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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

מבט כולל על הכלכלה הגלובאלית )עמ' 4( 

 האינדיקטורים לפעילות ברביע השלישי של השנה עד כה )יולי-אוגוסט( מצביעים על חולשה 
בפעילות, בדגש על ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי  

 הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו גבוהים. התממשות של אחד או יותר מהסיכונים צפוי להוביל 
לעליית התנודתיות בשווקים הפיננסיים   

 האינפלציה עלתה קלות בחודש יולי, אך עשויה להתמתן מעט בהמשך  

 נמשכת מגמת הפחתות הריבית מצד בנקים מרכזיים רבים ברחבי העולם, אולם ספק אם מהלכים 
אלה יסייעו, שכן בעת הנוכחית נדרשת התערבות תקציבית אקטיבית מצד הממשלות ברחבי העולם, 

דבר אשר טרם בא לידי ביטוי 

 הערכות להמשך הרחבת המדיניות המוניטארית, תוך התמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה, מהווים 
גורמים אשר תומכים בהמשך סביבת תשואות מתונה בחודשים הקרובים 

 

ארצות הברית )עמ' 7( 

 הצמיחה המסתמנת ברביע השלישי דומה יחסית ברמתה ובהרכבה לרביע השני  

 ברביעים הבאים צפויה האטה בצמיחה, לאור חולשה גוברת במגזר הייצור, אך ללא גלישה למיתון, 
לאור המשך ביצועים טובים יחסית של מגזר השירותים 

 ההאצה האחרונה באינפלציית הליבה, ברקע התגברות לחצי השכר במשק האמריקני, עשויה לרסן 
את קצב הורדות הריבית של הפד בשנה הקרובה  

 הפד הוריד כצפוי את הריבית ב-0.25%, אך נראה ש"הדלת" נותרה פתוחה לעוד הורדת ריבית אחת, 
לכל היותר. 

 תשואות האג"ח עלו בשבועות האחרונים וצפויות להמשיך לעלות, אם הפד אכן יוריד את הריבית 
בקצב מדוד יותר מזה שהשווקים חוזיים 

 

גוש האירו )עמ' 9( 

 חולשה בצריכה הפרטית ותרומה שלילית של היצוא נטו ברביע השני. 

 נתוני הפעילות וסקרי העסקים מצביעים על קצב צמיחה מתון גם ברביע השלישי. החולשה בגרמניה 
נמשכת 

 האינפלציה נותרה ללא שינוי באוגוסט. 

 ה-ECB הציג חבילת צעדים מרחיבים, הכוללים הפחתת ריבית וחידוש ההרחבה הכמותית. תחזיות 

הצמיחה והאינפלציה עודכנו כלפי מטה   

 הקמת קואליציה חדשה באיטליה תרמה לירידה חדה בתשואה על האג"ח ובמרווח מול גרמניה 
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2020F 2019E 2018 2017 2016  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.3% 3.7% 3.5% 2.9% 3.2%

 ארצות הברית 1.6% 2.4% 2.9% 2.2% 1.6%

 בריטניה 1.8% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3%

 יפן 0.6% 1.9% 0.8% 1.0% 0.4%

 גוש האירו 1.9% 2.6% 1.9% 1.2% 1.3%

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

 סין 6.7% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0%

 הודו 8.1% 7.1% 6.8% 5.2% 6.7%

 אמריקה הלטינית 0.3%- 1.8% 1.6% 0.9% 1.3%

 ישראל 4.0% 3.6% 3.4% 3.0% 3.3%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  2.1% 5.6% 3.9% 2.2% 2.8%

מדד המחירים לצרכן, שיעור שינוי,      
 ממוצע שנתי

 ארצות הברית 1.3% 2.1% 2.4% 2.0% 1.6%

 בריטניה 0.7% 2.7% 2.5% 2.0% 2.1%

 יפן 0.1%- 0.5% 1.0% % 1.0 1.3%

 גוש האירו 0.2% 1.5% 1.7% 1.3% 1.4%

 ישראל 0.5%- 0.2% 0.8% 0.8% 0.8%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

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

 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 האירו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 ישראל 0.10% 0.10% 0.25% 0.25-0.50% 0.25-0.50%

Dummy Text



 
 

מבט כולל על הכלכלה הגלובאלית 

פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )1(: האינדיקטורים לפעילות ברביע השלישי של השנה עד כה )יולי-אוגוסט( 
מצביעים על חולשה בפעילות, בדגש על ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי. הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו 

גבוהים 

 האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על המשך ההיחלשות בפעילות הכלכלית הגלובאלית גם במהלך הרביע השלישי 

של 2019, אשר בולטת בעיקר בענפי יצוא הסחורות והייצור התעשייתי. בהקשר זה, נציין כי בחודש יוני השנה נרשמו 
ירידות בייצור התעשייתי הגלובאלי ובנפח הסחר העולמי )תרשים 1(. מנגד, הביקושים מצד משקי הבית נותרו חזקים, 

לאור החוסן של שווקי העבודה ברחבי העולם, עליית השכר וסביבת הריביות הנמוכה.  

 כלכלות מפותחות – ההתפתחויות הכלכליות בארה"ב וגוש האירו מוצגות בהרחבה בפרקים הבאים. באשר לבריטניה, 

מידת חוסר הוודאות הגבוהה סביב ה-Brexit ממשיכה להשפיע לשלילה על הפעילות הכלכלית בממלכה, כאשר 
פעילות התעשייה והבינוי מצויות בירידה, ובמקביל, קצב התרחבות הפעילות בענפי השירותים פוחת. הפעילות צפויה 
להישאר מתונה עד אשר יתפוגג הערפל בנוגע ליציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. ביפן, נתוני הצמיחה ברביע 
השני של השנה עודכנו כלפי מטה מ-1.8% )שינוי רבעוני במונחים שנתיים( ל-1.3%, ובכך משקפים התמתנות 
משמעותית יותר בקצב הצמיחה בהשוואה לרביע הראשון )2.2%(. הביקושים המקומיים ממשיכים להיות מנוע הצמיחה 
העיקרי של הכלכלה, בעוד שהיצוא ממשיך להצביע על חולשה, על רקע מלחמות הסחר ברחבי העולם )בעיקר 
ארה"ב- סין והמשבר עם דרום קוריאה(. במבט קדימה, אנו צופים התמתנות בצמיחה של המדינות המפותחות במהלך 

2019 והתאוששות איטית בשנים 2020-2021. 

 שווקים מתעוררים – קצב הצמיחה בסין צפוי להמשיך להתמתן בהמשך השנה )הרחבה בעמוד הבא(, התפתחות אשר 

צפויה להכביד על הפעילות הכלכלית הגלובאלית, בדגש על מדינות EM. בנוסף, מדובר בגורם האטה משמעותי אשר 
 RBI-עשוי לפעול לקיטון בביקוש העולמי לסחורות, לרבות נפט, וכתוצאה למתן את עליות המחירים. בהודו, לאחר שה
הפחית את הריבית ב-35 נ"ב לרמה של 5.40%, אנו צופים שתי הפחתות נוספות ל-4.90%. זאת במטרה לעודד את 
הפעילות הכלכלית ואת העמידה ביעד האינפלציה של 4%. במקביל, הנתונים הכלכליים במרבית מדינות אסיה 
ממשיכים לתמוך בהרחבת המדיניות המוניטארית בתקופה הקרובה. באמריקה הלטינית, הסיכונים הפוליטיים ברחבי 
היבשת נותרו גבוהים. כמו כן, מרבית ממשלות האזור פרסמו את הצעות התקציב שלהן לשנת 2020, מהן עולה כי אין 
די מקום לתמיכה בפעילות הכלכלית. במבט קדימה, קצב הצמיחה צפוי להיות מעט גבוה יותר בשנים 2019-2022 
מאשר בשנים האחרונות. זאת, בין היתר, הודות להסטת ביקושים סיניים בחלק מסוגי הסחורות – בעיקר חקלאות – 
מארה"ב אל מדינות אמל"ט, כמו ברזיל וארגנטינה. במבט קדימה, הצמיחה במדינות ה-EM צפויה להאט מעט השנה, 

תוך שונות מסוימת בין האזורים השונים )תרשים 2(.  
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פעילות כלכלית ותחזיות גלובליות )2(: האינדיקטורים לפעילות ברביע השלישי של השנה עד כה )יולי-אוגוסט( 
מצביעים על חולשה בפעילות, בדגש על ענפי התעשייה והסחר הבינלאומי. הסיכונים לתחזיות הצמיחה נותרו 

גבוהים 

 הפעילות הכלכלית בסין המשיכה להיחלש גם בחודש אוגוסט, כך על-פי מרבית האינדיקטורים. קצב הצמיחה השנתי 

של הייצור התעשייתי ירד לשפל של 17 שנים )4.4%(, היקף היצוא החודשי ירד תוך ירידת קצב הצמיחה השנתי 
)במונחים דולריים( לטריטוריה השלילית )מינוס 1% לעומת 3.3% ביולי(, מדד מחירי היצרנים ירד לטריטוריה השלילית, 
ההשקעות בנכסים קבועים צמחו בקצב מתון מהצפוי )5.5%( ונמוך בהשוואה ליולי תוך ירידת ההשקעות בענפי 
התעשייה, וכן קצב הצמיחה של המכירות הקמעונאיות הואט בהשוואה ליולי. במקביל, מדדי ה-PMI של ענפי התעשייה 
בסין ממשיכים להצביע על פעילות מתונה, זאת על אף העלייה בחודש אוגוסט )תרשים 3(. במבט קדימה, נראה 
שהפעילות הכלכלית בסין במגמת האטה, בדגש על ענפי הבנייה שלא לצרכי תשתית, אשר צפויה להימשך בהמשך 
השנה. זאת, למרות הצעדים הרבים להרחבת המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית והפיחות במטבע, שכן שילוב של 

גורמי האטה בצמיחה, כמו גם מלחמת הסחר שלא נפתרה וצמצום הביקוש העולמי צפויים להכביד על הפעילות.  

 מגמת הירידה במדד מנהלי הרכש )PMI( הגלובאלי של ענפי התעשייה נבלמה מעט בחודש אוגוסט. אולם, המדד 

נותר נמוך מ-50 נקודות זה החודש הרביעי ברציפות )תרשים 4(, ובכך ממשיך להצביע על התכווצות בייצור התעשייתי 
העולמי. התפתחות זו, שמהווה אינדיקציה שלילית לפעילות התעשייתית ברביע השלישי של השנה עד כה, מאפיינת 
למעלה ממחצית הכלכלות שמרכיבות את המדד, מהן בלטו לשלילה: גרמניה, צ'כיה, גוש האירו ויפן. במקביל, ירידה 
נרשמה בחודש אוגוסט ב-PMI הגלובאלי של ענפי השירותים לרמה של 51.8 נקודות, אשר אמנם מצביעה על 
התרחבות בפעילות אך בקצב מתון ביחס לחודשים קודמים, בין היתר, על רקע ירידה בביטחון העסקים ברחבי העולם. 
הכלכלות שבלטו לשלילה הן: אוסטרליה, ארה"ב, ברזיל והודו, בעוד שגוש האירו, סין ויפן בלטו לחיוב. להערכתנו, קצב 

הצמיחה העולמי צפוי להתמתן לכ-3.2% )בממוצע( ב-2019-2020 לעומת 3.5% ב-2018. 

 הסיכונים לפעילות הכלכלית הגלובאלית נותרו גבוהים, ונראה שזהו הגורם שמשפיע בעיקר על השווקים הפיננסיים 

בעת הנוכחית. מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ממשיכה להוות סיכון מרכזי לתחזיות הצמיחה העולמיות, זאת על אף 
הרגיעה המסוימת בימים האחרונים, כשהנשיא טראמפ הודיע כי המכסים החדשים על סחורות סיניות בשווי 250 
מיליארד דולר ייכנסו לתוקף בדחייה של שבועיים. במקביל, מתוכנן סבב שיחות נוסף בין נציגי המדינות בשבועות 
הקרובים, בו יהיה ניסיון לגבש הסכם. אנו מעריכים כי המתיחות הרבה בין ארה"ב לסין צפויה להישמר גם בחודשים 
הבאים, ועל כן מידת התנודתיות בשווקים הפיננסיים צפויה להישאר גבוהה. בנוסף, חוסר הוודאות סביב ה-Brexit נותר 
בעינו, תוך הסתברות גבוהה ליציאה ללא הסכם )התרחיש בעל ההשפעות השליליות ביותר על הכלכלה(. במקביל, 
הנשיא ג'ונסון ממשיך להצהיר שהוא פועל ליציאה מסודרת ב-31 באוקטובר כמתוכנן. ישנם סיכונים פוליטיים וגאו-
פוליטיים נוספים, ובראשם: המשבר הפוליטי החריף בהונג-קונג שכבר החל לגבות מחיר מהכלכלה המקומית, מתיחות 
ביחסי יפן-דרום קוריאה, הודו-פקיסטן וארה"ב-איראן, סיכונים פוליטיים באמריקה הלטינית, מתיחות בחצי האי 

הקוריאני, המזרח התיכון ועוד. 
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה עלתה קלות בחודש יולי, אך עשויה להתמתן מעט בהמשך. הערכות 
להמשך הרחבת המדיניות המוניטארית, תוך התמתנות קצב הצמיחה והאינפלציה, מהווים גורמים אשר תומכים 

בהמשך סביבת תשואות מתונה בחודשים הקרובים 

 בחודש יולי האינפלציה הממוצעת במדינות ה-OECD עלתה קלות ל-2.1% לעומת 2.0% בחודש יוני )תרשים 5(. מבין 

הכלכלות הגדולות האינפלציה עלתה בארה"ב, גרמניה ובריטניה, נותרה יציבה בקנדה וירדה קלות באיטליה, יפן 
וצרפת. עליית האינפלציה חלה על אף קיפאון במחירי האנרגיה והאטה בקצב עליית מחירי המזון. בהקשר זה, נדגיש 
כי מחירי הנפט עלו בימים האחרונים לאחר מתקפה של כלי טיס בלתי מאוישים חמושים על מתקן ייצור הנפט החשוב 
של ARAMCO בסעודיה. הייתה זו המתקפה השנייה תוך מספר חודשים, שמדגישה את הפגיעות של תשתית הנפט 
של סעודיה, ואשר הובילה לתגובה מצד השווקים הפיננסיים. במבט קדימה, אנו מעריכים כי מחיר הנפט לא צפוי 
להמשיך לעלות בטווח הקצר-מידי, בהנחה שאירועים ביטחוניים מסוג זה לא ישנו. לאחר מכן, צפויה להערכתנו ירידה 
מתונה והדרגתית במחיר הנפט על רקע חולשה יחסית בביקושים העולמיים, לאור התמתנות הצמיחה בכלכלה 
הגלובאלית, וכן על רקע היצע עולמי נרחב של נפט. אינפלציית הליבה, שהיא האינפלציה ללא מזון ואנרגיה, עלתה 
מעט בחודש יולי ל-2.3%, לאחר שעמדה על 2.2% ביוני. במבט קדימה, היחלשות בסביבת הצמיחה העולמית לצד 
ירידת הסנטימנט העסקי עשויים להשפיע בכיוון של התמתנות אינפלציית הליבה. מנגד, עליית המכסים על פעילות 
הסחר ברחבי העולם לצד שוק עבודה הדוק במרבית המדינות המפותחות, צפויים להגביל את פוטנציאל ההתמתנות. 

 במהלך החודש האחרון ננקטו צעדים נוספים להרחבת המדיניות המוניטארית ברחבי העולם, לרבות הפחתת ריבית 

נוספת בארה"ב והפחתת ריבית לרמה שלילית מצד ה-ECB לצד תכנית הרחבה כמותית )ראה/י הרחבה בפרקים 
הבאים(, זאת בהמשך למגמה שהחלה בשנים האחרונות. מגמה זו, חלה על רקע הקושי בעמידה ביעדי יציבות 
המחירים לצד חולשה בפעילות הכלכלית הריאלית, אולם ספק אם מהלכים אלה יסייעו בנידון, שכן בעת הנוכחית 
נדרשת התערבות תקציבית אקטיבית מצד הממשלות ברחבי העולם, דבר אשר טרם בא לידי ביטוי. לאחרונה הבנק 
המרכזי של אינדונזיה הפחית את הריבית ב-25 נ"ב, בהתאם לציפיות. צפויה הפחתה נוספת של 25 נ"ב ברביע הרביעי 
של 2019 ובמהלך 2020 בכדי להביא את הריבית ל-5.00%. הבנק המרכזי של תאילנד הוריד את שיעור הריבית שלו 
ב-25 נ"ב לרמה של 1.50% בישיבה האחרונה, מוקדם מהצפוי. מלחמות הסחר וההאטה העולמית, יחד עם חוזקו של 
ה-THB צפויים להביא להפחתה נוספת של 25 נ"ב ברביע הרביעי של 2019. בנוסף, לאחר מהלכי הפחתת ריבית בעת 
האחרונה, צפויות בחודשים הקרובים הפחתות ריבית נוספות באוסטרליה וניו-זילנד, על רקע צמיחה איטית עקב 
מלחמות הסחר ועדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה והאינפלציה, כמו גם במקסיקו. כמו כן, הפחתות ריבית נוספות 
נרשמו בצ'ילה )50 נ"ב לרמה של 2.00%(, איסלנד )25 נ"ב לרמה של 3.50%(, רוסיה )25 נ"ב לרמה של 7.00%( וטורקיה 
)325 נ"ב לרמה של 16.50%(. המדיניות המוניטארית צפויה להישאר מרחיבה גם בבריטניה )0.75%(, יפן )מינוס-0.10%( 

וסין )4.35%(, אך לא צפויים שינויים בריבית בזמן הקרוב.  

 תשואות האג"ח הממשלתיות במרבית הכלכלות המפותחות הגדולות עלו מעט לאחרונה, ככל הנראה על רקע צפי 

למהלך מרחיב יותר מצד ה-ECB, ובכך חל "תיקון" קל לירידה החדה מאוגוסט, אך הן נותרו בסביבת שפל )תרשים 6(. 
במבט קדימה, אנו מעריכים כי סביבת המאקרו העולמית ממשיכה לתמוך בתשואות נמוכות גם בחודשים הקרובים. 
זאת, בעיקר על רקע האטת הכלכלה העולמית בדגש על הפעילות התעשייתית, מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין אשר 

פוגעת בסנטימנט הכלכלי וכן לאור הצפי להמשך הרחבת המדיניות מוניטארית. 

 6
 

 



 
 

 ארצות הברית

פעילות כלכלית: הצמיחה המסתמנת ברביע השלישי דומה יחסית ברמתה ובהרכבה לרביע השני. ברביעים הבאים 
צפויה האטה בצמיחה, לאור חולשה גוברת במגזר הייצור, אך ללא גלישה למיתון, לאור המשך ביצועים טובים יחסית 

של מגזר השירותים. 

 האינדיקטורים השוטפים לגבי פעילות המשק האמריקני ברביע השלישי מצביעים על צמיחה בקצב דומה לזה שנרשם 

ברביע השני )סביב כ-2% בקצב שנתי( ובהרכב פעילות דומה. הצריכה הפרטית מוסיפה להתרחב בקצב נאה )מעל 
3% בקצב שנתי( ולהיות התורמת העיקרית לצמיחה, כפי שעולה מנתוני ההוצאה הפרטית והמכירות הקמעונאיות. 
זאת, באופן שמשקף את חוסנם של משקי הבית ואת השפעתם החיובית של שיעור האבטלה הנמוך במשק )3.7%( 
ושל המשך העליות בשוק המניות האמריקני. לעומת זאת, סחר החוץ ממשיך להכביד על הצמיחה, לאור המשך גירעון 

משמעותי במאזן המסחרי )חרף שיפור קל, וכנראה זמני, ביולי( ולנוכח קיטון בעודף במאזן השירותים האמריקני. 

 נתוני ההשקעות לרביע השלישי מציגים עד כה תמונה מעורבת. מחד, ההשקעות במכונות וציוד ממשיכות להיחלש 

)בפרט בנטרול ההתאוששות שחלה ברכישות מ"בואינג"(. זאת, ברקע החשש של הפירמות, בפרט במגזר הייצור, 
להרחיב פעילות בעת הנוכחית, לאור חולשת הביקוש החיצוני וחוסר הוודאות הגובר כתוצאה מהסלמת מלחמת הסחר. 
מנגד, במגזר הבנייה למגורים הנתונים האחרונים )השקעות, התחלות בנייה( מצביעים על תחילת התאוששות, ייתכן 

גם בהשפעת הירידה האחרונה בסביבת הריביות בארה"ב. 

 במבט להמשך שנת 2019 ולשנת 2020, הפעילות במשק האמריקני צפויה להוסיף ולהאט, בין היתר, על רקע 

התמתנות נוספת בביקוש החיצוני, כמו גם לאור השפעה שלילית הולכת וגוברת של ההסלמה במלחמת הסחר עם 
סין על הכלכלה )בפרט לאחר כניסת גל המכסים החדש לתוקף בספטמבר ודצמבר(. עם זאת, לפי שעה הצפי שלנו 
הוא להאטה ולא למיתון. אמנם, עפ"י סקרי התעשייה, הפעילות במגזר הייצור עשויה להפסיק להתרחב ברבעונים 
הבאים ואולי אף להתכווץ; אך מגזר השירותים, הגדול הרבה יותר, נראה במצב טוב הרבה יותר וצפוי להמשיך ולצמוח, 

גם אם בקצב מתון יותר מהשנים האחרונות )ראו תרשים 2(.  

 האטה משמעותית יותר בקצב הצמיחה הכולל, עד כדי מיתון, עשויה לחול אם החולשה במגזר התעשייה תחל לחלחל 

באופן משמעותי יותר גם למגזר השירותים ולמשקי הבית. כרגע קיימים לכך סימנים חלקיים בלבד – ניכרת לאחרונה 
ירידה מסוימת במדדי הסנטימנט הצרכני )בפרט בכל הקשור לציפיות קדימה(, הגם שרמתם של אלה עדיין גבוהה; 
וחלה האטה בקצב גידול המשרות, כולל במגזר השירותים, אם כי קצב זה עדיין סביר )תוספת חודשית ממוצעת של 

קרוב ל-150 אלף משרות למשק בחצי השנה האחרונה(.  
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אינפלציה ומדיניות מוניטארית: ההאצה האחרונה באינפלציית הליבה, ברקע התגברות לחצי השכר במשק 
האמריקני, עשויה לרסן את קצב הורדות הריבית של הפד בשנה הקרובה. תשואות האג"ח עלו בשבועות האחרונים 

וצפויות להמשיך לעלות, אם הפד אכן יוריד את הריבית בקצב מדוד יותר מזה שהשווקים חוזים. 

 
 נמשכת האצה באינפלציית הליבה בארה"ב , בהמשך למגמת החודשים האחרונים )ראו תרשים 3(. מחירי הליבה לפי 

מדד המחירים לצרכן )Core CPI( עלו באוגוסט זה החודש השלישי ברציפות בשיעור חודשי של 0.3%. כתוצאה מכך, 
אינפלציית הליבה התלת-חודשית עלתה ל-3.4% במונחים שנתיים, השיעור הגבוה ביותר מזה 13 שנים, ובשנה 
האחרונה כולה עלתה אינפלציית הליבה ב-2.4%, שיא של 11 שנים. אינפלציית הליבה לפי מחירי הצריכה הפרטית 
)Core PCE( עדיין יציבה יחסית, אך צפויה לעלות בקרוב, בעיקר על רקע עליות ברכיבי השירותים במדד כתוצאה 

מעליית עלויות השכר בארה"ב.  

 בהמשך לאמור לעיל, ניתוח גורמי אינפלציית הליבה מלמד כי הגורם המרכזי להאצה האחרונה במחירים הוא גידול 

בעלויות העבודה במשק, ברקע הימצאותו של שוק התעסוקה האמריקני בתעסוקה מלאה. לעומת זאת, להעלאת 
המכסים על יבוא מסין יש לפי שעה השפעה מועטה על האינפלציה. בחודשים הקרובים עשויה אינפלציית הליבה 
להוסיף ולעלות, היות שסבב המכסים הבא על יבוא מסין )שייושם חלקו בספטמבר וחלקו בדצמבר( מגלם פוטנציאל 
השפעה גדול בהרבה על האינפלציה מאשר העלאות המכסים שהיו עד כה. מכל מקום, ההאצה באינפלציית הליבה 

עשויה לרסן את קצב הורדות הריבית של הפד בשנה הקרובה, לקצב איטי ומדוד יותר מזה שחוזים השווקים. 

 בפגישה המוניטארית האחרונה )17-18 בספטמבר(, הוריד הפד, כצפוי, את הריבית ב-0.25% לרמה של 1.75%-2.00%, 

במטרה לספק למשק "רשת ביטחון" כנגד עליית הסיכונים לצמיחה ולאור הערכת הפד, כי סביבת האינפלציה עדיין 
מצויה מעט מתחת ליעד יציבות המחירים )2.0%(. עם זאת, ההחלטה לא התקבלה פה אחד, כאשר שני חברים מצביעים 
העדיפו שלא להוריד את הריבית בעת הנוכחית ואילו חבר פד אחר תמך בהורדת הריבית ב-50 נקודות בסיס. חברי 
הפד צופים המשך צמיחה בארה"ב בקצב של סביב כ-2% לשנה בשנים 2019-2021, עם העלאה קלה של תחזית 
הצמיחה החציונית לשנים 2019  ו-2021 בהשוואה לתחזית שפורסמה ביוני. תחזיות הריבית של הפד מתפרסות על 
טווח רחב, כאשר שבעה חברים צופים הפחתה נוספת בריבית של 25 נ"ב לפני סוף 2019, וללא הפחתה נוספת ב-
2020-2022. במקביל, חמישה חברים צופים כי הריבית תשוב ותעלה לטווח של 2.00-2.25% כבר בקרוב. להערכתנו 

"הדלת" נותרה פתוחה לעוד הפחתת ריבית אחת, אך לא יותר מכך, וזאת באופן שהינו תלוי נתונים. 

 תשואות האג"ח הממשלתי ירדו מאוד בחודשים האחרונים )מהלך יתר(, אך מאז פרסום הסקירה הקודמת שבו ועלו 

)ראו תרשים 4(, והפער בתשואות בין אג"ח ממשלתי עם 10 שנים לפדיון לבין אג"ח ממשלתי עם שנתיים לפדיון חזר 
להיות חיובי, לאחר שהתהפך במעט ובאופן זמני במהלך אוגוסט. נראה שיש בכך נסיגה חלקית של השוק מ"מהלך 
היתר" שלו, לאור זאת שנתוני המאקרו אינם מאותתים על מיתון קרב במשק האמריקני, אלא על צפי להאטה בצמיחה. 
לאור הערכתנו שהפד לא יוריד את הריבית בקצב שהשווקים חוזים כיום )צפי לשתיים וחצי הורדות ריבית נוספות עד 

סוף 2020( נראה שצפויה עלייה נוספת בתשואות הארוכות בחודשים הקרובים לכ-2% באג"ח של 10 שנים לפדיון. 

 

 

 8
 

 



 
 

גוש היורו 
פעילות כלכלית ותחזיות: חולשה בצריכה הפרטית ותרומה שלילית של היצוא נטו ברביע השני. נתוני הפעילות וסקרי 

העסקים מצביעים על קצב צמיחה מתון גם ברביע השלישי. החולשה בגרמניה נמשכת.  

 ההערכה השלישית והסופית לקצב צמיחת התוצר של גוש האירו ברביע השני של 2019 נותרה על q/q( 0.2%(, זאת 

לעומת 0.4% ברביע הראשון. מפילוח התרומות לצמיחה לפי הוצאה עולה כי בשונה משני הרביעים שקדמו לרביע זה 
היצוא נטו תרם תרומה שלילית לצמיחה, וכן קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית נחלש )תרשים 1(. ייתכן כי ההיחלשות 
בצריכה הפרטית נובעת מההאטה בקצב עליית השכר שחלה בחלק מהכלכלות הגדולות בגוש, כגון איטליה וגרמניה. 

מאידך, התרומה של ההשקעות לצמיחה גדלה ביחס לרביע הקודם.   

 צבר הנתונים שנאספו עד כה ברביע השלישי של 2019 מצביעים על קצב צמיחה מתון, בדומה לרביע שחלף. נתוני 

הפעילות בחודש יולי היו חלשים, וסקרי העסקים השונים מצביעים על המשך החולשה גם בחודש אוגוסט: 

- המכירות הקמעונאיות )מהוות כמחצית מהצריכה הפרטית( בגוש האירו נחלשו ביולי, בדגש על גרמניה, 
ומרמזות על פתיחה חלשה לרביע השלישי מצד הצריכה הפרטית. גם הייצור התעשייתי של גוש האירו 
נחלש בחודש יולי ביחס לחודש הקודם ומדגיש את המצוקה של התעשייה על רקע חולשה גלובלית 

בתעשייה, האטה בכלכלות הגדולות ואי ודאות גוברת בנושא הסחר העולמי. 
- סקר העסקים של המועצה האירופית, ה-ESI, לחודש אוגוסט עלה במתינות בהשוואה ליולי, אך משקף 

צמיחה מתונה בלבד, בדומה לקצב הצמיחה שנרשם ברביע השני של השנה.  

 ,ESI-של גוש האירו עבור חודש אוגוסט עלה בהשוואה ליולי, אולם עד כה, בדומה לסקר ה PMI-גם סקר ה
הרמה הממוצעת של סקר זה ברביע השלישי מתואמת עם קצב צמיחה של q/q( 0.2%(. ברמה הלאומית, 
סקר ה-PMI מאותת, נכון להיום, כי הצמיחה באיטליה ובגרמניה תהיה זהה לרביע שחלף, משמע קיפאון 

באיטליה, וכניסה למיתון בגרמניה עם צמיחה שלילית גם ברביע השלישי של 2019.  

שני הסקרים המוזכרים מעלה מצביעים על התרחבות הפעילות בענפי השירותים, המפצה על החולשה 
בתעשייה ומחזיקה את הצמיחה בגוש האירו באזור החיובי, הודות לכך שענפים אלו בדרך כלל מבוססי 
ביקוש מקומי. אולם, במבט קדימה, ניצנים של שינוי מגמה בשוק העבודה בכלכלות הגדולות בגוש האירו, 
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כמתבטא בירידה בכוונה של פירמות לגייס עובדים וירידה במגבלה של מחסור בעובדים על הפעילות של 
החברות, מרמזים כי התרחבות התעסוקה תאט בהמשך השנה, מה שעשוי להשפיע גם על ענפי השירותים. 

 בגרמניה גוברים הסימנים לרביע חלש נוסף. הייצור התעשייתי ירד ביולי, בעיקר על רקע ירידה בייצור כלי רכב, ענף 

בעל משקל משמעותי בתעשייה הגרמנית. יתרה מכך, ההזמנות מהתעשייה ירדו ביולי לרמה הנמוכה מאז ספטמבר 
2016, על רקע ירידה חדה בהזמנות ליצוא, ומשקפות ירידה חדה בהשוואה לממוצע הרביע השני של השנה. באותו 
אופן, סקר ה-IFO ירד גם באוגוסט, בהמשך לירידה החדה ביולי )תרשים 2(. נוסף על סימני החולשה של התעשייה, 
שאינם חדשים, המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו בחדות בחודש יולי. נזכיר, הצמיחה של הצריכה הפרטית ברביע 
השני בגרמניה הייתה נמוכה מאוד )q/q 0.1%( מה שמטיל ספק ביכולת של הביקושים המקומיים לפצות על החולשה 
של התעשייה וההזמנות ליצוא. יחד עם זאת, יש לציין כי ייתכן כי לקראת המועד הבא של הברקזיט )אוקטובר 19( 
יעלה היצוא לבריטניה באופן חד פעמי לטובת צבירת מלאים על ידי חברות בריטיות, כפי שקרה ברביע הראשון של 
השנה, ויתמוך במידה מסוימת ביצוא. אולם, גם אם תחול עלייה שכזו סביר להניח כי היא תפוצה כמעט במלואה ברביע 

הרביעי של השנה עם ירידה חדה ביצוא לבריטניה.  

חשוב להזכיר כי הכלכלה הגרמנית עשויה להיפגע במידה הרבה ביותר מהתממשות של הסיכונים הניצבים בפני 
הפעילות בגוש האירו, כגון- ברקזיט ללא עסקה והטלת מכסים מצד ארה"ב על יבוא רכבים מאירופה. זאת, בשל 
שיעור היצוא הגרמני לבריטניה )2.5% תמ"ג ב-2018( ושיעור יצוא הרכבים לארה"ב מסך היצוא הגרמני של רכבים, 

הגבוהים בהשוואה ליתר כלכלות אירופה. 

 
 

  



 
 

אינפלציה ומדיניות מוניטארית: האינפלציה נותרה ללא שינוי באוגוסט. ה-ECB הציג חבילת צעדים מרחיבים, 
הכוללים הפחתת ריבית וחידוש ההרחבה הכמותית. תחזיות הצמיחה והאינפלציה עודכנו כלפי מטה. הקמת 

קואליציה חדשה באיטליה תרמה לירידה חדה בתשואה על האג"ח ובמרווח מול גרמניה.  

 הקצב השנתי של האינפלציה ואינפלציית הליבה נותר בחודש אוגוסט ללא שינוי, בשיעור של 1.0% ו-0.9% )תרשים 1(, 

בהתאמה, כך לפי הנתונים הארעיים. קצב העלייה של מחירי האנרגיה ירד בחדות לאחרונה, אך פיצוי בדמות עליית 
מחירי המזון הותיר את האינפלציה על כנה. במבט קדימה, להוציא עלייה זמנית בקצב האינפלציה בסיום השנה, על 

רקע אפקט בסיס ממחירי האנרגיה, האינפלציה צפויה להיוותר בסביבה של 1% לאורך השנה הבאה.  
 לאור הפער הניכר של האינפלציה מהיעד והודות לנתוני הפעילות החלשים בגוש האירו, כצפוי, בהחלטת הריבית של 

חודש ספטמבר הוצגה חבילה מקיפה של צעדים מרחיבים. חבילה זו כללה בין היתר הפחתת ריבית על הפיקדונות 
בשיעור של 0.1 נקודות האחוז ל-0.5%- וחידוש תכנית ההרחבה הכמותית )QE( החל מנובמבר, כאשר קצב רכישת 
הנכסים החודשי יעמוד על 20 מיליארד אירו. יש לציין כי שיעור הפחתת הריבית והיקף רכישות הנכסים היו נמוכים 
במידה מסוימת מהציפיות. בנוסף, באופן מפתיע, ה-ECB לא הגביל את רכישות הנכסים בתקופה מסוימת וקבע כי 
אלו יימשכו כל עוד יידרש, וייפסקו רק בסמוך להעלאת הריבית על ידי הבנק; נוסח ה-Forward Guidance של ההחלטה 
שונה והוא כעת אינו תחום בזמן- "הריבית תיוותר ברמה הנוכחית או נמוכה מכך עד אשר תחזית האינפלציה תתכנס 
לרמה הקרובה מספיק ליעד" )חלף "לפחות עד המחצית הראשונה של 2020" בהחלטת הריבית הקודמת(. כמו כן, 
פורסמו צעדים מקלים על הבנקים שמפחיתים במידה מסוימת את העלויות הנובעות מהריבית השלילית על 

הפיקדונות, וכן הוקלו תנאי ה-TLTRO תוך הרחבת תקופת התכנית. 
בתחזיות הכלכליות שפורסמו לצד החלטת הריבית הופחתה הן תחזית הצמיחה לשנים 2019-2020 והן תחזית 
האינפלציה )על רקע עדכון תחזית הצמיחה ומחירי האנרגיה כלפי מטה( לכל תקופת התחזית, כאשר קצב האינפלציה 
החזוי, המגיע למקסימום ב-2021 )1.5%(, עדיין נמוך מהיעד. במסגרת עדכון התחזית לשנת 2019, עודכנה התחזית 
למחצית השנייה כלפי מטה )0.15% בממוצע, חלף 0.35%(, בהתאם לתמונה העולה מסקרי העסקים ונתוני הפעילות, 
ועל רקע עדכון משמעותי של התחזית לביקוש החיצוני כלפי מטה. במבט קדימה, לאור הסוגיות המבניות המעיבות 
על הצמיחה בגוש האירו )החשיפה של גוש האירו לחולשה בתעשייה הגלובלית ובפרט של התעשייה הגרמנית לביקוש 
החיצוני; המצב הפוליטי ושוק העבודה הנוקשה באיטליה; ועוד( ספק אם החבילה המתוארת לעיל תספיק בכדי לתמוך 

בשובה של האינפלציה ליעד.    
 )M5S( Five Star Movement כינונה של הקואליציה החדשה באיטליה, בה משתפות פעולה חברת הקואליציה הקודמת 

ועד לא מזמן חברת האופוזיציה, PD( Democratic Party(, מנעה בחירות מוקדמות, לפחות לעת עתה, והתקבלה בצורה 
חיובית בשווקים. התשואה על האג"ח של איטליה ירדה לשפל רב שנתי ומרווח התשואות בין איטליה לגרמניה ירד 
בכמעט 1% מאז השיא בתחילת אוגוסט )תרשים 4(. זאת, ככל הנראה, על רקע ההנחה כי הקואליציה תשכיל להעביר 
את התקציב לשנת 2020 ללא התנצחויות עם הנציבות האירופית, ואולי גם על רקע ההערכות בשווקים שה-ECB יפחית 
את הריבית בספטמבר. הנחה זו נראית בעלת סבירות גבוהה, משום שכעת league הניצית איננה חברת קואליציה, וכן 
מפני שנראה שגם לנציבות ישנם תמריצים להקל על הקואליציה החדשה )העברת מסר כי שיתוף פעולה עם הנציבות 
משתלם; הימנעות מבחירות מוקדמות אינה מטיבה עם league, העוינת את הנציבות(. חשוב להדגיש, שתי השותפות 
החדשות הינן למעשה יריבות פוליטיות היסטוריות, דבר אשר עשוי להערים קשיים על שיתוף פעולה לאורך זמן ועל 
הסכמה על האג'נדה הפוליטית של הממשלה, כאשר גם כך ממשלות באיטליה אינן מאריכות ימים. בינתיים, 
הקואליציה החדשה פרסמה מסמך כוונות בעל עשרות נקודות, ביניהן- ביטול העלאת המע"מ שתוכננה לינואר 2020 
והפחתת מיסים על מעסיקים. המסמך לא עסק ברפורמות מבניות חשובות שיתמכו בכלכלה האיטלקית, כך שבשורה 
התחתונה, הסיכון לעימות עם הנציבות האירופית פחת, ובפרט בחודש אוקטובר עת מועבר התקציב לשנת 2020 

לנציבות האירופית, אולם לא צפוי שינוי מגמה בפעילות הכלכלית החלשה.    
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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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