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  הבנק המרכזי בארה"ב הפנים שהאינפלציה עולה מהר יותר מהערכות המוקדמות שלו ויש להאיץ את קצב עליית 

הריבית גם על חשבון הצמיחה והתעסוקה. לכן העלה את הריבית בקצב המהיר ביותר מאז שנות התשעים ואותת 

שהיא כנראה עוד תוכפל עד לסוף השנה.  

  המשך העלייה באינפלציה לצד העלאת הריבית המהירה יותר של הבנק המרכזי הגדול בעולם מחייבת את הבנקים 

המרכזיים האחרים לעשות התאמות. לכן במהלך יוני יותר בנקים מרכזיים בחרו להעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז.  

  בארה"ב שוק העבודה נותר איתן, אך הנתונים הריאליים מצביעים על צמיחה איטית ואף שלילית ברבעון השני, בדגש 

על שוק הדיור וסנטימנט משקי הבית. האינפלציה הפתיעה ועלתה במאי לשיא של עשורים ולכן הבנק המרכזי העלה 

את הריבית ב-0.75 אחוז ועדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה. 

  באירופה המומנטום החיובי מהסרת הגבלות הקורונה התפוגג במהירות, ובמקומו התעצמו החששות ממיתון לאור הצפי 

לעלייה מהירה בריבית והזינוק במחירי המזון והאנרגיה. כך סקרי החברות ומשקי הבית רשמו ירידה נוספת ביוני. הבנק 

המרכזי הודיע על סיום תוכנית הרכישות וכוונתו להעלות את הריבית בלפחות רבע נקודת אחוז ב-2 ההחלטות הבאות. 

  בסין התחלואה ירדה והממשל צמצם באיטיות את ההגבלות. הדבר תרם לשיפור בסנטימנט החברות ומשקי הבית ביוני 

מהשפל של החודשיים האחרונים שכנראה מעידים על צמיחה שלילית ברבעון השני. בשאר מזרח אסיה נרשם שיפור 

בסנטימנט החברות לאור הקלה בהגבלות, השיפור בפעילות בסין והאינפלציה הנמוכה יחסית. 

  למרות ההאצה בציפיות לעליית ריבית, בטווחים הארוכים נרשמה ירידת תשואות אג"ח הממשלתיות במרבית השווקים 

המפותחים לאור החששות מגלישה למיתון. הדבר תרם לירידה בכמעט כל מדדי הסחורות בעולם. מלבד מחירי הנפט 

שהמשיכו בתנודתיות החריגה מאז המלחמה. הגורמים הללו תרמו לירידה בציפיות לאינפלציה במרבית השווקים 

המפותחים, כולל בישראל. 

  העלאת הריבית המהירה והחששות ממיתון תרמו לכך שביצועי שווקי המניות בארה"ב ובאירופה היו החלשים ביותר 

מאז פרוץ הקורונה, ובסיכום יוני מדד MSCI העולמי (ברוטו במונחים דולריים) ירד ב-9 אחוזים. מדד MSCI של 

השווקים המתעוררים ירד ב-7 אחוזים, אך סין בלטה לחיוב לאור צמצום הגבלות הקורונה. בישראל נרשמו גם ירידות 

אך מתונות יותר ומדד ת"א 125 ירד ב-4 אחוזים.  

  בישראל מדד המחירים לצרכן אמנם לא הפתיע כלפי מעלה, אך האינפלציה המשיכה לעלות ל-4.1 אחוזים ובמחירי 

האנרגיה הנוכחיים היא תגיע קרוב ל-5 אחוזים בחודשים הקרובים. שוק התעסוקה נותר קרוב לרמות השיא 

והאינדיקאטורים לצריכה הפרטית המשיכו להצביע על התרחבות, אך מתונה יותר. הגירעון הממשלתי התאפס במאי, 

לראשונה מאז 2007, לאור המשך הכנסות גבוהות ממסים. 

  השקל נחלש במהלך יוני ב-3.5 אחוזים מול סל המטבעות לאור הירידות החדות בשווקי המניות בעולם לצד המשך 

התחזקות הדולר בעולם. 
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ביוני ביצועי שווקי המניות בארה"ב ובאירופה היו החלשים ביותר מאז פרוץ הקורונה, תוך כדי המשך תנודתיות 

גבוהה. תרמו לכך האינפלציה שממשיכה לעלות, עליית הריבית הגדולה ביותר מזה עשורים של הבנק המרכזי בארה"ב, 

האיתותים מבנקים מרכזיים המובילים בעולם על כוונתם גם להאיץ את עליית הריבית, והחששות שזה יגרום למיתון. 

בסיכום יוני מדד MSCI העולמי (ברוטו במונחים דולריים) ירד ב-9 אחוזים, בהובלת ארה"ב ואירופה שרשמו את 

המחצית הראשונה החלשה ביותר מזה עשורים. בישראל נרשמו ירידות אך מתונות יותר כאשר מדד ת"א 125 ירד ב-

4 אחוזים. מדד MSCI של השווקים המתעוררים ירד ב-7 אחוזים, אך סין בלטה לחיוב לאור הירידה בתחלואה וצמצום 

הגבלות הקורונה. 

 

למרות ההאצה הצפוייה בקצב עליית הריביות של הבנקים המרכזיים (והעלייה בתשואות אג"ח הממשלתיות הקצרות), 

בטווחים הארוכים יותר נרשמו ירידת תשואות במרבית השווקים המפותחים. חששות מהאטה מהירה של הצמיחה ואף 

גלישה למיתון תרמו לכך. בגוש האירו החלטת הבנק המרכזי לא לצמצם את האג"ח שרכש במסגרת תוכנית החירום 

גם תרם לירידה בתשואות. 
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החששות ממיתון תרמו לירידה מהירה בכמעט 

בכל מדדי הסחורות המובילים בעולם, זאת מלבד 

מחירי הנפט שירדו קלות תוך כדי המשך תנודתיות 

גבוהה.  

 

ירידה זו והחששות ממיתון תרמו לירידה בציפיות 

לאינפלציה במרבית השווקים המפותחים. גם 

בישראל נרשמה ירידה בציפיות לאינפלציה גם 

לאור הודעת האוצר על כוונה להפחתה נוספת במס 

הבלו על הדלק. 

 

 

 

השקל נחלש במהלך יוני ב-3.5 אחוזים מול סל 

המטבעות לאור הירידות החדות בשווקי המניות 

בעולם לצד התחזקות הדולר בעולם.  

 

בסיכום יוני השקל נחלש ב-5 אחוזים  מול הדולר, 

2 אחוזים מול האירו. 
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בארץ  

  כל חברי הועדה המוניטרית תמכו בהחלטה להעלות את הריבית ב-0.4 נקודת אחוז לאור האינדיקאטורים החיוביים 

משוק העבודה, העלייה באינפלציה והמשך העלאות הריבית בעולם. להערכתנו הגורמים הללו ואילו שהתפרסמו 

מאז תומכים בהמשך הקו הניצי גם בהחלטת הריבית הבאה ב-4 ביולי. 

  מתרבים הסימנים שהעדפות הצרכנים שהשתנו בקורונה לכיוון של צריכת מוצרים על חשבון שירותים חוזרים 

לתוואי הנורמאלי. כך קצב הגידול בפדיון ברשתות השיווק האט ומנגד אנו עדים לגידול בצריכת השירותים ובעיקר 

גידול מהיר בצריכת שירותי תיירות. 

 

בעולם 

  האינפלציה בגוש האירו לא עוצרת ועמדה על 8.1 אחוזים במאי, כמחצית מכך בשל הזינוק במחירי האנרגיה. 

בחמישי הקרוב אנו מצפים שה-ECB יודיע על סיום תוכנית הרכישות ויאותת על כוונתו להעלות את הריבית 

בהחלטה הבאה ביולי, ולא יפסול גם מהלך של חצי נקודת אחוז. 

  נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות חיוביים וכך גם סנטימנט החברות, אך הקצב מתמתן. ברביעי הבא 

הבנק המרכזי יעלה את הריבית בעוד חצי נקודת אחוז. הפוקוס של המשקיעים יהיה על עדכון התחזית לריבית. 

  סנטימנט החברות בסין עדיין שלילי אבל פחות, לאור ההקלה שנרשמה בהגבלות בשבועיים האחרונים בהגבלות 

של הממשלה. 

  כמו בנק ישראל, באוסטרליה העלו את הריבית בפעם השנייה ברציפות יותר מהערכות המוקדמות - הפעם בחצי 

נקודת אחוז ל-0.85 אחוז. 

 

לחצו כאן למעבר לסקירה  
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בארץ  

  הגירעון כאחוז מהתוצר ירד לאפס, לראשונה מאז 2007. המשך ירידה בהוצאות הממשלה ועלייה מהירה מהצפי 

בהכנסות תרמו לכך. עם זאת, חלק מהגורמים שתרמו לעלייה המהירה בהכנסות ממסים ישירים נחלשים. גם בצד 

ההוצאות אנו צופים גידול לכן, אנו צופים שמפה והלאה נראה עלייה בגירעון כאחוז מהתוצר.  

  ההפתעה כלפי מעלה במדדי המחירים באירופה ובארה"ב במאי מגבירה את הסיכוי להפתעה דומה מחר גם 

בישראל. 

  המומנטום החיובי בתיירות הגלובלית נמשך, כך במאי מספר כניסות התיירים לישראל ויציאות הישראלים לחו"ל 

נמצא ברמה הגבוהה ביותר מאז תחילת משבר הקורונה (על פי נתונים מנוכים עונתיות). 

בעולם 

  האינפלציה בארה"ב הפתיעה כאשר עלתה ל-8.6 אחוזים במאי, ואינפלציית הליבה ירדה רק קלות. השוק נותן 

הסתברות גבוהה לעליית ריבית של 0.75 אחוז מחר (רביעי) בערב אנחנו עדיין לא משוכנעים. עם זאת, אנו צופים 

שהנגיד יאותת על המשך העלאות רצופות עד לסוף השנה ויעדכן בהתאם את התחזיות לריבית הקצרה. 

  עלייה מהירה יותר בריבית הבנק המרכזי הגדול בעולם מחלחלת לשאר הבנקים המרכזיים, שיצטרכו להגיב 

בהתאם. להערכתנו, בחמישי הקרוב הבנק המרכזי בבריטניה ימשיך להעלות את הריבית, כאשר גם עלייה של חצי 

נקודת אחוז על הפרק. 

  בהחלטתו האחרונה הבנק המרכזי בגוש האירו שרטט את תוואי העלאת הריבית שלו לחודשים הקרובים ויביא 

לסיום הריבית השלילית מזה כ-11 שנה 

  בניגוד למרבית העולם, בסין קצב עליית המחירים מתמתן גם בשל ההשפעה הנמוכה יותר של המלחמה באוקראינה 

על המדינה. האינפלציה הכללית נותרה על 2.1 אחוזים במאי, למרות המשך העלייה במחירי המזון שמהווה קרוב 

לשליש מהמדד. הירידה במחירים תאפשר לבנק המרכזי להמשיך ולהפחית את הריבית. 
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בארץ ובעולם 

  בין אינפלציה לרוטציה – מערכת בחירות חמישית בתוך פחות מ-4 שנים צפויה לעכב קבלת החלטות כלכליות בחצי 

השנה הקרובה (לפחות) בהם רפורמות בתחום הדיור, תשתיות, שכר המינימום והפיתוח. בנוסף, הקדמת הבחירות 

מקטינה את האפשרות של הממשלה להשתמש בעודפיה בחודשים הקרובים להקטנת עליות המחירים במשק 

ומחזקת את דעתנו שקיים סיכוי טוב שבנק ישראל יעלה את הריבית ב-0.5 נקודת אחוז בעוד כשבועיים. 

  הבנק המרכזי בארה"ב העלה את הריבית ב-0.75 אחוז, הקצב המהיר ביותר מזה 30 שנה. מרבית החברים בבנק 

מאמינים שהריבית תוכפל עד לסוף השנה, מכאן תחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מטה ולהערכתנו יש סיכוי טוב 

שיעודכנו שוב למטה בעדכון הבא. 

  בניגוד לארה"ב ואירופה, בישראל מדד המחירים לצרכן למאי הפתיע כלפי מטה ועלה ב-0.6 אחוז (התחזית שלנו 

הייתה 0.7). במחירי הנפט הנוכחיים וללא הארכה של הפחתת הבלו על הדלק, האינפלציה צפויה להערכתנו לעלות 

קרוב ל-5 אחוזים עד לסוף הקיץ. 

  עלייה מהירה יותר בריבית של הבנק המרכזי הגדול בעולם תחייב את הבנקים המרכזיים האחרים לעשות התאמות. 

בכך (ובנוסף להקדמת הבחירות) גוברים הסיכויים שבנק ישראל יעלה את הריבית ב-0.5 נקודת אחוז בעוד 

כשבועיים, זאת למרות ההפתעה כלפי מטה במדד. 

  מחירי הדירות המשיכו לעלות גם החודש. במבט קדימה להערכתנו, הירידות החדות בשווקי המניות ותהליך 

העלאת הריבית שמתגלגלת לריביות למשכנתאות ימתנו את הביקושים בהמשך השנה. גם ההיצע צפוי לעלות 

בשנים הבאות לאור שיא בהתחלות ובהיתרי הבנייה. 

  סימני חרטה? הבנק המרכזי בגוש האירו, שעוד לא התחיל להעלות את הריבית, נלחץ מהעלייה החדה בתשואות 

האג"ח הארוכות (בדגש על איטליה) שמסכנת את יכולת גיוס ומחזור החוב של חלק מהמדינות. לכן הודיע שישמור 

על מאזן האג"ח שרכש במסגרת תוכנית החירום. להערכתנו משמעות הדבר שבגוש האירו הריבית תעלה בקצב 

איטי יותר בהשוואה לשאר העולם ולתחזיות שמגלמות ריבית חיובית ברמה של כ- 1 אחוז בסוף השנה. 
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בארץ ובעולם 

  בנקים מרכזיים נוספים מצטרפים למגמת העלאת הריבית בחצי נקודת אחוז - כאשר השבוע בלטו נורבגיה וקנדה. 

עליית הריבית העולמית לצד חוזקו של שוק העבודה הישראלי מגבירים את הסיכוי שנראה העלאה דומה בהחלטת 

הריבית של בנק ישראל ביום שני הקרוב.  

  במקביל להחלטת הריבית אנו מצפים לעדכון כלפי מעלה של קצב האינפלציה ועדכון כלפי מטה של תחזיות 

הצמיחה. עדיין מדובר בצפי לצמיחה גבוהה ביחס למרבית השווקים המפותחים, דבר שתומך בדירוג האשראי של 

ישראל למרות עוד סבב בחירות וחשש מעוד שנה ללא תקציב. 

  בשבועיים האחרונים נרשמה ירידה במחירי מרבית הסחורות, שתרמה לירידה מקבילה בציפיות לאינפלציה. יחד 

עם זאת, נוכח התנודות החריגות, להערכתנו עדיין מוקדם להסיק לגבי שיפור קבוע בלחץ האינפלציוני מצד ההיצע. 

בישראל נרשמה ירידה חדה עוד יותר בציפיות כתגובה להודעת שר האוצר על כוונתו להמשיך את ההנחה בבלו 

על הדלק ואולי אף להגדיל את הסכום. 

  ביוני נרשמה הידרדרות מהירה בסנטימנט החברות ומשקי הבית בגוש האירו. המומנטום החיובי מהסרת הגבלות 

הקורונה התפוגג, ובמקומו התעצמו החששות מהאטה לאור הצפי לעלייה מהירה בריבית והזינוק במחירי המזון 

והאנרגיה. המצב חמור יותר לאור הסנקציות על רוסיה שבתגובה (לא רשמית) צמצמה בשבועיים האחרונים את 

אספקת הגז לאירופה. אם תימשך ההידרדרות ייתכן וגרמניה תצטרך להציב מכסות על הצריכה דבר שיעצור את 

הצמיחה. 

  האינפלציה ביפן נותרה על 2.5 אחוזים במאי, מעל יעד הבנק המרכזי (2%). כשני-שליש מכך בעקבות הזינוק 

במחירי המזון והאנרגיה, לכן הבנק המרכזי מאותת שהוא לא מתכוון לסגת מהמדיניות המרחיבה למרות העלאות 

הריבית בעולם. הדבר מביא להמשך הפיחות ביין שנמשך גם בשבוע האחרון. 
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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

