
 
 

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם – סוף יולי 2022 
  

1 באוגוסט 2022, ד' באב תשפ"ב 

  למרות הטלטלה העולמית, בישראל האומדנים הראשוניים של צמיחת התוצר ברבעון השני של השנה חיוביים. שוק 

העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. הכנסות המדינה ממסים היו גבוהות והגירעון הממשלתי ב-

12 החודשים האחרונים עד יוני הפך לעודף, הנתון הטוב ביותר מאז תחילת המאה, גם האינדיקאטורים לצריכה הפרטית 

המשיכו להצביע על התרחבות, אך מתונה יותר.  

  האינפלציה בישראל עלתה ביוני ל-4.4 אחוזים והיא תגיע להערכתנו קרוב ל-5 אחוזים בחודשים הקרובים בהובלת 

רכיב השכירות. לאור זאת ושוק העבודה החזק בנק ישראל העלה את הריבית בחצי נקודת אחוז ל-1.25 אחוזים ואותת 

שתהליך עליית הריבית עדיין רחוק ממיצוי. 

  הקשר בין השקל לביצועי שווקי המניות בעולם בלט גם ביולי. כך במקביל לעליות החדות במניות בארה"ב השקל התחזק 

ב-4 אחוזים מול סל המטבעות, עם ייסוף של 3 אחוזים מול הדולר ו-5 אחוזים מול האירו. 

  בעולם, במרבית המדינות המפותחות סנטימנט החברות ומשקי הבית המשיכו להיחלש לאור האינפלציה הגבוהה 

והחששות מהאטה ואף גלישה למיתון. אך הנתונים בפועל (המייצגים בעיקר מבט לאחור) עדיין מצביעים ברוב המקומות 

על כלכלות חזקות עם שוק עבודה הדוק והמשך צמיחה של הצריכה הפרטית.  

  האינפלציה ברוב העולם המשיכה לעלות ולכן הבנקים המרכזיים המשיכו בעליות הריבית המהירות, ואותתו שימשיכו 

בתהליך. ארה"ב הובילה עם עלייה נוספת של 0.75 נקודת אחוז ובגוש האירו סיימו את תקופת הריבית השלילית עם 

עלייה גבוהה מהצפי של חצי נקודת אחוז. 

  למרות ההאצה בעליות הריבית בעולם, בטווחים הארוכים יותר של עקום תשואות האג"ח הממשלתי נרשמה ירידה 

מהירה בתשואות במרבית השווקים המפותחים לאור החששות מגלישה למיתון. החששות תרמו גם לירידה בציפיות 

לאינפלציה במרבית השווקים המפותחים, כולל בישראל. 

  בארה"ב התוצר התכווץ גם ברבעון השני בעיקר בשל ירידה חדה במלאים, אך הצריכה הפרטית המשיכה להתרחב. 

שוק העבודה נותר הדוק אך אינדיקאטורים מקדימים מצביעים על התקררות. סנטימנט החברות ומשקי הבית המשיך 

לרדת, נתוני שוק הדיור המשיכו להידרדר והאינפלציה המשיכה לעלות מעל לצפי. 

  בגוש האירו התוצר צמח ברבעון השני לאור המומנטום החיובי מהסרת הגבלות הקורונה. אך הסנטימנט העתידי ירד 

במהירות לאור האינפלציה הגבוהה, החששות ממיתון וממשבר אנרגיה כתוצאה מהסנקציות על רוסיה. 

  בסין התוצר התכווץ משמעותית ברבעון השני לאור ההגבלות המחמירות ושוק הדיור למגורים המשיך להיחלש. הדבר 

תרם לעדכון כלפי מטה של התחזיות הגלובלית לאור משקלה המשמעותי שלה בתוצר הגלובלי.  

  למרות האכזבה מהנתונים הכלכליים שפורסמו החודש והאצת עליית הריבית ע"י הבנקים המרכזיים בעולם, שווקי 

המניות המובילים בעולם רשמו את החודש הטוב ביותר מזה כמעט שנתיים בהובלת ארה"ב. מדד MSCI העולמי 

(ברוטו במונחים דולריים) עלה ב-8 אחוזים. ביצועי השווקים המתעוררים היו חלשים יותר בעיקר בשל ירידות בסין, כך 

מדד MSCI של השווקים המתעוררים נותר כמעט ללא שינוי. בישראל מדד ת"א 125 עלה ב-7 אחוזים. 



 

 

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה 

 

 

הנתונים הכלכליים שפורסמו החודש המשיכו להצביע על האטה גלובלית מתממשת והבנקים המרכזיים אף האיצו את 

תהליך עליית הריבית. למרות זאת, שווקי המניות המובילים בעולם רשמו את החודש הטוב ביותר מזה כמעט שנתיים 

כאשר מדד MSCI העולמי (ברוטו במונחים דולריים) עלה ב-8 אחוזים. ארה"ב הובילה עם כ-12 אחוזים עלייה בנאסד"ק 

בתמיכת דוחות כספיים טובים מהערכות המוקדמות והירידה בתשואות אג"ח הארוכות. לעומת זאת המדד המקביל של 

השווקים המתעוררים נותר כמעט ללא שינוי ביולי בעיקר בשל ירידה בסין לאור עלייה בתחלואה. בישראל מדד ת"א 

125 עלה ב-7 אחוזים ביולי והמשיך להציג ביצועים יחסית טובים מתחילת השנה בהשוואה בינלאומית. 

 

 

החששות מהאטה מהירה יותר של הכלכלה הגלובלית ואף גלישה למיתון בארה"ב ובאירופה תרמו לירידה חדה 

בתשואות אג"ח הממשלתיות הארוכות, כולל בישראל. זאת למרות האצת עליית הריבית ע"י מרבית הבנקים המרכזיים 

בעולם. במקביל, ברוב השווקים נמשכה הירידה בציפיות לאינפלציה גם בהשפעת הירידה במחיר הנפט. 

 

 

-14%

-18%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

1-Jan-22 1-Feb-22 1-Mar-22 1-Apr-22 1-May-22 1-Jun-22 1-Jul-22

שינוי מצטבר מתחילת השנה

MSCI World

MSCI EM שווקים מתעוררים 

סיכום יולי בשוק ההון 
 

US 10y, 2.6%
Israel10Y, 2.5%

Germany 10y, 0.8%

Japan 10Y, 0.2%

UK 10Y, 1.9%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

31-Jul-19 31-Jan-20 31-Jul-20 31-Jan-21 31-Jul-21 31-Jan-22 31-Jul-22

10-Year Goverment bonds
source: bloomberg

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22 Jul-22

שנים 10הציפיות לאינפלציה ל

ב"ארה )בלומברג(ישראל  גרמניה

source: bloomberg



 

 

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה 

 

ביולי מחיר חבית נפט מסוג Brent ירד ב-6 אחוזים, אך הוא עדיין גבוה מרמתו בתחילת השנה. מחירי שאר הסחורות 

העיקריים נותרו יחסית יציבים בסיכום יולי, אך זאת לאחר ירידה חדה בחודשיים הקודמים. 

 

 

הקשר ההפוך בין השקל לביצועי שווקי המניות בעולם בלט ביולי. כך לאור העליות החדות בשווקי המניות בעולם ביולי, 

השקל התחזק ב-4 אחוזים מול סל המטבעות עם ייסוף של 3 אחוזים מול הדולר ו-5 אחוזים מול האירו. 
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בארץ ובעולם 

  בנק ישראל העלה את הריבית ל-1.25 אחוז ואותת שתהליך עליית הריבית עדיין רחוק ממיצוי. תרמו לכך 

האינפלציה שחצתה את היעד, האצת עליות הריבית בעולם שתרמו לפיחות בשקל וחוזקו של שוק העבודה שיאפשר 

לבנק להתמיד בעליית ריבית בהמשך השנה. להערכתנו, אם בהמשך החודש נראה העלאות של חצי אחוז ויותר 

של הבנקים המרכזיים בגוש האירו ובארה"ב, סיכוי גבוה שנראה העלאה של חצי אחוז גם בהחלטה הבאה. 

  מתגברים הסימנים להאטה ואף צמיחה שלילית ברבעון השני בארה"ב עם ירידה ריאלית בצריכה הפרטית והמשך 

ירידה בסנטימנט החברות ומשקי הבית. אך הפוקוס של הבנק המרכזי הוא עדיין על האינפלציה ולהערכתנו לא 

יעצור את העלאת הריבית השנה גם על חשבון צמיחה ועלייה באבטלה שעדיין נמצאת בשפל. 

  האינפלציה בגוש האירו לא מפסיקה לעלות והבנק המרכזי יעלה את הריבית בלפחות רבע נקודת אחוז בעוד 

שבועיים וגם בהחלטה לאחר מכן. עם זאת, צמצום באספקת הגז מרוסיה לצד קושי למצוא מקורות חלופיים 

ממשיכים לאיים להביא חלקים באירופה למיתון בחורף. החששות הללו, שהתווספו לחששות מהאטה בארה"ב, 

הביאו לירידה חדה בציפיות לאינפלציה ובתשואות אג"ח הממשלתיות באירופה ובעולם בשבוע האחרון. 

  בסין גל התחלואה הנוכחי דועך ואיתו ההגבלות המחמירות, דבר שתרם לשיפור מהיר מהצפי בסנטימנט החברות 

ביוני, אך ספק עם זה ימנע צמיחה שלילית ברבעון השני. 

  באוסטרליה העלו את הריבית בעוד חצי נקודת אחוז, גם הבנק האוסטרלי מאותת שהוא רוצה להעלות במהירות 

את הריבית עוד השנה. 

 

לחצו כאן למעבר לסקירה  
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly05jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly05jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly05jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly05jul2022.pdf
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בארץ 

  עודף תקציבי ב-12 החודשים האחרונים, תומך בדירוג האשראי של ישראל ובחוזקו של השקל זאת למרות הבחירות 

הנוספות. יחד עם זאת, הגורמים שתרמו להכנסות גבוהות ממסים מתמתנים. 

  בשישי הזה יתפרסמו מדדי המחירים לחודש יוני. אנו צופים עלייה של 0.4 אחוז בהובלת מחירי הטיסות, הדלק 

והשכירות. הם יקוזזו חלקית עם ירידה עונתית במחירי ההלבשה והפירות.  

  יצוא שירותי ההיי-טק המשיך לצמוח (לפחות עד אפריל), כאשר ההשקעות הרבות שנעשו בשנתיים האחרונות 

ימשיכו להבשיל ויקזזו חלק מההאטה בביקוש העולמי. 

 

בעולם 

  דוח התעסוקה בארה"ב המשיך להצביע על שוק עבודה הדוק למרות ניצנים ראשוניים של התמתנות. הפרסום לצד 

הצפי להמשך עלייה באינפלציה מחר (רביעי) תומכים בעלייה נוספת של 0.75 נקודת אחוז בריבית בעוד כשבועיים. 

  בשישי הקרוב יתפרסמו נתוני הצמיחה בסין לרבעון השני והצפי הוא לצמיחה שלילית לאור הסגרים המחמירים 

באפריל ובמאי. הדבר תומך בהמשך מדיניות מרחיבה של הבנק המרכזי ושל הממשלה במיוחד לאור היחלשות 

נתוני התעסוקה והתמתנות עליית המחירים ליצרנים. 

 
 

לחצו כאן למעבר לסקירה  
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly12jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly12jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly12jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly12jul2022.pdf


 

 

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה 

 

 
 

בארץ 

  מדד המחירים לצרכן עלה ביוני בהתאם לצפי ב-0.4 אחוז. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות 

ל-4.4 אחוזים, והיא צפויה לעלות קרוב ל-5 אחוזים עד לסוף הקיץ בהובלת מחירי השכירות.  

  אנו צופים שגם בסוף אוגוסט בנק ישראל יעלה את הריבית בחצי נקודת אחוז.  

  מחירי הדירות המשיכו לעלות. אך במבט קדימה להערכתנו, תהליך העלאת הריבית שמתגלגלת לריביות 

למשכנתאות ההאטה בצמיחה הגלובלית בכלל ובהייטק בפרט ימתנו את הביקושים לנדל"ן.  

 

בעולם 

  האינפלציה בארה"ב שוב הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ל-9.1 אחוזים, אנו צופים ברביעי הבא עלייה נוספת של 

0.75 אחוז בריבית.  

  האצת העלאת הריבית בארה"ב מחייבת התאמה בשאר המדינות כדי למתן את הפיחות מול הדולר שהמשיך 

להתחזק בעולם במיוחד מול האירו. בחמישי הזה אנו נראה עליית ריבית ראשונה של ה-ECB מאז 2011. 

  ביצועי התוצר בסין ברבעון השני היו הגרועים ביותר מאז פרוץ הקורונה והממשלה לא תעמוד ביעד הצמיחה השנתי 

ללא הרחבה משמעותית יותר. הנתון יגרום בשבועות הקרובים לעדכונים כלפי מטה של תחזיות הצמיחה לסין 

ולעולם.  

  ההאטה בסין שחלק משמעותי מכך מתבטא בשוק הנדל"ן תרמה בשבועות האחרונים לירידה החדה במחירי חומרי 

הגלם לתעשייה לאור ההתמתנות היבוא לסין. לעומת זאת, ההקלה בהגבלות בשלהי הרבעון תרמה לשיפור ביצוא 

של סין בעיקר לארה"ב. 

 
 

לחצו כאן למעבר לסקירה  
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly19jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly19jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly19jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly19jul2022.pdf


 

 

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה 

 

 
 

בארץ 

  שיעור האבטלה ביוני ירד לשפל של 3.3 אחוזים ובגילאי העבודה העיקריים המספר מתחת ל-3. הנתון לצד המשך 

עליית הריבית המהירה בעולם והצפי להמשך עלייה באינפלציה מחזקים את הערכתינו שגם בהחלטות הבאות בנק 

ישראל יעלה את הריבית בחצי נקודת אחוז. 

  הפרסומים בתקשורת על צמצומי עובדים בענף היי-טק מתחילים לבוא לידי ביטוי בדיווחים הרשמיים עם ירידה 

במספר המשרות הפנויות של מפתחי התוכנה. אך יש להדגיש שלמרות הירידה הביקושים לעובדים בענף עדיין 

גבוהים בהרבה מהרמה לפני פרוץ הקורונה. 

 

בעולם 

  השבוע נוספו הנתונים שמצביעים על האטה בארה"ב עם ירידה מהירה בסנטימנט חברות השירותים, המשך 

הידרדרות בנתוני שוק הדיור והתמתנות בשוק העבודה. למרות זאת, אנו מצפים שמחר (רביעי) לעוד עלייה חדה 

של 0.75 נקודת אחוז ע"י הבנק המרכזי, לצד המשך הכוונה ע"י הנגיד שהריבית תמשיך ולעלות במהירות 

בהחלטות הבאות לאור אינפלציית הליבה הגבוהה. 

  הבנק המרכזי בגוש האירו העלה את הריבית בחצי נקודת אחוז, יותר מהצפי ובכך הסתיימה תקופה הריבית 

השלילית שהחלה ב-2014, ואנו מצפים לעלייה דומה גם בהחלטות הבאות. זאת למרות הסימנים המשמעותיים 

יותר להאטה בצמיחה עם ירידה של מדד מנהלי הרכש ליולי לרמתו הנמוכה ביותר מזה כשנה וחצי. 

 
 

לחצו כאן למעבר לסקירה  
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly26jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly26jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly26jul2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%202022/weekly26jul2022.pdf


 

 

ראו גילוי נאות בסוף הסקירה 

 

  

 

סקירה זו מתפרסמת בכתובת  
 https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx

 oferkl@harel-ins.co.il הערות ושאלות ניתן להפנות לעפר קליין; בדואר אלקטרוני
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 הנזכרים 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. 

https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx
mailto:oferkl@harel-ins.co.il

