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אנא ראו גילוי נאות בעמוד האחרון
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עיקרי הדברים ותוכן עניינים
לאומי תחזיות כלכליות (עמ' )3
כלכלת העולם – התמונה הגדולה (עמ' )4
 האצה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של השנה ,בעיקר במדינות המפותחות,
אשר נבעה בחלקה מגורמים זמניים.
 ברביע השני צפויה האטה בפעילות ,על רקע חולשה בענפי התעשייה.
 הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו בעת האחרונה .והתממשות של אחד הסיכונים עלול לגרום לחזרה
לתנודתיות גבוהה בשווקים הפיננסיים.
 סביבת האינפלציה נותרה מתונה ,אך הפוטנציאל להמשך התמתנות משמעותית מוגבל.
 הגישה הסבלנית 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
 נתוני צמיחה חזקים ברביע הראשון נובעים בעיקר מגורמים זמניים .בהמשך השנה צפויה התמתנות
מסוימת בקצב הצמיחה.


סביבת הצמיחה צפויה להתמתן ב .2019-2020-אולם ,ההאצה שחלה בשנה האחרונה בפריון
העבודה עשויה ,אם תימשך ,להשפיע לחיוב על הצמיחה בפועל.

 נמשכת ההתמתנות באינפלציית הליבה .התאוששות משמעותית של אינפלציית הליבה בטווח הזמן
הקרוב נראית פחות סבירה.


סביבת המאקרו תומכת בעמדת ה"סבלנות" של הפד.



תשואות האג"ח צפויות להוסיף להיסחר ברמה נמוכה יחסית בתקופה הקרובה.

גוש האירו (עמ' )9


הצמיחה ברביע הראשון הפתיעה לחיוב ואותתה על התאוששות של גרמניה ואיטליה.

 יחד עם זאת ,אנו מעריכים כי לא ירשמו שיעורי צמיחה חזקים ברביעים הקרובים.


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



קצב האינפלציה עלה על רקע גורמים זמניים ,אך אינו משקף מגמה שצפויה להימשך.



הבחירות לפרלמנט האירופי לא צפויות להוביל לעלייה בתשואות לפדיון של האג"ח
הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש.
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לאומי תחזיות כלכליות ,מאי 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

3.2%
1.6%
1.8%
0.9%
1.7%
4.5%
6.7%
7.1%
-0.7%
4.0%

3.7%
2.3%
1.6%
1.7%
2.5%
5.2%
6.9%
6.7%
1.2%
3.5%

3.6%
2.9%
1.3%
0.7%
1.8%
5.0%
6.6%
7.3%
1.1%
3.3%

3.4%
1.5%
1.5%
0.4%
1.4%
4.4%
6.1%
7.2%
2.2%
3.6%

3.4%
2.3%
1.3%
1.0%
1.2%
4.7%
6.3%
7.4%
2.0%
3.1%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,
שיעור שינוי

עולם

2.3%

5.3%

4.4%

2.8%

3.3%

מדד המחירים לצרכן ,שיעור שינוי,
ממוצע שנתי

ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
ישראל

1.3%
0.7%
1.0%
-0.1%
-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%
1.7%
1.5%
0.6%

2.2%
2.0%
1.5%
1.4%
1.3%

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%

2.25-2.50%
0.50-1.25%
-0.10%
0.00%
0.25-0.75%

1.75-2.25%
0.50-1.50%
0.00%
0.00-0.20%
0.50-1.25%
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Dummy Text

כלכלת העולם – התמונה הגדולה
פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)1האצה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של ,2019
שאינה צפויה להימשך גם ברביע השני ,על רקע חולשה בענפי התעשייה .הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו מעט.






נתוני הצמיחה שפורסמו עד כה הצביעו על האצה בצמיחת הכלכלה העולמית ברביע הראשון של השנה ,בעיקר
הודות לעלייה בקצב הצמיחה של מרבית המדינות המפותחות ,אולם מגמה זו לא צפויה להימשך ברביע השני של
השנה .זאת ,כיוון שנתוני הצמיחה ברביע הראשון הושפעו בחלקם מגורמים חד-פעמיים אשר לא צפויים להימשך
ברביעים הבאים ,ובמקביל נתוני פעילות אחרים ,בדגש על הפעילות התעשייתית והסחר הבינלאומי ,מצביעים על
האטה בפעילות (תרשים  .)1בהקשר זה ,נציין כי נפח הסחר העולמי ירד בפברואר והשלים חודש רביעי של ירידה
מתוך ששת החודשים שהסתיימו בפברואר  .2019היקפי היצוא של השווקים המתעוררים בלטו בחולשתם ,כמו גם
יצוא ענפי האלקטרוניקה.
ארה"ב ממשיכה להוביל עם צמיחה בקצב גבוה בהשוואה ליתר המדינות המפותחות (תרשים  .)2הצמיחה ברביע
הראשון של  2019נתמכה בעיקר בגורמים זמניים ,כגון :עלייה חדה במלאים ובהשקעות ממשלתיות בכבישים,
כאשר במקביל הביקושים המקומיים לצריכה והשקעות היו חלשים יחסית .בגוש האירו ,נתוני הפעילות לרביע
הראשון היו חזקים מהצפוי ,זאת בעיקר בתמיכתם של גורמים נקודתיים וזמניים וכן על רקע חוסנה של הצריכה
הפרטית .מנגד ,היצוא וענפי התעשייה ממשיכים להכביד על הפעילות ,בפרט במדינות מוטות יצוא כגון גרמניה,
כמו גם הסיכונים הפוליטיים באזור ,שמורגשים ,בין היתר ,באיטליה ובצרפת .נתוני צמיחה חיוביים נרשמו גם
בבריטניה ,אך זאת בין היתר הודות לגידול במלאים ובצריכה הפרטית (בחלקו הגדול מיבוא) ,התפתחות אשר
משקפת את חוסר הוודאות סביב הברקזיט ,שצפוי להימשך גם בחודשים הקרובים ולהכביד על הפעילות .לאחר
צמיחה מהירה יחסית ברביע הרביעי של  ,2018נראה כי ברביע הראשון של  2019התוצר של יפן התכווץ קלות ,בין
היתר ,על רקע חולשה ביצוא ובייצור התעשייתי .אנו מעריכים כי קצב הצמיחה של מדינות המפותחות צפוי
להתמתן השנה ביחס ל ,2018-בעיקר על רקע הגעתו של המשק האמריקאי לקצב שיא במחזור הצמיחה הנוכחי,
וכן עקב ההאטה בחלק ממדינות אירופה.
מנתונים שפורסמו עד כה עולה כי להוציא כלכלות גדולות כגון :סין והודו ,קצב התרחבות הפעילות הכלכלית
בקרב השווקים המתעוררים היה מתון יחסית ברביע הראשון של השנה .בסין הנתונים הצביעו על צמיחה מעט
גבוהה מהציפיות (הרחבה בעמוד הבא) ,בהודו קצב הצמיחה עלה מעט ,כפי הנראה ,ברביע הראשון לאחר האטה
ברביע הקודם ,אולם ,ברוב הכלכלות המתפתחות באסיה (ביניהן אינדונזיה והפיליפינים) נרשמה האטה בצמיחה.
בדרום אמריקה ,קצב הצמיחה נותר מתון גם ברביע הראשון ,בין היתר ,על רקע התכווצות התוצר במקסיקו,
הערכות להמשך צמיחה מתונה בברזיל ,והמשך חולשה בפעילות הכלכלית בארגנטינה על רקע הסיכונים
הגבוהים בכלכלה .במבט קדימה ,הצמיחה בשווקים המתעוררים צפויה להישאר יציבה ב 2019-לעומת  2018תוך
שונות מסוימת בין האזורים השונים .במדינות אסיה ,קצב הצמיחה עשוי להתמתן מעט עקב ההאטה הכלכלית
בסין ,ככל שתהיה משמעותית .בהקשר זה ,נציין כי לא מן הנמנע שנתוני הצמיחה של סין יפתיעו כלפי מעלה
במידה שהתוכניות הכלכליות של הממשל יצליחו .בכלכלות דרום אמריקה תהליך ההתאוששות האיטי וההדרגתי
צפוי להימשך במהלך השנה ,זאת למעט במדינות המשבר – ארגנטינה וונצואלה .לעומת זאת ,ההאטה בצמיחה
בכלכלות הגדולות באירופה צפויה להכביד על הצמיחה בכלכלות מזרח ומרכז אירופה.
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Dummy Text

פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות ( :)2האצה מסוימת בצמיחה הכלכלית בעולם ברביע הראשון של ,2019
שאינה צפויה להימשך גם ברביע השני ,על רקע חולשה בענפי התעשייה .הסיכונים לתחזיות הצמיחה עלו מעט.








הפעילות הכלכלית בסין ברביע הראשון של  2019הייתה מעט טובה מהתחזיות המוקדמות .זאת ,בין היתר,
הודות להשפעות החיוביות של המדיניות הכלכלית המרחיבה של הממשלה ,גם בתחום המוניטארי וגם
בתחום הפיסקאלי ,לצד השפעות עונתיות .עם זאת ,יש לציין שגידול במלאים ועלייה חדה יחסית בפעילות
ענף הבינוי תרמו לצמיחה ברביע הראשון של השנה ,אך אינם צפויים לתמוך בפעילות במידה דומה גם ברביע
השני .בנוסף ,נתוני פעילות נוספים מלמדים כי עדיין קיימת חולשה יחסית בענפי היצוא והתעשייה בסין .כך,
מדדי ה( PMI-תרשים  )3ונתוני היצוא הצביעו על ירידה באפריל לאחר שעלו יחסית בחדות במרץ (בין היתר
מסיבות עונתיות) .בנוסף ,התגברות חוסר הודאות סביב קשרי המסחר עם ארה"ב (הרחבה בהמשך) צפויה
להכביד על הפעילות .במבט כולל ,אנו מעריכים כי הסיכונים לעדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה עלו.
נתוני מדדי מנהלי הרכש לחודש אפריל הצביעו על ירידה ביחס לחודש הקודם ,ובכך מלמדים על היחלשות
מסוימת בסנטימנט הכלכלי העולמי בהמשך למגמה הארוכה מתחילת  .2018ה ,Composite Index-מדד
שכולל את ענפי השירותים והתעשייה ,ירד לשפל של שלושה חודשים ,על רקע ירידה חדה יותר בענפי
התעשייה בהשוואה לענפי השירותים ,זאת לצד הרעה בציפיות העסקים בענפי התעשייה .להערכתנו ,ברביע
השני של השנה צפויה האטה מסוימת בפעילות הכלכלית ,בעיקר בקרב המדינות המפותחות .זאת ,לאור
ההתפתחות של האינדיקאטורים המובילים וחלק מנתוני הסקרים השונים ,וכן על רקע העובדה שההאצה
ברביע הראשון הושפעה בין היתר מגורמים שלא צפויים להשפיע ברביע הנוכחי .במבט קדימה ,אנו צופים
צמיחה מתונה יותר של  3.4%ב 2019-2020-לעומת צמיחה של  3.6%אשתקד.
הסיכונים העיקריים לצמיחה נתרו גבוהים ואף עלו מעט בעת האחרונה .הממשל האמריקאי העלה בימים
האחרונים מכסים לסחורות סיניות מיובאות בשווי  200מיליארד דולר מ 10%-ל ,25%-כאשר ייתכן שבקרוב
יינקט צעד דומה גם לסחורות סיניות נוספות בהיקף של  325מיליארד דולר .מדובר בהתפתחות שמהווה
החרפה של הקונפליקט ביחסי הסחר ארה"ב-סין ,אשר יכולה לגרור תגובה גם מצד הממשל הסיני .כמו כן,
צעד זה עלול להכביד על פעילות הסחר הבינלאומי שגם כך נמצאת בהאטה וכן לפגוע בסנטימנט העסקי
ברחבי העולם .בנוסף ,גם הסכמי הסחר של ארה"ב עם מדינות אירופה ,בדגש על ההסכמים עם יצואני הרכב
לארה"ב ,עומדים למבחן שבסופו ייתכנו צעדי פרוטקציוניזם נוספים בהמשך החודש.
סיכונים מרכזיים אחרים כוללים את חוסר הוודאות סביב הברקזיט ,סיכונים פוליטיים אחרים באירופה על
רקע הבחירות לפרלמנט האירופי ובחירות בחלק מהמדינות ביבשת ,עלייה בסיכון לביטול הסכם הגרעין עם
איראן לאחר הטלת סנקציות חדשות עליה מצד ארה"ב ועלייה במתיחות הביטחונית בקוריאה על רקע חידוש
תכנית הגרעין של צפון קוריאה .בנוסף ,נציין שחולשת מטבעות ה EM-משכה תשומת לב לאחרונה ,אבל
מלבד הפזו הארגנטינאי והלירה הטורקית; הסובלים מתנאים בסיסיים חלשים ,סיכונים פוליטיים גבוהים,
חולשה בפעילות הכלכלית וחוסר אמון בקרב המשקיעים; המהלכים במטבעות האחרים היו מצומצמים
יחסית (תרשים  .)4יש לציין שהתממשות של אחד או יותר מהסיכונים העיקריים עלולה לגרום לעלייה
משמעותית בתנודתיות בשווקים הפיננסיים בהמשך השנה.
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Dummy Text

אינפלציה ומדיניות מוניטארית :למרות שעלתה מעט בחודש מרץ ,סביבת האינפלציה נותרה מתונה אך אינה
צפויה להתמתן באופן משמעותי בהמשך .הגישה הסבלנית צפויה להמשיך לאפיין בנקים מרכזיים ולתמוך
בסביבת תשואות נמוכה בשוק האג"ח.


האינפלציה במדינות ה OECD-עלתה בחודש מרץ ל 2.3%-לאחר שעמדה על  2.1%בפברואר (תרשים .)5
עם זאת ,רמה זו עדיין משקפת סביבת אינפלציה נמוכה ביחס לשנה האחרונה .עליית האינפלציה נתמכה
בעליית מחירי הנפט ,בהמשך להתאוששות במחירי הנפט וסחורות תעשייתיות אחרות מתחילת השנה .מחירי
הנפט עשויים להמשיך לעלות בתקופה הקרובה ולתמוך בעליית האינפלציה ,אולם בהמשך השנה צפויה
היחלשות של המחירים ,בין היתר ,עקב ציפיות להיחלשות הביקוש לנפט על רקע הערכות לחולשה בסחר
העולמי .אינפלציית הליבה נותרה יציבה בחודש מרץ ברמה של  ,2.1%זאת לאחר מספר חודשים רצופים של
התמתנות .להערכתנו ,פוטנציאל ההתמתנות של אינפלציית הליבה בטווח הקצר הינו מוגבל .זאת ,לאור
מגמות הירידה בשיעורי האבטלה (תרשים  ,)6גידול בשכר במשקים המובילים והמשך התרחבות מהירה
יחסית בענפי השירותים .במבט כולל ,לא צפויים לחצי אינפלציה משמעותיים במהלך השנה.



הבנקים המרכזיים צפויים להמשיך ולהחזיק בעמדה ניטראלית גם בחודשים הבאים ,זאת על רקע ההאטה
בפעילות ענפי התעשייה ,עליית סיכוני הצמיחה וההתמתנות בסביבת האינפלציה .בישיבתו האחרונה הבנק
הפדראלי הותיר את הריבית ללא שינוי ,ובמבט קדימה חזר ואמר שיהיה "סבלני" ,בין היתר ,על רקע
התמתנות אינפלציית הליבה מחד והמשך צמיחה בקצב סביר מאידך (הרחבה בפרק על ארה"ב) .בישיבתו
הבאה ,שצפויה להתקיים בחודש יוני ,הבנק המרכזי של אירופה צפוי למסור פרטים בנוגע לתכנית TLTRO
השלישית עליה הכריז בישיבתו האחרונה .להערכתנו ,לאור סביבת האינפלציה המתונה בגוש האירו
והחולשה העולה מסקרי העסקים השונים בעת האחרונה לא ניתן לפסול צעדים מרחיבים נוספים מצד ה-
 .ECBבקרב המדינות המתפתחות ,אנו מעריכים המשך הרחבה מוניטארית בסין ,לפחות בהמשך השנה.



הגישה הסבלנית והזהירה אותה אימצו הבנקים המרכזיים המובילים ,בשילוב עם הערכות להתמתנות בקצב
הצמיחה והאינפלציה בהמשך השנה ,מהווים גורמים אשר תומכים בסביבת תשואות נמוכה יחסית בטווח
הקצר .השינויים בציפיות ובתוואי הריביות העתידי קיבלו ביטוי גם בחלקים הארוכים של עקומי התשואות.
בארה"ב תשואת האג"ח ל 10-שנים עדיין נסחרת ברמה דומה לזו של איגרות עם שלושה חודשים לפדיון,
אך ברמה גבוהה יותר מהתשואה באג"ח לשנתיים ,כך שהתשואות בשוק מגלמות עדיין צפי להאטה ,ולא
למיתון .באירופה נמשכת הירידה המתונה בתשואה של האג"ח ל 10-שנים .במבט כולל ,סביבת המאקרו
הנוכחית תומכת בתשואות נמוכות בטווח הקצר ,אולם לא מן הנמנע שהמשקיעים מתמחרים תרחישים
פסימיים מדי במישור הריאלי ,זאת תוך צפי לסביבת אינפלציה נמוכה מאוד לאורך זמן.
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ארצות הברית
פעילות כלכלית :נתוני צמיחה חזקים ברביע הראשון נובעים בעיקר בשל גורמים זמניים; בהמשך השנה צפויה
התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה.












עפ"י אומדנים ראשוניים של משרד המסחר האמריקני ( ,)BEAקצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב ברביע
הראשון של השנה הסתכם בכ( 3.2%-רביע מול רביע קודם ,בקצב שנתי) ,נתון חזק בהרבה מהתחזיות
המוקדמות (תחזית הקונצנזוס עמדה על צמיחה של כ .)2.3%-בכך בא לסיומו רצף של שני רביעים רצופים
של האטה בקצב הצמיחה (ראו תרשים  .)1זאת ועוד ,זהו קצב הצמיחה הגבוה ביותר שנרשם ברביע הראשון
של השנה מאז שנת  2015ולאור זאת ,קצב הצמיחה בשנה האחרונה כולה ( )year-on-yearעלה ל ,3.2%-הנתון
החזק ביותר מזה כמעט  4שנים.
למרות זאת ,יש לציין כי הצמיחה החזקה ברביע הראשון הושגה במידה רבה בשל גידול בעל אופי זמני וחולף
במספר סעיפים תנודתיים (עלייה ביצוא נטו לאור ירידה ביבוא ,גידול חד במלאים ובהשקעות ממשלתיות
בכבישים) .בניכוי סעיפים אלה ,הצמיחה ברביע הראשון הסתכמה סביב  1%בלבד.
הביקוש המקומי המשיך ברביע הראשון להפגין חולשה .בין היתר ,חלה האטה מסוימת בקצב התרחבות
ההשקעות של המגזר העסקי .מספר גורמי רקע שליליים ,כגון מיצוי חלק משמעותי מן ההרחבה הפיסקאלית,
סביבת ריבית גבוהה ביחס לעבר וסיכונים גוברים לצמיחה העולמית ,עלולים להשפיע לשלילה על ההשקעות
במשק.
נתוני הצריכה הפרטית היו חלשים יחסית ברביע הראשון ,אך זאת להערכתנו בעיקר בשל גורמים זמניים
וחולפים (לרבות תנאי מזג אוויר קשים ,השבתת הממשל בראשית הרביע) .חיזוק להערכה זו עולה מנתוני
ההוצאה האישית הריאלית ( ,)Real Personal Spendingשעלתה בחדות במרץ ( ,)0.7%לאחר קיפאון בפברואר.
במבט קדימה ,הצריכה הפרטית צפויה להערכתנו להתאושש ברביעים הקרובים ולחזור לתרום באופן
משמעותי לצמיחה ,בפרט לאור המשך העלייה בתעסוקה ובשכר ,אמון צרכנים גבוה ואפקט העושר.
להערכתנו ,ברביע השני של  2019תחול האטה בצמיחה הכוללת במשק האמריקני ביחס לקצב הצמיחה של
הרביע הראשון .זאת ,כפי שעולה מהחולשה במדדי הפעילות המובילים :באפריל ירד מדד Markit Composite
 PMIלרמתו הנמוכה ביותר מזה שנתיים ומדד הייצור של  ISMירד לשפל של שנתיים וחצי .עם זאת ,נראה כי
ההאטה בצמיחה תהיה מדודה ,הן לאור ההתאוששות הצפויה בצריכה הפרטית ברביע השני והן לנוכח
השיפור שחל לאחרונה בחלקים אחרים של הייצור העולמי ,כולל מדדי היצוא של סין ,גרמניה ודרום קוריאה,
שעשוי להיות גורם מייצב למגזר הייצור האמריקני.
ברמה השנתית ,ל ,2019-2020-אנו עדיין צופים האטה הדרגתית מסוימת בצמיחת המשק האמריקני (תחזיות
הצמיחה השנתיות נותרו ללא שינוי לעומת הסקירה החודשית הקודמת) .עם זאת ,ההאצה שחלה בשנה
האחרונה בפריון העבודה במשק האמריקני ( ,)Productivity Growthעשויה ,אם תימשך ,להעלות את פוטנציאל
הצמיחה של המשק בשנים הקרובות ולהשפיע לחיוב על הצמיחה בפועל ,ללא האצה במקביל של
אינפלציית הליבה; ובכך לאפשר לפד להשאיר את הריבית ללא שינוי בעתיד הקרוב ,ובהדרגה לשנות את
המסר קדימה ,למסר של הפחתות במהלך  .2020מעבר לכל האמור לעיל ,התמשכות העלייה בפריון תהיה
חיובית לשיפור בשולי הרווחיות של החברות בארה"ב.
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית :נמשכת ההתמתנות באינפלציית הליבה .תשואות האג"ח צפויות להוסיף
להיסחר ברמה נמוכה יחסית בתקופה הקרובה.






אינפלציית הליבה המבוססת על מחירי הצריכה הפרטית ( ,)PCEאשר נחשבת למדד המועדף על הפד,
נחלשה בחודש מרץ לקצב שנתי של  ,1.6%הקצב הנמוך ביותר מאז ינואר  .2018ההתמתנות באינפלציית
הליבה ניכרת היטב גם בנתוני מדד המחירים לצרכן ( ,)CPIאך המדידה לפי ה PCE-מצביעה על
התמתנות חדה יותר (ראו תרשים  ,)3בין היתר לאור משקל נמוך יותר באינפלציית הליבה שמדידה זו
נותנת לסעיף הדיור .להערכתנו ,הירידה באינפלציית הליבה משקפת בחלקה השפעות קצרות-טווח של
סעיפים ספציפיים (כפי שגם מוערך בשלב זה ע"י הפד) ,אך אפשר שנובעת גם מהתמתנות לחצי השכר
על המחירים לצרכן ,לאור זאת שהגידול בעלויות השכר מלווה בשנה האחרונה בגידול משמעותי בפריון
העבודה .לפיכך ,התאוששות משמעותית של אינפלציית הליבה בטווח הזמן הקרוב נראית פחות סבירה.
בפגישה המוניטארית האחרונה הפד השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של  ,2.25-2.50%כצפוי ,אך
במקביל הוריד ב 5-נ"ב את הריבית על עודפי רזרבות ( .)IOERמהלך זה נועד להביא את הריבית
האפקטיבית במכרזי הפד ,שעלתה בשבועות האחרונים ל ,2.45%-קרוב יותר לאמצע טווח היעד של
הריבית ( .)2.375%להערכתנו ,אין בהורדת ריבית ה IOER-כדי לאותת על הפחתת ריבית בתקופה
הקרובה ,אלא דווקא על דבקותו של הפד ברמת הריבית הקיימת בעת הנוכחית .ההצהרה הנלווית
לפגישה המוניטארית שיקפה את המגמות האחרונות בכלכלה .מחד ,על רקע נתוני הצמיחה של הרביע
הראשון ,ההצהרה תיארה שוב את הצמיחה כ"מוצקה" .מנגד ,ההצהרה הכירה בהתמתנות אינפלציית
הליבה ,בכך שהציגה אותה כמצויה "מתחת ליעד האינפלציה" (ולא "בסמוך לו" ,כפי שתוארה בהצהרות
קודמות) .בנסיבות אלה ,הפד חזר ואמר כי הוא יהיה "סבלני".
תשואת האג"ח ל 10-שנים עדיין נסחרת ברמה דומה לזו של איגרות עם שלושה חודשים לפדיון ,אך
ברמה גבוהה יותר מהתשואה באג"ח לשנתיים ,כך שהתשואות בשוק מגלמות עדיין צפי להאטה ,ולא
למיתון .לאחרונה עדכנו באופן מתון את תחזית התשואות בחלק הארוך של העקום כלפי מעלה (תחזית
לאג"ח ל 10-שנים ל ,2019-בממוצע ,הועלתה ל 2.4%-לעומת  2.3%בתחזית הקודמת) .להערכתנו,
ההאטה הצפויה בצמיחת המשק האמריקני והתמתנות אינפלציית הליבה בעת הנוכחית ,לצד העמדה
היונית של הבנק המרכזי ,תומכים בסביבת תשואות נמוכה יחסית בטווח הקצר .ההסתברות שהשווקים
נותנים להורדת ריבית הפד עוד בסוף שנת  2019ירדה מעט לאחרונה (ייתכן לאור נתוני הצמיחה החזקים
יחסית של הרביע הראשון) ,אם כי השוק מתמחר עדיין באופן מלא הורדת ריבית ראשונה עד ראשית
.2020
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גוש האירו
פעילות כלכלית ותחזיות :הצמיחה ברביע הראשון הפתיעה לחיוב ואותתה על התאוששות של גרמניה ואיטליה.
יחד עם זאת ,אנו מעריכים כי לא ירשמו שיעורי צמיחה חזקים ברביעים הקרובים.


נתוני הפעילות הכלכלית של גוש האירו לרביע הראשון של  2019הפתיעו לטובה .קצב הצמיחה הריאלי
(מנוכה עונתיות) נקבע על ( 0.4%במונחי  ,)q/qכאשר התחזית על פי הקונצנזוס עמדה על  0.3%בלבד .מלבד
זאת ,קצב הצמיחה שנרשם ברביע הראשון הינו גבוה מאלו שנרשמו במהלך המחצית השנייה של ,2018
ומשקף האצה בקצב הצמיחה זה הרביע השני ברציפות.



הנתונים הלאומיים מלמדים כי קצב הצמיחה בספרד האיץ בהשוואה לתקופה האחרונה (תרשים  )1ובצרפת
נותר זהה .כמו כן ,בשתי הכלכלות שבהן הורגשה יותר מכל החולשה בפעילות במחצית השנייה של ,2018
גרמניה (על פי הערכות ,הנתון הרשמי יפורסם ב )15.5-ואיטליה ,שבה הצמיחה להיות חיובית ,אם כי באחרונה
היא עודנה נמוכה; נראה כי את ההאצה שנרשמה ברביע הראשון ניתן לייחס בעיקר לגידול בצריכה של
משקי הבית ,בעוד שהיצוא ממשיך לדשדש.



בחינה מעמיקה של נתוני הפעילות מעלה כי קצב הצמיחה של הרביע הראשון אינו משקף את הצפוי
לכלכלת הגוש בתקופה הקרובה ,מפני שהוא מוטה כלפי מעלה בשל גורמים זמניים :סביר כי נתוני הצמיחה
בצרפת קיבלו תמיכה מדחייה של צריכת מוצרים ושירותים לרביע הראשון של  2019בעקבות המחאות של
"האפודים הצהובים" בתום השנה שעברה; דוגמא נוספת היא המגמה החיובית שחלה כפי הנראה בסקטור
הבנייה בגרמניה ,שנבעה מניצול תנאי מזג אוויר חיוביים בפברואר.



יתרה מכך ,סקרי העסקים השונים ,המושפעים במידה נמוכה יותר מגורמים זמניים ,הוסיפו לרדת באפריל
ומצביעים על התמתנות בקצב הצמיחה של הפעילות הכלכלית .הסנטימנט הכלכלי של הנציבות האירופית
ירד לרמה הנמוכה ב 31-החודשים האחרונים (תרשים  )2ומאותת על התמתנות הפעילות בכל אחת מן ארבע
הכלכלות הגדולות בגוש ,ומדד מנהלי הרכש ( )PMI Markitירד בחודש השלישי ברציפות .שני הסקרים
מאותתים על חולשה בעיקר מצד התעשייה ,בהשפעת הביקושים החיצוניים ,בעוד שענפי השירותים ,שהינם
מוטי ביקוש מקומי מצביעים עדיין על התרחבות בפעילות ,אם כי בקצב הולך וקטן.



במבט קדימה ,לאור האמור לעיל ,ההערכה היא כי קצב הצמיחה של הרביע הראשון אינו ישמר ,וברביעים
הקרובים תורגש התמתנות .זאת בהתאם להערכתנו כי קצב הצמיחה בשנת  2019צפוי להתמתן לכ,1.2%-
בהשוואה ל 1.8%-בשנת  ,2018בין היתר על רקע ירידה בביקוש החיצוני של יעדי היצוא המרכזיים ,סין ,ארה"ב
ויתר מדינות אירופה ,כמו גם ,עלייה באי הוודאות הכלכלית שתוביל להאטה בצריכה של משקי הבית.
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית :קצב האינפלציה עלה על רקע גורמים זמניים ,אך אינו משקף מגמה שצפויה
להימשך .הבחירות לפרלמנט האירופי לא צפויות להוביל לעלייה בתשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות של
הכלכלות הגדולות בגוש.


האינפלציה בגוש האירו עלתה לקצב שנתי של  1.7%באפריל  ,2019בהשוואה ל 1.4%-במרץ .אינפלציית
הליבה (המנטרלת את מחירי האנרגיה ,מזון ואלכוהול וטבק) עלתה לקצב שנתי של  1.2%באפריל ,בהשוואה
ל 0.8%-בחודש הקודם ,זאת הודות לעלייה חדה במחירי השירותים (תרשים  .)3עלייה זו מקורה בעיקר בעיתוי
חג הפסחא השנה ,שהתקיים מאוחר יותר בהשוואה לשנה שעברה ,דבר אשר גרר עלייה חדה במחירי חבילות
הנופש והטיסות בהשוואה שנתית .במבט קדימה ,הערכתנו לא השתנתה -לא צפויים לחצי אינפלציה
משמעותיים בטווח הקצר .כמו כן ,הקצב השנתי של אינפלציית הליבה צפוי להיוותר סביב כ 1%-בתקופה
הקרובה ,בדומה לשנים האחרונות.



לאחר שבפגישה האחרונה בנושא המדיניות המוניטרית ( )10.04.19לא חלו שינויים משמעותיים בהשוואה
לקודמתה ,בפגישה הבאה בנושא המדיניות המוניטרית שתחול רק ביוני ,צפויים להיחשף פרטי התכנית
 .TLTRO-IIIבינתיים ,נגיד הבנק המרכזי של גרמניה התבטא בנושא וציין כי התכנית תהיה פחות נדיבה
בתנאיה מקודמותיה .יחד עם זאת ,לאחר שבאפריל ציין מריו דראגי כי הסיכונים לתחזית הצמיחה מוטים
כלפי מטה ,עדכון נוסף של תחזית ה ECB-כלפי מטה ביוני עשוי לתמוך בתכנית בעלת תנאים נדיבים יותר.
בכל מקרה ,בהתחשב בתחזית האינפלציה המתונה של ה ECB-והחולשה העולה מסקרי העסקים השונים
בעת האחרונה לא ניתן לפסול צעדים מרחיבים נוספים מצד ה ,ECB-על אף שנתוני הרביע הראשון של
 2019הפתיעו לטובה.



התשואה לפדיון על ה Bund-הגרמני ל 10-שנים זחלה כלפי מטה בעת האחרונה ,במה שנראה כתוצאה
של ירידה בציפיות האינפלציה והציפיות בנוגע לתוואי הריבית בגוש האירו .בין אם מתוך ספק שהECB-
יעמוד ביעד האינפלציה בקרוב או לחלופין מתוך ספק כי יורשו של דראגי ,שיתחלף באוקטובר  ,2019יהיה
מוכן להשתמש בכל סט הכלים המוניטריים לשם העמידה ביעד האינפלציה .במבט קדימה ,התשואות לפדיון
על ה Bund-הגרמני צפויות להמשיך להתמתן על רקע היותו סוג של "נכס בטוח".



בסוף החודש יערכו הבחירות לפרלמנט האירופי ,בהן על פי הערכות צפויות המפלגות הגדולות ששלטו
בפרלמנט לאבד מושבים ,בעוד שמנגד המפלגות הפופוליסטיות צפויות להגדיל את מספר מושביהן
בפרלמנט .יחד עם זאת ,יש לציין כי למרות התפתחות זו נראה כי המפלגות הגדולות יאחדו כוחות עם
מפלגות אחרות בעלות אג'נדה זהה כך שלא צפויים שינויי מדיניות מצד הקואליציה בפרלמנט ,שפשוט
תהיה רחבה מבעבר ותכיל יותר מפלגות .לכן ,מפני שהמדיניות הכלכלית לא צפויה להשתנות למרות
התחזקות המפלגות היורו-סקפטיות ,ומכיוון שהעלייה במספר המושבים של המפלגות הפופוליסטיות כבר
נלקחת בחשבון ,בין היתר ,לאור תוצאות הבחירות באיטליה וספרד ,התשואות לפדיון של אגרות החוב של
הכלכלות הגדולות בגוש לא צפויות לעלות בעקבות תוצאות הבחירות.
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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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