החוב בעולם נסחרות בשיעור תשואה
לפדיון שלילי .מבחינה כספית מדובר בכ 15 -טריליון דולר ,שבמסגרת זו כמעט כל איגרות חוב ממשלתיות.
בתחום איגרות החוב הקונצרניות ,ישנן איגרות בהיקף של כ 1-טריליון דולר שנסחרות בתשואה לפדיון שלילית
וזה מהווה כ 10%-משווי השוק הגלובלי .המובילה ,אך לא היחדה ,בתחום של איגרות חוב בתשואה שלילית הינה
יפן שבה כ 42%-מהחוב נושא תשואה לפדיון שלילית .כללית ,ישנו ריכוז גדול של חוב בתשואה שלילית ביפן,
גרמניה ,צרפת וספרד ונדגיש שכיום כל איגרות החוב הממשלתיות של גרמניה מצויות בשיעור תשואה לפדיון
שלילי (תרשים .)7
Chart 7: Central bank policy rates, %

7

ארצות הברית
פעילות כלכלית :ההאטה בצמיחה ברביע השני הייתה מתונה מהצפוי ,בזכות התרחבות מהירה של הצריכה
הפרטית והממשלתית; בהמשך השנה ובשנת  2020ההאטה במשק עשויה להחריף (הדגש על האטה ולא מיתון),
בעיקר לאור החולשה הגוברת של פעילות מגזר הייצור התעשייתי.










עפ"י אומדנים ראשוניים של משרד המסחר האמריקני ( ,)BEAצמיחת כלכלת ארה"ב ברביע השני של 2019
הסתכמה בכ  2.1%-בקצב שנתי ,בהשוואה ל 3.1% -ברביע הראשון .ההאטה בצמיחה הייתה צפויה ולמעשה
נתון הצמיחה של הרביע השני היה טוב מהצפוי (תחזית הקונצנזוס הייתה לצמיחה של  1.8%ברביע השני).
ברביע השני חזרה הצריכה הפרטית ,כצפוי ,להיות הרכיב העיקרי שתורם לצמיחה (ראו תרשים  ,)1לאחר
חולשה זמנית ברביע הראשון ובהובלת צריכה של מוצרים בני קיימא .לצדה ,גם הצריכה הממשלתית הוסיפה
להתרחב בקצב מהיר יחסית למגמה של השנים האחרונות .מנגד ,ההאטה בצמיחה הובלה ע"י השקעות
המגזר העסקי ,שירדו קלות ברביע השני ,בהמשך להתמתנות ברביעים קודמים ובהובלת ההשקעות בבנייה
שלא-למגורים .בד בבד ,חלה ירידה חדה במלאים ,שהייתה צפויה לאור צבירה חיובית נרחבת של מלאים
ברביעים הקודמים .כמו כן ,סחר החוץ נטו חזר ברביע השני ,כבעבר ,לגרוע מהצמיחה (לאור ירידה ביצוא
ויציבות ביבוא) ,לאחר תרומה חיובית זמנית ברביע הראשון.
לצד גורמי רקע מאקרו-כלכליים שליליים שעומדים בבסיס ההאטה (השפעה בפיגור של הריבית הגבוהה
במשק ושל הדולר החזק ,חולשת הביקוש החיצוני ,חוסר ודאות סביב מלחמת הסחר עם סין ,מיצוי חלק
מההשפעה של הרפורמה במס וכו') ,המשבר בחברת בואינג גרע ,לפי ההערכות ,כרבע אחוז מהצמיחה
(בקצב שנתי) ברביע השני ,בפרט דרך פגיעה בהשקעות במכונות וציוד וביצוא התעשייתי.
אינדיקטורים ראשוניים לפעילות המשק ברביע השלישי מצביעים על הרכב צמיחה דומה לזה שנראה ברביע
השני .הצריכה הפרטית ממשיכה להתרחב בקצב נאה מאוד וביטחון הצרכנים ממשיך להיות גבוה (למרות
ירידה מסוימת באוגוסט) .זאת ,במידה רבה בזכות החוסן היחסי שמפגין שוק העבודה האמריקני וכן לאור
רמות מינוף נמוכות של משקי הבית ושיעור חיסכון גבוה שלהם ( 8.1%נכון ליוני) ,אשר מותיר עוד פוטנציאל
רב לגידול בצריכה הפרטית .מאידך ,הייצור התעשייתי ממשיך להתכווץ ,על רקע ירידה בביקוש החיצוני
ושחיקה ברווחי הפירמות ,באופן שצפוי להשתקף ברביע השלישי בהמשך התמתנות בנתוני ההשקעות
והיצוא (ראו תרשים  .)2תרומת הצריכה הממשלתית לצמיחה צפויה להיחלש בחודשים הקרובים ,לאור ירידה
חזויה בהשקעות הממשלתיות ,לאחר גידול חריג בהן במחצית הראשונה של השנה.
בהסתמך על סקרי התעשייה ( PMIו )ISM-ועל אף השתטחות עקום התשואות לאחרונה ,צפויה להערכתנו
בהמשך השנה ובפרט בשנת  2020האטה נוספת בצמיחה ,ללא גלישה למיתון (תחזיות הצמיחה שלנו לשנים
 2019-2020נותרו ללא שינוי ביחס לסקירה הקודמת) .צעדי ההסלמה האחרונים של ארה"ב וסין במסגרת
מלחמת הסחר וחוסר הוודאות הרב שהם יוצרים צפויים להאט את הפעילות העסקית ,כאשר על הפרק
המשך ההסלמה במלחמת הסחר .עם זאת ,הגידול המואץ יחסית שנרשם בפריון (תוצר לשעת עבודה)
בשנה-שנתיים האחרונות עשוי להוביל בטווח הבינוני (ייתכן כבר משנת  )2021להאצה מחודשת בצמיחה,
ללא לחצי אינפלציה נלווים ,וכן להשפיע לחיוב על רווחיות הפירמות.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :אינפלציית הליבה נמצאת בהאצה מסוימת בחודשים האחרונים ,בין היתר לאור
התגברות לחצי השכר על המחירים המקומיים; במציאות זו ולנוכח המשך צמיחה סבירה במשק האמריקני,
נראה כי הפד לא יוריד את הריבית בקצב המהיר שהשוק מנבא לו כרגע ,כך שתיתכן עלייה מחודשת בתשואות
האג"ח בחודשים הקרובים.


העלייה הגבוהה מהצפוי בשיעור של  0.3%ברכיב הליבה של מדד המחירים לצרכן ביולי ,בדומה לעלייה
ביוני ,מצביעה על כך שלחצי האינפלציה הבסיסיים לא כל כך מתונים כפי שהשוק הניח .השיעור השנתי של
רכיב הליבה של ה CPI-עלה ל  ,2.2%-מ  .2.1%-יתרה מזאת ,שיעור אינפלציית הליבה (מנוכה עונתיות),
התלת-חודשית ,עלה לשיא של  17חודשים של  2.8%במונחים שנתיים .ככל שההאצה האחרונה תימשך,
צפויה אינפלציית הליבה השנתית להמשיך ולעלות.



ההאצה באינפלציית הליבה בחודשים האחרונים מובלת בעיקר ע"י שירותי הליבה (בפרט שירותי דיור ,טיפול
רפואי וטיסות) .זאת ,חלקית כתוצאה מלחצי ביקוש חזקים בשוק השכירות ,אך במידה רבה גם בשל הלחצים
שמתחיל להפעיל שוק העבודה ההדוק על המחירים המקומיים .איתות ברור להתגברות לחצים אלה עולה
מההאצה שחלה בשנה האחרונה בקצב הגידול של עלות העבודה ליחידת תפוקה ( ,)Unit Labor Costלכ-
 .2.5%על סמך הקורלציה הקיימת (בפיגור של שנה ,ראו תרשים  )3בין קצב הגידול השנתי של עלות העבודה
ליחידת תפוקה לבין אינפלציית הליבה ,יש לצפות כי לחצי השכר הקיימים במשק יובילו להמשך עלייה
באינפלציית הליבה במהלך השנה הקרובה.



גורם נוסף שעשוי לדחוף את אינפלציית הליבה כלפי מעלה בחודשים הבאים הוא ההסלמה במלחמת
הסחר .עד כה לא ניכרה השפעה מובהקת על האינפלציה לסבב המכסים הקודם על יבוא מסין (מחודש
מאי) ,אך סבב המכסים החדש שעליו הכריז ממשל טראמפ (שייכנס לתוקף בחלקו בספטמבר ובחלקו
בדצמבר) מגלם פוטנציאל ללחץ משמעותי יותר כלפי מעלה על המחירים לצרכן .זאת ,בהתחשב בכך
שסבב זה כולל היקף גדול בהרבה של מוצרי צריכה מוגמרים הכלולים במדד המחירים לצרכן.



בפגישה המוניטארית האחרונה ( 31ביולי) ,הוריד הפד ,כצפוי ,את הריבית ב 0.25%-לרמה של ,2.00-2.25%
והודיע כי יסיים את תהליך צמצום המאזן שלו בחודש אוגוסט ,חודשיים לפני היעד שתוכנן במקור .תוכן
הפגישה היה אמנם ניצי יחסי ,וכלל תיאור כמעט זהה של מצב המשק בהשוואה לפגישה המוניטארית
הקודמת ביוני .עם זאת ,בנאומו בכנס השנתי של הפד בג'קסון הול ( 23באוגוסט) סקר יו"ר הפד פאוול את
התגברות הסיכונים לכלכלה האמריקנית והעולמית מאז הפגישה המוניטארית האחרונה (אף כי טען שמצב
המשק האמריקני מוסיף להיות טוב) וציין כי למול התפתחויות אלה ,יפעל הפד "כנדרש כדי לשמר את
התרחבות הפעילות" .זאת ,באופן שמאותת כי בכוונתו להוריד את הריבית גם בפגישה המוניטארית הקרובה,
בספטמבר .ניסיון העבר מראה כי ב 30-השנים האחרונות היו מספר מקרים שבהם הפד הוריד את הריבית
שלא בתקופות מיתון ,כמהלך של יצירת "רשת ביטחון" ,אך בכל המקרים בלא יותר מ 75-נ"ב במצטבר.
היות שלהערכתנו המשק האמריקני מצוי בהאטה ,אך לעת עתה אינו נמצא בדרך למיתון ,ולאור ההאצה
האחרונה באינפלציית הליבה ,אנו צופים לכל היותר עוד שתי הורדות ריבית במהלך השנה הקרובה ,זאת
מעבר להפחתה שכבר בוצעה בשלהי יולי.



תשואות האג"ח הממשלתי ירדו במידה ניכרת מאז פרסום הסקירה הקודמת (ראו תרשים  ,)4בהובלת
התשואות הארוכות ,והפער בתשואות בין אג"ח ממשלתי ל 10-שנים לפדיון לבין אג"ח ממשלתי עם שנתיים
לפדיון נמחק לחלוטין ואף התהפך במעט ובאופן זמני במהלך אוגוסט .השתטחות עקום התשואות משקפת
בחלקה חששות גוברים בשווקים ממיתון ,חששות שבאים לידי ביטוי גם בעלייה בציפיות השווקים להורדת
ריבית (צפי ליותר מ 4-5-הורדות ריבית נוספות עד סוף  ,2020שתיים מהן עד אוקטובר הקרוב) .עם זאת,
היא מוסברת בחלקה גם ע"י הירידה בתשואת האג"ח הממשלתי הגרמני ל 10-שנים ,לאור המתאם החזק
שקיים בשנים האחרונות בין התשואות הארוכות בשווקי האג"ח הממשלתי של ארה"ב וגרמניה .לאור
הערכתנו כי ירידת התשואות והעלייה בציפיות להורדת הריבית מהווים "מהלך יתר" של השוק ,אנו מעריכים
שבהמשך השנה ,שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב עם  10שנים לפדיון יתקן מעט כלפי
מעלה מהרמה הנוכחית הנמוכה של כ.1.5%-
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גוש היורו
פעילות כלכלית ותחזיות :קצב הצמיחה ברביע השני ירד .ירידה נרשמה בכל הכלכלות הגדולות .סקרי
העסקים בפתיחת הרביע השלישי מצביעים על צמיחה מתונה .קיים סיכון לצריכה הפרטית.
 התוצר של גוש האירו צמח בשיעור של  )q/q( 0.2%ברביע השני של ( 2019עדכון שני) .קצב זה משקף
ירידה מקצב הצמיחה של הרביע הראשון שהיה חריג לטובה ונקבע על  .0.4%הירידה בקצב הצמיחה
אפיינה כל אחת מארבע הכלכלות הגדולות בגוש האירו (תרשים  ,)1כאשר שוב ,הורגשה חולשה
בגרמניה ,הכלכלה הגדולה בגוש האירו ,בה נרשמה צמיחה שלילית תוך ירידה חדה יחסית בייצור
התעשייתי על רקע חולשה ניכרת בייצוא נטו שגרע מהצמיחה ,ובאיטליה ,בה חל קיפאון בפעילות
הכלכלית ועלייה במידת אי-היציבות הפוליטית.
 פילוח נתוני התוצר לפי סוג ההוצאה עבור גוש האירו יפורסם רק בספטמבר ,אולם ,בהתבסס על
הנתונים הקיימים ,כגון המכירות הקמעונאיות ,ניתן להעריך כי התרומה של הצריכה הפרטית הייתה
חיובית אך נמוכה מזו שנרשמה ברביע הראשון .ביטוי לכך התקבל גם בנתונים הלאומיים של צרפת
וספרד בהן נרשמה ירידה בתרומה של הצריכה הפרטית לצמיחה .סקרי העסקים השונים עבור יולי
מאותתים על קצב צמיחה חלש יחסית בפתיחת הרביע השלישי של  .2019מדד ה PMI-של גוש האירו
לחודש יולי ירד בהשוואה ליוני והוא מצוי ברמה התואמת צמיחה בקצב של  .)q/q( 0.2%המדד מצביע
זה החודש השישי ברציפות על ירידה בפעילות התעשייתית לרמה הנמוכה מאז דצמבר  2012על רקע
ירידה חדה בהזמנות חדשות; סקר ה ESI-של גוש האירו ירד אף הוא בחודש יולי לשפל של  40חודשים.
ירידה נרשמה בסנטימנט העסקי של ענפי המסחר ,בנייה ,שירותים ובמיוחד בתעשייה ,כאשר מנגד
אמון הצרכנים עלה במעט .גם הרמה של מדד ה ESI-מאותתת על יציבות בקצב הצמיחה ומתואמת
עם התרחבות בקצב של כ( 0.2%-מעט פחות מ 1%-במונחים שנתיים ,תרשים  .)2לפיכך ,במבט קדימה,
להערכתנו ,קצב הצמיחה ברביע השלישי יהיה דומה לזה שנרשם ברביע השני( ,תחזית הקונצנזוס-
.)0.3%
 אמון הצרכנים בגוש האירו היה מצוי בירידה לכל אורך שנת  2018אך מראשית שנת  2019פסקה
מגמה זו ,אולם ,ייתכן כי רמה גבוהה של אי ודאות וחולשה מתמשכת בתעשייה עשויים להוביל
להתחדשותה .ירידה באמון הצרכנים עלולה לתמוך בגידול בנטייה של משקי הבית לחסוך על חשבון
הצריכה ולהעיב על הביקושים המקומיים ,המהווים גורם מפצה לחולשה של היצוא .ראוי לציין כי שוק
העבודה בגוש האירו מוסיף להפגין איתנות ,כמתבטא בשיעור האבטלה הנמוך יחסית ,שאף ממשיך
לרדת .יחד עם זאת ,קצב ההתרחבות של היקף המועסקים האט ברביע השני של  ,2019וכן חלה ירידה
בשיעור החברות המדווחות על מחסור בעובדים כמגבלה על הפעילות ,וירידה בכוונת החברות לגייס
עובדים במרבית הכלכלות הגדולות בגוש ,דבר אשר עשוי לתרום לירידה בקצב הצמיחה של השכר
הנומינלי ולרסן את התרחבות הצריכה הפרטית.
 הסיכון לגוש האירו מעימות הסחר בין ארה"ב לסין עלה לאחרונה ,זאת כתוצאה מהשפעות עקיפות.
עד עתה ,מדינות גוש האירו לא הרוויחו ממלחמת הסחר באמצעות הסטה של יבוא מוצרים שעליהם
הוטל מכס באחת מהמדינות .יתרה מכך ,נראה שההזמנות ליצוא מהתעשייה בגוש האירו נפגעו יותר
משהיה מצופה שיפגעו כאשר לוקחים בחשבון את הירידה בביקוש החיצוני של שותפות הסחר
המרכזיות .ואכן בסקרי העסקים שנערכו בתקופה האחרונה עולים חששות מצד חברות באשר
למגבלה שמלחמת הסחר מציבה בפני הפעילות הכלכלית .במבט קדימה ,אמנם ,הטלת מכס על יבוא
רכבים מאירופה מצד ארה"ב אינה צפויה לזעזע את הפעילות הכלכלית של גוש האירו באופן ישיר,
אך היא בהחלט עשויה להעיב על הפעילות הכלכלית בגרמניה שגם כך מצויה בקשיים ,בה תעשיית
הרכב משמעותית לכלכלה.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :החלטת הריבית ביולי הייתה יונית .כפי הנראה בהחלטה הבאה בספטמבר
הריבית תופחת ויפורסמו צעדים מרחיבים נוספים .המצב הפוליטי באיטליה מוביל לתנודות משמעותיות
בתשואת האג"ח ל 10-שנים .תשואת האג"ח ל 10-שנים של גרמניה צפויה להישאר שלילית ,גם אם תחול
הרחבה פיסקלית ,אשר הקריאות ליישומה הולכות ומתגברות .לגרמניה עודף תקציבי ,כך שישנן מקורות
להפעלת מדיניות תקציבית מרחיבה יחסית למצב הנוכחי לפרק זמן מוגבל.


קצב האינפלציה ירד ביולי ב 0.3-נקודות האחוז ל 1.0%-והקצב של אינפלציית הליבה ב 0.2-נקודות
האחוז ל( 0.9%-תרשים  ,)3ירידה זו נבעה בין היתר מירידה בקצב האינפלציה של מחירי השירותים.
באשר למחירי השירותים ,במבט קדימה ,לאור הפעילות הכלכלית החלשה יחסית בגוש האירו נראה
כי קצב הצמיחה של מחירי המוצרים הבלתי סחירים וביניהם השירותים לא צפוי לעלות ,שכן פירמות
יעדיפו שלא להעלות מחירים ולהסתכן באיבוד נתח שוק.
החלטת הריבית שנערכה בשלהי חודש יולי הייתה בעלת טון יוני .ה ECB-שינה ,כצפוי ,את ה-
 Forward Guidanceבנוגע לתוואי הריבית כאשר בפרסום ההחלטה צוין כי "הריבית תיוותר ברמה
הנוכחית או נמוך מכך לפחות עד המחצית הראשונה של  ."2020נראה שבכך נסללה הדרך להפחתת
ריבית בהחלטת הריבית הבאה בספטמבר ,על רקע התחזיות הנמוכות לרמת האינפלציה בטווח
הבינוני ,שלא צפויות להשתנות .זאת ,ככל הנראה ,בצוותא עם אמצעים שיקלו על פעילות הבנקים
על רקע העלויות שגוררת סביבת הריבית השלילית ,וכן ייתכן שאף יפורסמו פרטים על צעדים
מרחיבים נוספים דוגמת תכנית חדשה של הרחבה כמותית ( .)QEעוד באותה החלטה צוין כי הבנק
הטיל על "הועדות הרלוונטיות" לבחון אפשרויות שונות להרחבת המדיניות המוניטרית ,מה שעשוי
לחזק את ההערכה שכבר בהחלטת הריבית הבאה אכן תיערך הרחבה בצורה כלשהי .ניסיון העבר
מלמד כי בדרך כלל לאחר השימוש בנוסח שכזה ,המדיניות המוניטרית הורחבה בהחלטת הריבית
העוקבת.
במסיבת העיתונאים ציין הנגיד  Draghiכי הסיכונים לתחזית הצמיחה עדיין מוטים כלפי מטה ונובעים
מהתגברות אי הודאות כתוצאה מגורמים גיאופוליטיים ,התחזקות הפרוטקציוניזם ופגיעות השווקים
המתעוררים .תחזית הצמיחה של גוש האירו ,לדבריו ,הופכת גרועה יותר ויותר .כמו כן ,הוא ציין כי
בסביבה הנוכחית רמה משמעותית של תמריץ מוניטרי ממשיכה להיות נחוצה על מנת לאפשר תנאים
פיננסיים התומכים בפעילות הכלכלית ובמחירים.



הסביבה המוניטרית הנוכחית והציפיות לצעדים מרחיבים נוספים מצד ה ECB-בטווח הקרוב צפויות
לתמוך בתשואות הנמוכות המאפיינות את האג"ח של הכלכלות הגדולות בגוש האירו ,להוציא איטליה
(תרשים .)4
הגזרה הפוליטית באיטליה שוב במוקד .הקואליציה בהובלת מפלגת  Five starsושותפתה League
נתקלת בקשיים חדשות לבקרים ,כאשר מנהיגה של האחרונה הצהיר לפני כשבועיים כי הרכב
הקואליציה הנוכחי אינו בר קיימא ועל כן יש לערוך בחירות ,ואף קרא לערוך הצבעת אי אמון
בממשלה .בשל כך ,וככל הנראה מתוך חשש לבחירות מוקדמות זינקה התשואה על האג"ח של
איטליה ל 10-שנים בחדות ,בכ 30-נקודות בסיס ,אולם ,מאז הספיקה לתקן כלפי מטה לרמה נמוכה
אף מזו שהייתה בה .החשש מקיומן של בחירות מוקדמות נובע ,כפי הנראה ,מהתחזקותה של League
בסקרי דעת הקהל ,המעידים כי אחוזי התמיכה בה הוכפלו ,כך שהיא תוכל להקים קואליציה בצוותא
עם מפלגת ימין נוספת .התממשות תרחיש שכזה עשויה להוביל לחידוש העימותים בנושא הפיסקלי
עם המועצה האירופית ,לאור העמדה הניצית של  Leagueבנושא הפיסקלי וההתבטאויות של חבריה
כנגד החוקים הפיסקליים של האיחוד האירופי.
במסגרת נאומו בפרלמנט ב 20/8-ולאור ההתפתחויות שתוארו לעיל הודיע רה"מ ,Conte ,כי בכוונתו
להתפטר .כעת ,כפי הנראה ,יפעל הנשיא להקמת ממשלה חדשה בין היתר במטרה להעביר את
התקציב לשנת  ,2020כשהאפשרויות הן ,בין היתר ,שותפות בין מפלגות אחרות (לדוגמא Five stars
ו ,)PD-ממשלת מעבר זמנית ,או אפילו המשך שיתוף הפעולה בין החברות בקואליציה הנוכחית תוך
שינוי בחלוקת הסמכויות .במידה ומאמציו לא יניבו פרי ,תיסלל הדרך לפיזור הפרלמנט ולבחירות
מוקדמות.



בשנים האחרונות לגרמניה יש עודף תקציבי משמעותי ,שהולך וגדל .על רקע זה ועל רקע ההאטה
הכלכלית המעמיקה ,לאחרונה התרבו הציפיות להרחבה פיסקלית בגרמניה .לציפיות אלו הייתה
השפעה קטנה בלבד על רמת התשואות של ה .BUNDS-להערכתנו ,לא סביר שהמדיניות הפיסקלית
של גרמניה תשנה באופן מהותי את הצפי בנוגע לתשואות והתשואה ל 10-שנים צפויה להישאר
שלילית בשנה הקרובה.
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ישנן מספר סיבות לכך .בראש ובראשונה ,עמדת האוצר הגרמני איננה בעד הרחבה פיסקלית של
ממש .שנית ,גם אם גרמניה תלך לכיוון של הרחבה פיסקלית משמעותית ,אין זה בטוח שזה יביא
לעליית תשואות של ממש ויתכן שהתגובה של ה ECB-למדיניות פיסקלית מרחיבה מאוד ,דרך מנגנון
של "תמהיל המדיניות" יהיה דווקא בכיוון של הידוק בפועל של המדיניות המוניטרית או לכל הפחות
עצירת מהלכי הרחבה נוספים.
חשוב עוד יותר לבחון עד כמה משפיעה הרחבה תקציבית על שיעורי התשואה לפדיון ,וזה תלוי מאוד
במידה שבה המדיניות הזו נתפסת כיעילה בהאצת הכלכלה ובהגברת לחצי האינפלציה.
דוגמא טובה לכך היא יפן ,שבכלכלתה יש כיום קווי דמיון לכלכלת גרמניה ובפרט :אוכלוסייה מזדקנת,
עודף מתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ועליית שכר מתונה מאוד למרות רמות נמוכות
של אבטלה .אף על פי שממשלת יפן הרחיבה מאוד את מדיניותה הפיסקלית בשנות התשעים ,תשואת
ה JGB -לעשר שנים המשיכה לרדת .הסיבה לכך היא שהתרומה להגדלת הביקושים במשק והפעילות
הכלכלית בעקבות ההרחבה הפיסקלית הייתה מועטה ולא הספיקה בכדי לייצר עלייה מספקת
באינפלציה בכדי להעלות את ציפיות הריבית ביפן ואת שיעור התשואה לפדיון לטווחים שונים .ואף
על פי שיחס החוב לתמ"ג של יפן עלה באופן עקבי כתוצאה מן ההרחבה התקציבית ודירוג האשראי
של המדינה הופחת ,אין עדות לכך שהדבר העלה משמעותית את פרמיית הסיכון של אג"ח שהונפקו
על ידי ממשלת יפן.
ספק ,גם אם נחשוב על תרחיש פסימי לגבי גרמניה המדורגת  ,AAAשהרחבה תקציבית שם תבוא
לידי בעלייה של ממש בפרמיית סיכון המדינה .כמובן שללא ההרחבה התקציבית ,ככל הנראה
הכלכלה של יפן הייתה הרבה יותר חלשה כיום .אולם הדוגמה של יפן ממחישה את הנקודה כי הרחבה
פיסקלית בלבד לא בהכרח מעלה את תשואות האג"ח ,בפרט אם המדיניות המוניטרית תישאר
מרחיבה מאוד  -כפי שצפוי שיהיה בגוש האירו בעתיד הנראה לעין .לסיכום ,נראה שתשואת הBUND-
ל 10-שנים תישאר שלילית בשנה הקרובה ,ללא קשר למה שיקרה במדיניות הפיסקלית של גרמניה.
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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.
© כל הזכויות שמורות
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