 17במאי  , 2022ט ז ' באייר תשפ" ב
ציפיות הנגזרות
משוק ההון
 0.7%במאי
 0.2%ביוני

 0.7%במאי
 0.3%-0.2%ביוני

אינפלציה מצטברת
של  12המדדים הקרובים
(עד מדד אפריל )2023

3.3%

3.1%

ריבית בנק ישראל (בעוד  6חודשים)

1.35%

1.25%-1.0%

שער החליפין דולר-שקל (בעוד  6חודשים)

₪ 3.42

₪ 3.3

אינפלציה בחודשים הקרובים

תחזית שלנו

נקודות מרכזיות
בארץ
•

על פי האומדן הראשוני התוצר הישראלי התכווץ ברבעון הראשון והיה נמוך מהערכות המוקדמות.

•

הגירעון בתקציב המדינה כאחוז מהתוצר ירד לשפל של  0.6אחוז בעקבות הכנסות גבוהות ממסים והמשך ירידה
בהוצאה .להערכתנו חלק מהגורמים שתרמו לעלייה המהירה בהכנסות ממסים כגון הגאות בהיי-טק ,ושוק הנדל"ן
מתמתנים .לכן ,אנו צופים שמפה והלאה נראה עלייה בגירעון.

•

מדד המחירים לצרכן לאפריל עלה ב 0.8-אחוז ,האינפלציה הגיעה ל 4-אחוזים והיא צפויה להמשיך ולעלות עד
לסוף הקיץ .לאור זאת ,הפיחות בשקל והעלאות הריבית בעולם בנק ישראל יעלה את הריבית ביום שני הבא.

•

מחירי הדירות המשיכו לעלות בכ 16-אחוזים ב 12-החודשים האחרונים .חלק מכך בהשפעת מדד תשומות הבנייה
שזינק בכמעט  7אחוזים באותה התקופה .במבט קדימה ,הירידות החדות במדדי הטכנולוגיה ,הגדלת המיסוי על
דירה להשקעה ותהליך העלאת הריבית צפויים למתן את הביקושים בהמשך השנה.

בעולם
•

האינפלציה בארה"ב התמתנה קלות בלבד ל 8.3-אחוזים באפריל .לכן ,למרות הירידות החדות בשווקי המניות

ופתיחת מרווחי האג"ח ,להערכתנו הבנק המרכזי ימשיך להעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז בהחלטות הבאות.
•

נתוני המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי בסין באפריל היו חלשים מהצפי .הדבר מחזק את ההערכות
שתירשם צמיחה שלילית ברבעון השני ותומך בהערכתנו שנראה הפחתת ריבית ואולי אף הרחבה פיסקאלית
בהמשך.

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה
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למרות נתון צמיחה מפתיע לשלילה ,הריבית צפויה לעלות בשבוע הבא
על פי האומדן הראשוני התוצר הישראלי התכווץ

ישראל תוצר הלאומי הגולמי

ב 1.6-אחוזים בשיעור שנתי ברבעון הראשון ,נתון חלש

(מיליוני ש"ח ,מנוכה עונתיות במחירים קבועים)

390,000

קו מגמה בהתבסס על הצמיחה לפני המשבר

מההערכות המוקדמות .ירידה ביצוא (מינוס  6%ללא

380,000

יהלומים וחברות הזנק) לצד הזינוק ביבוא ( )17%היו

370,000
360,000

התורמים העיקריים לכך.

350,000

עם זאת הירידה בצריכה הפרטית (מינוס )0.7%

340,000

מפתיעה לאור הגידול החד ביבוא סחורות אזרחיות,

330,000

והנתונים השוטפים שהראו במהלך הרבעון צריכה

320,000
310,000

מקומית חזקה .בעקבות הנתון החריג אנו מעדכנים את

2019q1 2019q2 2019q3 2019q4 2020q1 2020q2 2020q3 2020q4 2021q1 2021q2 2021q3 2021q4 2022q1

הצמיחה השנתית ל 4.7-אחוזים השנה ( 5%בתחזית הקודמת ו 5.5%-תחזית בנק ישראל).

אחרי החגים
מדד המחירים לצרכן לאפריל עלה ב 0.8-אחוז,
בהתאם להערכות המוקדמות כאשר בנוסף לעלייה
העונתית במחירי הנופש ,גם מחירי הדלק ,המזון

האינפלציה בישראל

5.0%

מדד המחירים הכללי

4.0%

4.0%

אינפלציה ללא אנרגיה ,מכוניות ופעולות שיזמה הממשלה
3.0%
2.7%

והירקות היו תורמים משמעותיים למדד .האינפלציה ב-

2.0%

 12החודשים האחרונים הגיעה ל 4-אחוזים והיא צפויה

1.0%

0.0%

להערכתנו להמשיך ולעלות עד לסוף הקיץ .על פי

-1.0%

האומדנים הראשוניים מדד מאי יעלה ב 0.7-אחוזים,
Apr-22

Dec-21

Apr-21

Aug-21

Dec-20

Apr-20

Aug-20

Dec-19

Apr-19

Aug-19

Dec-18

Apr-18

Aug-18

Dec-17

Apr-17

Aug-17

Dec-16

Apr-16

Aug-16

Dec-15

Apr-15

Aug-15

המשך עלייה במחירי המזון והנופש ,הדלק ועלייה

-2.0%

עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה .מדד יוני צפוי לעלות ב 0.3-0.2-אחוז לאור הפיחות בשקל והצפי לעלייה במחיר
הדלק .ב 12-החודשים הבאים אנו צופים אינפלציה של  3.1אחוזים.
להערכתנו לאור האינפלציה ,הפיחות בשקל והעלאות הריבית בעולם ולמרות הנתון החלש לצמיחה בנק ישראל יעלה
את הריבית בעוד רבע נקודת אחוז ביום שני הקרוב .השווקים בישראל מתמחרים עלייה (כמעט) עקבית של רבע
נקודת אחוז בריבית בכל ההחלטות השנה ,ואנו סבורים שלנוכח קצב העלייה הצפוי בארה"ב תחזית זו סבירה.

מחירי הדירות ותשומות הבנייה לא מפסיקים לעלות ,אך כבר נושבות רוחות נגדיות
מחירי הדירות לא מפסיקים לעלות עם עוד  1.9אחוזים (בין אמצע פברואר לאמצע מרץ) ובכ 16-אחוזים ב 12-החודשים
האחרונים .חלק מכך בהשפעת מדד תשומות הבנייה שזינק ב 1-אחוז באפריל (גם בעקבות המלחמה) ובכמעט 7
אחוזים בשנה האחרונה .במבט קדימה להערכתנו ,הירידות החדות במדדי הטכנולוגיה ,הגדלת שיעור המס על דירה
נוספת ,תהליך העלאת הריבית שמתגלגלת לריביות למשכנתאות צפויים למתן את הביקושים לנדל"ן בהמשך השנה.
ניצנים ראשוניים לכך ניתן לראות בקצב מכירות הדירות החדשות שירד ב 3-החודשים הראשונים של השנה ,למרות
שהוא עדיין מאוד גבוה במבט היסטורי.

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה

 21ביולי 2020
כט' בתמוז תש"פ
שינוי ב

החודשים האחרונים במחירי הדירות והשכירות

דירות חדשות שנמכרו במהלך התקופה

25%

7,000

מדד מחירי הדירות
שירותי דיור בבעלות הדיירים שכר דירה בחוזים חדשים

מנוכה עונתיות

20%

6,000

נתונים מקוריים
16.3%

15%

5,000

10%

4,000

5%

3,000

3.2%

0%
2,000

-5%
1,000

Mar-22

Mar-20

Mar-21

Mar-18

Mar-19

Mar-16

Mar-17

בנוסף ,אנו צופים התמתנות מסוימת גם במדד תשומות הבניה בחודשים הבאים על רקע הירידה החדה במחירי חומרי
הגלם לתעשייה שנרשמה בחודש האחרון.

הגירעון בשפל ,אך עכשיו מתחילים לעלות
באפריל הכנסות המדינה ממסים עמדו על כ36-
מיליארד  .₪ההכנסות הגבוהות לצד המשך הקיטון

הגירעון המצטבר בתקציב המדינה
החודשים האחרונים ,כאחוז מהתוצר

ללא מתן אשראי נטו

במהלך
14%

יעד הגירעון (סוף שנה)

בהוצאה המשיכו להוריד את הגירעון כאחוז מהתוצר

12%

ל 0.6-אחוז ,רמה שלא נראתה מאז  2008והרבה

10%
8%

מתחת ליעד הגירעון (.)3.9%

6%
4%

עם זאת להערכתנו חלק מהגורמים שתרמו לעלייה
המהירה בהכנסות ממסים ישירים בהם :גאות בהיי-

2%
0.6%

0%

טק ,עליות בשווקי הון והפעילות בשוק הנדל"ן
מתמתנים .גם בצד ההוצאות אנו צופים גידול לכן ,אנו צופים שמפה והלאה נראה זחילה כלפי מעלה בגירעון כאחוז
מהתוצר.

מתעלמים מהירידות ומתמקדים באינפלציה
"להחזיר את השליטה באינפלציה" כך אמר נגיד הבנק

החודשים האחרונים

ארה ב אינפלציה ב

10.0%

המרכזי בהתייחסותו לאינפלציה הגבוהה שעמדה על 8.3
אחוזים באפריל .הסרת מגבלות הקורונה והזינוק

8.3%

8.0%

6.2%

6.0%

בביקושים לנופש ולטיסות תרמו למדד גבוה מהצפי ,לצד

1.6%
1.7%

1.3% 1.4% 1.4% 1.5%
1.1%

המשך עלייה במחירי השכירות .אמנם זו ירידה בהשוואה
לאינפלציה במרץ ( ,)8.5%אך אנו עדיין רחוקים מאוד

1.8%
1.4% 1.6% 1.8%
1.4%
1.9%
1.2%

2.3% 2.1% 1.9%
1.8% 2.3% 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.5%
1.7% 2.0% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 2.1%
1.2% 1.0% 0.9%
0.5% 0.5% 0.9%
-0.3% 0.2%

תרומת רכיב הדיור
תרומת רכיב האנרגיה
אינפלציית ליבה ללא מוצרים מזון ואנרגיה

תרומת רכיבי הרכבים והטיסות
אינפלציה

0.0%
-2.0%
-4.0%

Dec-22

Oct-22

Nov-22

Sep-22

Jul-22

Aug-22

Jun-22

Apr-22

May-22

Mar-22

Jan-22

Feb-22

Dec-21

Oct-21

Nov-21

Sep-21

Jul-21

Aug-21

Jun-21

Apr-21

May-21

Mar-21

Jan-21

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה

1.3% 1.8% 1.7% 1.3%
1.1%

0.7%

0.8%

2.0%

Feb-21

להעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז בהחלטות הבאות.

0.7%

0.5%

מיעד הבנק המרכזי .לכן ,למרות הירידות החדות בשווקי
המניות ופתיחת מרווחי האג"ח ,הבנק ימשיך בתוכניתו

0.9% 1.0%

0.8% 0.9%

4.0%
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הופכים סימן
סין ייצור תעשייתי ומכירות קמעונאיות

נתוני המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי בסין

שינוי ב

החודשים האחרונים

לאפריל היו חלשים מהצפי עם ירידה של  3אחוזים ו11-

40%

Retail Sales

30%

Industrial Production

אחוזים בהתאמה ב 12-החודשים האחרונים .הנתונים

20%

מחזקים את ההערכות שתירשם צמיחה שלילית ברבעון

10%

השני לאור הגבלות הקורונה המחמירות שהממשלה
ממשיכה להטיל .הנתונים תומכים להערכתנו בהפחתת

-1.1%

-2.9%

0%

-10%

-11.1%
-15.8%

-20%

הריבית של הבנק המרכזי בהמשך השבוע ואולי אף

בהרחבה פיסקאלית בהמשך .ההאטה בסין מסבירה בחלקה את הירידה במחירי חומרי הגלם לתעשייה כשסין היא
הרוכשת הגדולה בעולם.

פרסומים חשובים
תאריך
יום שלישי ,ה 17-במאי

ישראל

יום רביעי ,ה 18-במאי
יום חמישי ,ה 19-במאי
יום שישי ,ה 20-במאי
יום ראשון ,ה 22-במאי
יום שני ,ה 23-במאי

ארה ב
מכירות קמעונאיות
וייצור תעשייתי

אירופה
דוח תעסוקה
בבריטניה .צמיחה
רבעון ראשון בגוש
האירו
אינפלציה בבריטניה

עוד בעולם

צמיחה ביפן ברבעון
הראשון

משרות פנויות
החלטת הריבית בסין.
אינפלציה ביפן
החלטת הריבית של
בנק ישראל .סקר כח
אדם

סקירה זו מתפרסמת בכתובת
https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx
הערות ושאלות ניתן להפנות לעפר קליין; בדואר אלקטרוני oferkl@harel-ins.co.il
אם ברצונך להסיר את שמך מרשימת התפוצה של קבוצת הראל ,אנא שלח אלינו בקשה זו במייל חוזר.
הכותב/ים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה ,עשויים להחזיק ו/או לסחור ,בעבור
עצמם ו/או בעבור אחרים ,בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו ,וזאת אף באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.
ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנ זכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע .אין לראות בעבודה זו משום שיווק
השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים והמיוחדים של כל משקיע .העבודה אינה מהווה תחליף לייעוץ
מס ואין בה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.
אין להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,להפיץ ,או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל .עבודה
זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים .האמור בעבודה זו משקף את חוות
דעתנו במועד פרסום העבודה ,וזו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת .החברה לא תהיה אחראית ,בכל צורה
שהיא ,לנזק ו/או הפסד שיגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהסתמכות על עבודה זו ,וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע
המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים .הפרסום אינו מהווה הצעה לרכישת ני"ע/י חידות בקרן/תעודת סל והרכישה תיעשה רק
על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים.

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה

