 22בפברואר  , 2022כא ' באדר א' תשפ" ב
ציפיות הנגזרות
משוק ההון
 0.6%בפברואר
 0.5%במרץ

 0.4%בפברואר
 0.4%במרץ

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

2.7%

2.2%

ריבית בנק ישראל (בעוד  6חודשים)

0.45%

0.25%

שער החליפין דולר-שקל (בעוד  6חודשים)

₪ 3.25

₪ 3.20

אינפלציה בחודשים הקרובים

תחזית שלנו

נקודות מרכזיות
בארץ


בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ,אך הדגיש שבחודשים הקרובים יתחיל להעלות את הריבית בהדרגה.



הצמיחה ברבעון האחרון של  2021הייתה חזקה בהרבה מהערכות המוקדמות והצמיחה בשנה כולה הייתה
המהירה ביותר מאז  .2000הנתון ממשיך לתמוך בחוזקו של השקל בטווח הבינוני-ארוך ובהעלאת דירוג האשראי
של ישראל.



מדד המחירים לינואר הפתיע כלפי מעלה והאינפלציה ( )3.1%חצתה את הגבול העליון של יעד בנק ישראל.
להערכתנו ,היא עוד תמשיך לעלות ,בעיקר בשל העלייה במחירי הדלק והחשמל שיבואו לידי ביטוי במדד פברואר
אך תרד בהמשך השנה.



מחירי הדירות המשיכו לעלות לקצב דו-ספרתי ב 12-החודשים האחרונים .הרבה גורמים עדיין תומכים בהמשך
המגמה ,אך העלייה החדה בתשואות תבוא לידי ביטוי בריביות למשכנתאות וזו תמתן את הביקושים.



שוק העבודה ממשיך להשתפר .בינואר שיעור המשרות הפנויות נותר גבוה ושיעור האבטלה המשיך לרדת.

בעולם


בבריטניה האינפלציה עלתה ל 5.5-אחוזים והיא תחצה את קו ה 7-אחוזים בעוד חודשיים בעקבות העלייה הדו-
ספרתית במחירי החשמל וגורמים נוספים .הדבר צפוי להוביל את הבנק להעלאת ריבית נוספת בעוד  3שבועות.



הפרוטוקולים מהחלטת הריבית האחרונה בארה"ב הראו שחברי הבנק מתכוונים להעלות את הריבית בישיבה
הבאה ,אך לא היו איתותים לכך שהם מתכוונים להעלות בחצי נקודת אחוז.



בעוד האינפלציה ממשיכה לנסוק במרבית מדינות המערב ,בחלקים באסיה התמונה שונה .בסין האינפלציה ירדה
יותר מהצפי בעיקר בשל ירידה במחירי המזון .במידה ותימשך הירידה במחירים (גם ליצרן) הדבר יאפשר לבנק
המרכזי להמשיך ולהפחית את הריבית.



גם ביפן האינפלציה ירדה ל 0.5-אחוז יותר מהצפי ,דבר שיפיג חששות מכך שהבנק המרכזי יאותת בקרוב על שינוי
במדיניות.
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נגמרה הסבלנות  -אנו מצפים שהריבית בישראל תעלה השנה לפחות פעמיים.
כצפוי ,ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי על  0.1אחוז ,עם זאת בניגוד להודעות ולראיונות העיתונאיים שאופיינו
בעבר באמירות שהבנק יהיה סבלני לחריגה זמנית של האינפלציה מהגבול העליון של היעד הפעם הודגש בהודעה
לעיתונות שהועדה המוניטרית מעריכה כי בחודשים הקרובים הריבית תחל לעלות באופן הדרגתי .נתוני הצמיחה
המרשימים ,הפיחות בשקל ,עליית מחירי הדירות והמשך השיפור בשוק העבודה (בהמשך הסקירה) תרמו לשינוי
ההכוונה העתידית של ה בנק .יחד עם זאת ,להערכתנו ,תוואי האינפלציה יחזור וירד בהמשך השנה (אם או בלי עליית
ריבית) וימשיך להיות אחד מקצבי האינפלציות הנמוכים ביותר בעולם ,גם קצב הצמיחה ב 2022-לא יהיה דומה לצמיחה
שראינו בשנת  2021ומעל הכל על בנק ישראל להתמודד עם הלחץ המבני להתחזקות השקל .מכאן שאנו עדיין מצפים
שעליית הריבית תהיה מתונה משמעותית מעליית הריבית שנראה בארה"ב ודומה יותר לקצב עליית הריבית שנראה
השנה באירופה.

הצמיחה המהירה ממשיכה לתמוך בחוזקו של השקל בטווח הבינוני-ארוך
נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון האחרון של  2021היו חזקים מאוד ועמדו על  16.6אחוזים בשיעור שנתי .כל
הרכיבים הראשיים רשמו צמיחה דו-ספרתית; הצריכה הציבוריות ( ,)17%הצריכה הפרטית ( )19%ויצוא השירותים
( )57%בהובלת ההיי-טק .בעקבות זאת (והעדכון כלפי מעלה של הרבעונים הקודמים) הצמיחה השנתית של ישראל
בשנת  2021עמדה על  8.1אחוזים ,השנייה מבין כל הכלכלות המפותחות (שנייה רק לאירלנד ודומה לצמיחה בסין).
בעקבות הצמיחה החזקה עדכנו כלפי מעלה את תחזית הצמיחה שלנו ל 2022-ל 5.4-אחוזים (במידה ובפרסום הבא
לא נראה עדכונים משמעותיים) .הנתון ממשיך לתמוך בחוזקו של השקל בטווח הבינוני-ארוך ובהעלאת דירוג האשראי
של ישראל.

מדד המחירים הגיע ל 3.1-אחוזים .יחד עם זאת התחזית שלנו ל 12-המדדים הבאים נותרה  2.2אחוזים.
מדד המחירים לינואר הפתיע כלפי מעלה ועלה ב 0.2-אחוז .עלייה חדה במחירי המזון (המס על משקאות ממותקים,
עלייה במחירים במסעדות) לצד המשך עלייה במחירי המכוניות היו התורמים העיקריים לכך .העלייה קוזזה עם ירידה
עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה (מינוס  .)5%סעיף הדיור עלה ב 0.1-אחוז ,בעיקר בשל עלייה בהוצאות הנלוות.
אך החלק העיקרי במדד הדיור (חוזי שכירות חדשים) התמתן ל 2.8-אחוזים .ב 12-החודשים האחרונים האינפלציה
חצתה את הגבול העליון של יעד בנק ישראל והגיע ל 3.1-אחוזים ולהערכתנו ,היא עוד תמשיך לעלות בחודשיים
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הקרובים ,בעיקר בשל העלייה החדה במחירי הדלק והחשמל שיבואו לידי ביטוי במדד פברואר שיעלה ב 0.4-אחוז.
יחד עם זאת התחזית שלנו ל 12-המדדים הבאים נותרה  2.2אחוזים.
מחירי הדירות עלו ב  1.5אחוזים (בין אמצע נובמבר לאמצע דצמבר) ו 11.3-אחוזים ב 12-החודשים האחרונים .הרבה
גורמים עדיין תומכים במחירי הדירות ,אך העלייה החדה בתשואות מתחילת השנה תבוא לידי ביטוי בעלייה מקבילה
הריבית הממוצעת למשכנתאות שקלית קבועה
אג"ח ממשלתי שקלי ל 1 -שנה

5.0%

מעל  1ועד  2שנה
4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

Feb-22

Aug-21

Feb-21

Aug-20

Feb-20

Aug-19

Feb-19

Aug-18

Feb-18

Aug-17

1.0%
Feb-17

בריביות למשכנתאות (בדומה לנתונים הזמינים יותר מארה"ב) ,וזו תמתן את הביקושים .זאת בנוסף לגידול החד
בהשקעות לבנייה במחצית השנייה של  ,2021דבר שתומך בגידול במלאי הדירות.

שוק העבודה מתהדק

מספר המשרות הפנויות ומספר המובטלים
מנוכה עונתיות

בינואר שיעור המשרות הפנויות בישראל נותר כמעט

230,000

מספר המשרות הפנויות
בלתי מועסקים

ללא שינוי אך ברמה גבוהה סביב ה 5-אחוזים.

210,000
190,000

170,000

במקביל ,מספר המובטלים (הרשמי) המשיך לרדת

150,000
130,000

כאשר שיעור האבטלה ירד ל 3.9-אחוזים בינואר

110,000

(מנוכה עונתיות) והוא מתקרב לרמה שנרשמה קדם

90,000
70,000

המשבר .הנתון תומך בהמשך עליית השכר ובעליית

50,000
30,000

ריבית של בנק ישראל.

אירופה וארה"ב כבר אחרי האומיקרון
בריטניה אינפלציה ותחזית הבנק המרכזי

האינפלציה בבריטניה המשיכה לעלות ל 5.5-אחוזים

אינפלציה במהלך  12החודשים האחרונים

8.0%

בינואר ואם לא נראה ירידה חדה במחירי האנרגיה,

7.0%

היא תחצה את קו ה 7-אחוזים בעוד חודשיים בעקבות

6.0%

5.5%

5.0%

העלייה הדו-ספרתית במחירי החשמל וסיום ההפחתה

4.0%

הזמנית במע"מ על שירותי הארחה .עליית המחירים

3.0%

יעד הבנק
המרכזי

לצד המשך השיפור בנתוני שוק העבודה יובילו את

2.0%
1.0%

הבנק להעלאת ריבית נוספת בעוד  3שבועות (17
במרץ).

0.0%
-1.0%
Dec-23

Dec-22

Dec-21

Dec-20

Dec-19

Dec-18

הפרוטוקולים מהחלטת הריבית האחרונה בארה"ב הראו כצפוי שחברי הבנק מתכוונים להעלות את הריבית בישיבה
הבאה (בעוד  3שבועות) ,אך לא היו איתותים לכך שהם מתכוונים להתחיל בחצי נקודת אחוז .דיון מעמיק בנוגע לאופן
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צמצום המאזן לא התקיים ,אך הם מתכוונים להתחיל בכך עוד השנה ,בדגש על אג"ח מגובה משכנתאות ( .)MBSדבר
התומך בהמשך עלייה בריבית למשכנתאות ובמיתון הביקושים הגבוהים בשוק הדיור למגורים.
בנוסף ,הנתונים מתחילת השנה ממשיכים להראות על דעיכת "גל" האומיקרון בארה"ב ובאירופה ועלייה מחודשת
בפעילות .בארה"ב המכירות הקמעונאיות עלו ב 3.8-אחוזים בינואר יותר מהצפי ,העלייה החודשית המהירה ביותר
מזה  10חודשים .בגוש האירו מדדי מנהלי הרכש הראשוניים לפברואר היו טובים מהצפי כאשר המדד עלה ב55.8-
נקודות ,בעיקר בשל שיפור בסנטימנט חברות השירותים לאור הירידה בתחלואה וההקלה בהגבלות.

מדדי מנהלי הרכש בגוש האירו
מספר מעל ל-
PMI Manufacturing

מכירות קמעונאיות בארה"ב
ללא מכירות בתחנות דלק מיליוני דולרים

נקודות מעיד על התרחבות
PMI Services

600,000

70

PMI Composite
60

550,000

55.8

50

500,000
40

450,000
30

400,000

20
source: Markit IHS
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Nov-21

Aug-21

May-21
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Jan-22
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Jul-21

Jan-21

זה גם קשור לצלחת

Jan-20

Jul-20

Jul-19

Jul-18

Jan-19

Jul-17

Jan-18

350,000
Jan-17

מחיר האורז והחיטה

בעוד האינפלציה ממשיכה לנסוק במרבית מדינות

(מדדים מרכזיים ,דולרים לטון)

המערב ,בחלקים באסיה התמונה שונה כאשר חלק

600

Corn

550

Rice

500

מההסבר נעוץ בהעדפות התזונה .מחירי החיטה

450

400

והתירס עלו בכ 50-אחוזים מתחילת  2021והם

350

מהווים חלק משמעותי מתשומות המזון באירופה

300

250

ובארה"ב .לעומת זאת ,באסיה האורז הוא הרכיב

200
150

המרכזי בסל המזון ומחירו דווקא ירד במהלך .2021

100

Jan-22

Jan-21

Jul-21

בסין האינפלציה ירדה יותר מהצפי ל 0.9-אחוז בעיקר

Jul-20

Jul-19

סין מדדי מחירים
שינוי ב 12-החודשים האחרונים

בשל ירידה במחירי המזון ( 2%ללא מחירי המזון).
במקביל ,הירידה במחירי האנרגיה לאור צעדי

Jan-20

Jan-19

מדד המחירים לצרכן

15%

מדד המחירים ליצרן
10%

9.1%

הממשלה תרמו לירידה במחירים ליצרן ל 9.2-אחוזים

5%

ב 12-החודשים האחרונים .קצב גבוה ,אך זהו החודש
0.9%

0%

שלישי ברציפות של התמתנות ואם הדבר יימשך זה

-5%

Jan-22

Nov-21

Jul-21

Sep-21

May-21

Jan-21

Mar-21

Nov-20

Jul-20

Sep-20

May-20

Jan-20

Mar-20
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Jul-19

Sep-19

May-19
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Mar-19
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יאפשר לבנק המרכזי להמשיך ולהפחית את הריבית.

source: bloomberg

גם ביפן האינפלציה ירדה ל 0.5-אחוז ( 0.8%בדצמבר) יותר מהצפי ,דבר שיפיג חששות מכך שהבנק המרכזי יצטרך
לאותת בקרוב על שינוי במדיניות .שאלה זו שוב תעלה לאחר פרסום מדד אפריל ,כאשר ההפחתה המסיבית של מחירי
הסלולר (שהפחיתו יותר מנקודת אחוז מהאינפלציה) תצא מהחישוב השנתי.
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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

פברואר-אפריל
הנתון בתקופה המקבילה אשתקד
שלושה מדדים קודמים

1.1%
1.2%
0.4%

0.8%
0.7%
1.2%

1.3%
1.5%
1.6%

מדד המחירים
הסיטוניים של
תפוקת התעשייה
(ללא דלקים)
0.9%
2.9%
1.7%

פרסומים חשובים לשבוע הקרוב
תאריך
יום שלישי ,ה 22-בפברואר
יום רביעי ,ה 23-בפברואר
יום חמישי ,ה 24-בפברואר
יום שישי ,ה 25-בפברואר
יום ראשון ,ה 27-בפברואר
יום שני ,ה 28-בפברואר

ישראל
המדד המשולב למצב
המשק

ארה"ב
מחירי בתים

לינות תיירים

עדכון צמיחה
הכנסה וצריכה פרטית

אירופה

עוד בעולם

סחר חוץ בויאטנאם

רכישות בכרטיסי
אשראי .ייצור
תעשייתי ופדיון ענפי
המשק.

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.
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