 15בפברואר  , 2022יד ' באדר א' תשפ" ב
ציפיות הנגזרות
משוק ההון
 0.0%בינואר
 0.4%בפברואר

 0.0%בינואר
 0.4%בפברואר

אינפלציה מצטברת
של  12המדדים הקרובים
(עד מדד דצמבר )2022

2.6%

2.2%

ריבית בנק ישראל (בעוד  6חודשים)

0.25%

0.1%

שער החליפין דולר-שקל (בעוד  6חודשים)

₪ 3.30

₪ 3.20

אינפלציה בחודשים הקרובים

תחזית שלנו

נקודות מרכזיות
בארץ


הצמיחה החזקה בשנה שעברה באה לידי ביטוי בהכנסות גבוהות ממסים בתחילת  .2022הגירעון כאחוז מהתוצר
ירד בחדות ל 3.3-אחוזים הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת משבר הקורונה .העודף בתקציב הממשלה יוביל
להערכתנו בחודשים הקרובים לצמצום הנפקות אג"ח וכמו כן ,גברו הסיכויים לצעדים פיסקאליים נוספים של
הממשלה.



צעדי הממשלה שהוכרזו בשבוע שעבר יפחיתו בטווח הקצר רק כ 0.1-אחוז מהאינפלציה .ההכרזה על מכס אפס
במגוון מוצרים תפחית את המחירים ליצרנים וליבואנים ,אך להערכתנו יתגלגלו באופן חלקי בלבד לצרכנים .הטבת
המס למשפחות עם ילדים תתרום לצמיחת המשק בטווח הבינוני-ארוך ,בכך שתעודד עלייה בשיעור ההשתתפות
בשוק העבודה ,במיוחד לעבודות במשרה מלאה.



היום יתפרסם מדד המחירים לחודש ינואר שלהערכתנו יישאר ללא שינוי .מחר יתפרסם האומדן הראשוני לצמיחה
ברבעון האחרון של  .2021אנו צופים צמיחה חזקה של כ 4-עד  5אחוזים ,למרות נגיף האומיקרון שהכה במשק
בדצמבר .בשני הבא תתפרסם החלטת הריבית הראשונה לשנת  2022השאלה המרכזית היא האם בדומה לשאר
הבנקים המרכזיים בעולם בנק ישראל יאותת על כך שהצעד הבא שלו יהיה למעלה עוד השנה או שהוא יחזור על
כך שהוא יהיה סבלני.

בעולם


גם בינואר האינפלציה בארה"ב הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ל 7.5-אחוזים .למרות זאת ,אנו לא סבורים שהבנק
המרכזי יסיים את תוכנית הרכישות לפני המועד המתוכנן (בעוד כשבועיים) ,או יקדים את העלאת הריבית לפני
הישיבה המתוכננת בעוד  4שבועות ,צעדים שישדרו לשוק לחץ מיותר.



ההודעה של הממשל בארה"ב שפלישה רוסית לאוקראינה ממש מעבר לפינה (והקריאה לאזרחיה לעזוב) ,המשיכה
להקפיץ את מחירי הנפט והחיטה ותרמה להתחזקות הדולר בעולם .אך עצם האיום ממשיך לבוא לידי ביטוי בכיס
שלנו .אם לא נראה שינוי בקרוב במחיר הנפט ,בעוד כשבועיים מחיר הדלק בישראל עלול להגיע אל קו ה₪ 7-
לליטר בנזין.
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קופת המדינה התחילה חזק את  2022ומאפשרת הרחבה של התוכנית הפיסקאלית
הכנסות המדינה ממסים בינואר המשיכו להפתיע לחיוב ועמדו על כ 47-מיליארד  ,₪שיא חודשי שגבוה ב10-
מיליארד!! בהשוואה לשיא הקודם .העודף בהכנסות הוא תוצאה של גידול חד במיסים הישירים; הכנסות חריגות של
מספר חברות גדולות ,מימוש אופציות של עובדים כתוצאה ממכירת חברות הזנק והמשך גביית מיסי נדל"ן מעסקאות
שנעשו עוד לפני שהעלו את מס הרכישה (בנובמבר) .הגירעון כאחוז מהתוצר ירד בחדות ל 3.3-אחוזים (4.5%
בדצמבר) וללא תוכנית הממשלה והירידה החדה בנאסד"ק (שתמתן את ההכנסות בהמשך השנה) היינו מעדכנים כלפי
מטה את תחזית הגירעון לסוף השנה.
הוצאות והכנסות הממשלה ממסים
כאחוז מהתוצר

הכנסות המדינה ממסים

במהלך 2

נתונים מקוריים ,מיליוני ש ח

מיסים ישירים

מיסים עקיפים

32,000

14%

החודשים האחרונים,
38%

גירעון מצטבר בתקציב ללא אשראי במהלך - 2חודשים האחרונים
12%

הוצאות הממשלה ללא מתן אשראי

27,000

הכנסות ממסים

10%

22,000

36%

34%
32%

8%
31.1%

30%
17,000

6%

27.8%
4%

3.3%

12,000

7,000

28%
26%

2%

24%

0%

22%

עודף שיא של כ 18.5-מיליארד  ₪בתקציב הממשלה בתחילת שנה לצד המזומנים הרבים שבידי הממשלה יובילו
להערכתנו בחודשים הקרובים לצמצום הנפקות אג"ח ממשלתיות (גם כאשר לוקחים בחשבון את העלייה בגיוסים
ברבעון האחרון השנה כתחליף למיועדות) .במקביל כמובן גברו הסיכויים לצעדים פיסקאליים נוספים של הממשלה.

השפעה נמוכה על האינפלציה
להערכתנו צעדי הממשלה להקלת יוקר המחייה ,שהוכרזו בשבוע שעבר ,יפחיתו בטווח הקצר רק כ 0.1-אחוז
מהאינפלציה ב 12-החודשים הבאים :בעיקר בצמצום העלאת מחיר החשמל (גם מחירי המים יעלו בפחות) והגדלת
הסבסוד לצהרונים.
בטווח הבינוני ההכרזה על מכס אפס במגוון רחב של מוצרים (שעדיין לא התממשה); ממוצרי צריכה ,מזון ,לחלקי
חילוף וחומרי גלם לבנייה ,תפחית את המחירים ליצרנים וליבואנים .אך יתגלגלו באופן חלקי בלבד לצרכנים ,תלוי ברמת
התחרות בכל ענף .השפעה זו תגיע גם למדד תשומות הבנייה ,אך עלייה חדה במחירי המלט (החל מפברואר) מגמדת
בטווח הקצר כל ירידה שנראה מהצעדים .בשורה התחתונה  -התחזית שלנו לאינפלציה ב 12-החודשים הבאים נשארת
על  2.2אחוזים .הסיכון המרכזי לתחזית נובע מהעימות בין רוסיה לאוקראינה שמעלה את מחירי הנפט והחיטה.
כמחצית מעלות התוכנית שהוצגה ( 2.1מיליארד  )₪היא הטבת מס נוספת למשפחות עובדות עם ילדים (עד גיל ,)12
דרך הגדלת נקודות הזיכוי .זה המשך של התוכנית "משפחה נטו" עוד מ 2017-שתגדיל את ההכנסה הפנוייה לחלק
מהאוכלוסייה .במידה והתוכנית תמשיך מעבר לשנה הנוכחית ,הדבר יתרום לצמיחת המשק בטווח הבינוני-ארוך,
תעודד עלייה בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה ,במיוחד לעבודות במשרה מלאה.
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היום מדד ,מחר תוצר ,ובשני הבא ריבית
היום יתפרסם מדד המחירים הראשון לשנת  2022והתחזית שלנו היא שהמדד יישאר ללא שינוי .ירידה עונתית
במחירי ההלבשה-הנעלה ופגיעה בביקושים בשל האומיקרון תקוזז מול עלייה במחירי המזון (מס משקאות ממותקים
ועוד) .העלייה החדה במחירי הנפט והפיחות בשקל יבואו לידי ביטוי רק במדדים הבאים .מחר יתפרסם האומדן
הראשוני לצמיחה ברבעון האחרון של  .2021אנו צופים צמיחה חזקה של כ 4-עד  5אחוזים (מנוכה עונתיות בשיעור
שנתי) ,למרות האומיקרון שהיכה במשק בדצמבר.
בשני הבא תתפרסם החלטת הריבית הראשונה לשנת  2022ואנו צופים שהיא תישאר ללא שינוי .השאלה המרכזית
היא האם בדומה לשאר הבנקים המרכזיים בעולם בנק ישראל יאותת על כך שהצעד הבא שלו יהיה למעלה עוד השנה
או שהוא יחזור על כך שהוא יהיה סבלני .להערכתנו ,להמשך השיפור בשוק העבודה יהיה חלק חשוב בהחלטת הבנק.
נתוני סקר כח האדם למחצית השנייה של ינואר הראו ירידה נוספת בשיעור האבטלה הרחבה ל 5.5-אחוזים .לצד
סקר מגמות בעסקים לינואר שהראה שהאומיקרון לא פגע באופטימיות החברות (מלבד המלונאות) ,ויותר חברות
רואות אינפלציה מעל ל 3-אחוזים השנה .אנו צופים כרגע שבנק ישראל יעלה את הריבית פעמיים במחצית השנייה של
השנה.

יעלה זאת כבר לא השאלה
גם בינואר האינפלציה בארה ב הפתיעה כלפי מעלה

ארה ב אינפלציה ב 2-החודשים האחרונים
8.0%

ועלתה ל 7.5-אחוזים ( 6%הליבה) ,כאשר מלבד

7.5%

תרומת רכיבי הרכבים והטיסות
תרומת רכיב האנרגיה

6.0%

אינפלציה

מחירי הדלק והחשמל ,נמשכה העלייה במדד הדיור.

אינפלציית ליבה ללא מוצרים מזון ואנרגיה
4.0%

בעקבות זאת השווקים מתמחרים שהבנק המרכזי
יעלה את הריבית בכמעט  1.5נקודות אחוז עוד השנה.

1.8%

1.1%

1.9% 1.6%

1.4% 1.6%

1.2%

2.3% 2.1%

1.7% 2.0% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 2.1%

1.1%

1.3% 1.8% 1.7% 1.3%

0.8%

2.0%
0.9%

0.2%

-0.6%-0.5%-0.7%-0.7%-0.5%-0.3%
-1.2%-1.3%-0.9%-0.8%

למרות זאת ,אנו לא סבורים שהבנק המרכזי יסיים
כשבועיים) ,או יקדים את העלאת הריבית לפני

0.0%

-2.0%

-4.0%

Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22

את תוכנית הרכישות לפני המועד המתוכנן (בעוד

6.0%

הישיבה המתוכננת בעוד  4שבועות ,דבר שעלול לשדר לחץ לשווקים.

רולטה רוסית
ההודעה של הממשל בארה"ב שפלישה רוסית לאוקראינה ממש מעבר לפינה (והקריאה לאזרחיה לעזוב) ,המשיכה
להקפיץ את מחיר הנפט והחיטה ותרמה להתחזקות הדולר בעולם .הערכות שלנו להשלכות לא השתנו בהשוואה
לסקירה מלפני חודש .במידה ופלישה אכן תתרחש אספקת הנפט והחיטה בעולם תיפגע והמחירים ימשיכו ויעלו.
הבנקים המרכזיים יתקשו לעצור את מגמת הצמצום ,נוכח האינפלציה הגבוהה מלכתחילה והדולר צפוי להתחזק לאור
נהירה של משקיעים ל"נכסים בטוחים" .למרות רוחות המלחמה אנו לא נותנים כרגע הסתברות גבוהה למלחמה מלאה
על רקע העלות הכבדה והקושי להשיג ממנה הישג משמעותי (עשינו על כך פרק שלם בפודקסט שלנו "אבלמה") .יחד
עם זאת ,אי אפשר להתעלם מהעלייה בסיכון .עצם האיום ממשיך לבוא לידי ביטוי בכיס שלנו ואם לא נראה שינוי בקרוב
מחיר הדלק בעוד שבועיים עלול להגיע אל קו ה ₪ 7-לליטר בנזין.
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תחזית לשינויים במחירים בשלושת המדדים הקרובים
תקופה (מצטבר(

מדד המחירים
לצרכן

סעיף הדיור
במדד המחירים
לצרכן

מדד מחירי
תשומה בבנייה
למגורים

ינואר-מרץ
הנתון בתקופה המקבילה אשתקד
שלושה מדדים קודמים

0.8%
0.8%
0.3%

0.7%
1.1%
1.1%

1.3%
1.3%
1.0%

מדד המחירים
הסיטוניים של
תפוקת התעשייה
(ללא דלקים)
1.1%
2.0%
0.6%

פרסומים חשובים לשבוע הקרוב
תאריך
יום שלישי ,ה 15-בפברואר

ישראל
מדדי המחירים
לחודש ינואר .משרות
פנויות

ארה ב

יום רביעי ,ה 16-בפברואר

צמיחה בישראל
ברבעון הרביעי
ובשנת .2021

מכירות קמעונאיות
וייצור תעשייתי.
פרוטוקולים של הפד

יום חמישי ,ה 17-בפברואר
יום שישי ,ה 18-בפברואר
יום ראשון ,ה 20-בפברואר
יום שני ,ה 21-בפברואר

אירופה
מדד המחירים ליצרן
בגוש האירו .דוח
תעסוקה בבריטניה.
עדכון צמיחה בגוש
האירו
אינפלציה בבריטניה

עוד בעולם
צמיחה ביפן רבעון
רביעי.

אינפלציה בסין

אינפלציה ביפן
החלטת הריבית.
ייצור תעשייתי ופדיון
ענפי המשק .סקר כח
אדם

מדד מנהלי הרכש
בגוש האירו

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/יחידות בקרן/תעודת סל והרכישה תיעשה רק
על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים.

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה

