
 
 

 2021 ף דצמברסו –סביבה הכלכלית בארץ ובעולם תמצית ה
  

  על תחלואה  מצביעיםמחקרי הביניים אך  ,ומספר המקרים המאומתים בעולם הגיע לשיא חדש במהירותהאומיקרון התפשט

מבעבר יש לזכור שהעולם מוכן יותר  על התקהלויות ותיירות גלובלית הוחמרו.בעולם הגבלות . ל מחוסניםפחות חמורה אצ

, היכולת להתאים את החיסונים וההסתגלות של חברות הכלכליתלהתמודדות עם הנגיף, לאור הלמידה שעברה המערכת 

 ומשקי הבית לעבודה ופעילות מרחוק.

  את קצב צמצום הרכישות  הכפילהבנק המרכזי בארה"ב של הבנקים המרכזיים בעולם נמשכה; צמצום המדיניות המרחיבה

. . במקביל, נרשמו גם עליות ריבית בבריטניה ובנורבגיה, בשל האינפלציה הגבוהה2022-העלאות ריבית ב 3-ואותת על כ

  הפיחות במטבעות המקומיים.ל רקע עבחלק מהשווקים המתעוררים נרשמו  נוספות ריבית עליות

  נעצר בדצמבר  .והתמתנות החששות מחומרת האומיקרון במחירי האנרגיההעלייה לאור לעלות  ההמשיכבפועל האינפלציה

 הרעה.נרשמה 'בצווארי הבקבוק' הגלובליים, אך גם לא  שיפורה

  ברבעון האחרון של השנה על צמיחה חזקהממשיכים להצביע )מלפני התפשטות האומיקרון(  הריאלייםהנתונים בארה"ב. 

הממשל )שוב( נכשל בהעברת תקציב, וכדי . שוק העבודה המשיך להשתפרושנה  40לשיא של לעלות המשיכה האינפלציה 

 למנוע השבתה הקונגרס העביר תקציב זמני עד לאמצע פברואר.

  במתינות.רק סנטימנט החברות ירד  אך קהל ותיירות הוחמרו תוההגבלות על התקהלו בשיאהתחלואה בגוש האירו 

. אך הבנק המרכזי אותת שהריבית בשל העלייה במחירי האנרגיה בעיקרמאז הקמת הגוש האינפלציה המשיכה לעלות לשיא 

 .הנוספתהבנק יכפיל את תוכנית הרכישות  2022תישאר נמוכה לזמן ממושך, ולאחר סיום תוכנית רכישות החירום במרץ 

 המשיכו לפגוע בביקושים לצד המשך מדיניות אפס הסובלנות של הממשלה לנגיף  שוק הנדל"ןסין בהובלת ההאטה ב

את יחס הרזרבה לבנקים והפחית את הריבית הקצרה. הביקושים העזים  הורידהמקומיים. בעקבות זאת הבנק המרכזי 

 לסחורות בעולם המשיכו להביא את היצוא הסיני לשיאים חדשים.

 קצב הגידול בצריכה הפרטית הגירעון ירד יותר מהצפי ושיעור האבטלה המשיך לרדת,  -חיוביים , רוב הנתונים בישראל

לעודף בחשבון השוטף של  והוא הסיבה העיקריתשיאים חדשים להגיע ל. יצוא השירותים המשיך אך עדיין נותר גבוה התמתן

 מאזן התשלומים.

  אחוז. להערכתנו במהלך השנה הבאה  0.1-ירד במות כאשר היה נמוך מהערכות המוקדמדד המחירים לצרכן בנובמבר גם

 .רד. דבר זה, לצד חוזקו של השקל, יאפשר לבנק ישראל מרווח תמרון רחביקצב האינפלציה י

  בעולםאחד מהטבעות החזקים כ 2021וסיים את  ,מול סל המטבעות של בנק ישראלאחוזים  2בעוד בדצמבר השקל התחזק .

בישראל צפוי לקזז )באופן חלקי( ריבית לפער בין הריבית בארה"ב פתיחת , אך להערכתנו התחזקותהמשך אנו עדיין צופים 

 .את הלחץ המתמיד של הגורמים המבניים לחיזוק השקל

  עליות והוכתרה כאחת מהשנים הטובות ביותר במרבית שווקי המניות בעולם )מלבד בשווקים בהסתיימה  2021שנת

מבצעי החיסונים, מדיניות מוניטרית מרחיבה בדגש על ארה"ב ואירופה לצד הרחבה פיסקאלית המתעוררים בדגש על סין(. 

העולמי )ברוטו במונחים  MSCIמדד  דצמברבסיכום  .( תרמו לכך2020מהתוצר מאז  25%יוצאת דופן בהובלת ארה"ב )

של  MSCIמדד ו. לעומת זאת אחוזים מתחילת השנה 22והשלים  (5%-עלה ב 125אחוזים )מדד ת"א  4-עלה בדולרים( 

 .אחוזים אך ירד בשיעור דומה מתחילת השנה 2-עלה בהשווקים המתעוררים 

 בתשפ" כ"ט בטבת, 2022בינואר 2
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דצמבר, ובכך מחקו את הירידות של סוף נובמבר עם הדיווחים ב חדשיםלשיאים עלו                             

  של האומיקרון תרמו לכך. חומרה נמוכה. הרחבה מוניטרית בסין לצד דיווחים על על ווריאנט האומיקרון

 

)מלבד בשווקים המתעוררים                      ט                                     2021    

בדגש על סין(. מבצעי החיסונים, מדיניות מוניטרית מרחיבה בדגש על ארה"ב ואירופה לצד הרחבה פיסקאלית יוצאת 

, 2022-חלק מהגורמים הללו כבר לא יהיו אתנו באך . ( תרמו לכך2020מהתוצר מאז  25%דופן בהובלת ארה"ב )

והתקציבים של מרבית הממשלות  מצטמצמתהתמיכה של הבנקים המרכזיים  בעולם ימשיכו לעלות,אמנם החיסונים 

 .יותר מאוזניםכבר 

 

            ,     MSCI         )22ספרתית של -אחוזים והשלים עלייה דו 4-עלה ב)ברוטו במונחים דולרים 

אחוזים מתחילת  27אחוזים בדצמבר והשלים עלייה של  4-עלה ב S&P500מדד      " ;            אחוזים 

אחוזים מתחילת השנה ובישראל  21אחוזים בדצמבר והשלים עלייה של  6-עלה ב Stoxx50מדד         השנה, 

 . אחוזים מתחילת השנה 31אחוזים בדצמבר והשלים עלייה של  5-עלה ב 125מדד ת"א 

 2-עלה ב                      MSCIיותר ומדד  חלשיםהביצועים של השווקים המתעוררים היו  ,לעומת זאת

 אחוזים בסין. 5-של כ שנתית בעיקר בשל ירידה מתחילת השנה,אחוזים  2-אחוזים בדצמבר אך ירד ב
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אומיקרון, הצמצום המהיר יותר של הבנק המרכזי בארה"ב והמשך העלאות מההדיווחים על תחלואה פחות חמורה 

. בדצמבר במרבית השווקים המפותחים          ג"           ריבית של בנקים מרכזיים נוספים תרמו לעלייה 

 החדהבדצמבר למרות העלייה עלו קלות בסוף נובמבר, הציפיות                   במקביל, לאחר הירידה החדה 

הייסוף  למרותגם עלו הציפיות לאינפלציה        . בדצמבר( 3%) ושאר הסחורותבדצמבר(  11%)במחיר הנפט 

 כלפי מטה במדד המחירים.הנוספת בשקל וההפתעה 

 

 

 

המטבעות היה בין השקל  2021-. בלשיא חדש מול סל המטבעות של בנק ישראל אחוזים 2-בדצמבר בהתחזק      

סל המטבעות. העודף בחשבון השוטף של מאזן מול אחוזים  8-כ)כמו היואן הסיני( עם ייסוף של  החזקים בעולם

 30-שיא של מעל לטק לצד העליות בשווקי המניות בעולם תרמו לכך, למרות -התשלומים בהובלת יצוא שירותי ההיי

אנו עדיין צופים המשך ייסוף, אך להערכתנו התנודתיות בשוק המט"ח רכישות המט"ח של בנק ישראל. במיליארד דולר 

פתיחת פער בין הריבית בארה"ב והריבית בישראל צפויה המדיניות המוניטרית המרחיבה בעולם, ולאור צמצום  תגדל

 לקזז )באופן חלקי( את הלחץ המתמיד של הגורמים המבניים לחיזוק השקל.
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 למרות השיפור, להערכתנו, שיעור האבטלה בשנה  המשיך לרדת.מחצית הראשונה של נובמבר שיעור האבטלה ב

של בנק ישראל הדבר תומך בהמשך מדיניות מרחיבה  הבאה צפוי להישאר גבוה בהשוואה לרמתו קדם המשבר.

 וכך גם עולה מסיכומי הדיונים מהחלטת הריבית האחרונה.

  ,חודשים  3גה תחזור בעוד , הקונגרס הסכים לתקציב זמני נוסף. הסאהושבתרגע לפני שהממשל בארה"ב כצפוי

 שבינתיים התקציב יהיה יחסית מרסן.כ

 אחוזים. בעקבות דבריו של  7-תעלה בשישי קרוב לבארה"ב  החודשים האחרונים 12-ב האינפלציהאנו סבורים ש

והמשך הירידה באבטלה אנו צופים  הנגיד שייתכן והבנק יסיים את תוכנית הרכישות מספר חודשים מוקדם מהתכנון

 העלאות ריבית בשנה הבאה.  2-שבהחלטת הריבית ברביעי הבא, הבנק יעדכן כלפי מעלה את הערכותיו ל

 אחוזים בנובמבר, בעיקר בשל זינוק במחירי האנרגיה. המצב אצל  4.9-האינפלציה בגוש האירו המשיכה לנסוק ל

 אחוזים. 22-הגלם עלה ב מדד מחירי חומריהיצרנים גרוע עוד יותר שם 

 אך הותירה את מרבית רבה ותמותה הסובלנות של ממשלת סין אמנם מנעה גלי תחלואה חוזרים-מדיניות אפס ,

המדינה תמשיך בהגבלות תנועה מחמירות והסכנה בסגרים להערכתנו, . לכן לכל ווריאנט חדש חשופה ההאוכלוסיי

. עוד יותר על הצמיחה בשנה הבאה, במיוחד בענפי השירותיםמקומיים חוזרים עלתה משמעותית. דבר זה יכביד 

 בעקבות זאת הבנק המרכזי הפחית את יחס הרזרבה )=הפחתת ריבית(.
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  ,תרמו לעוד חודש כנראה כתגובה לצפי להעלאת מס הרכישה )שאכן התממש(, עלייה משמעותית בעסקאות נדל"ן

יעלה בחודש הבא, אך ימשיך במגמת ולהערכתנו  אחוזים 4.6-הגירעון כאחוז מהתוצר ירד ל .חזק בהכנסות ממסים

 ובהמשך התחזקות של השקל. דבר התומך בדירוג האשראי של ישראל ,הירידה בתחילת השנה הבאה

  .אנו עדיין צופים ייסוף, בנובמבר בנק ישראל האיץ את רכישות המט"ח אך הדבר לא מנע את המשך הייסוף בשקל

בשל צמצום המדיניות המוניטרית המרחיבה מאוד בארה"ב ובשל אך להערכתנו התנודתיות בשוק המט"ח תגדל, 

 הסימטריות ברכישות/מכירות בנק ישראל.-אי

  פלציה המיובאת ויאפשר לבנק ישראל להישאר סבלני. מחר )רביעי( יתפרסם מדד הייסוף בשקל מפחית את האינ

המחירים לנובמבר שלהערכתנו יישאר ללא שינוי. העלייה החדה במחיר הדלק תקוזז עם ירידה במחירי הנופש 

 ירקות.-והפירות

 

      

  שנה. להערכתנו הבנק המרכזי יעדכן מחר )רביעי( כלפי מעלה את  40האינפלציה בארה"ב עלתה כצפוי לשיא של

במקביל, בהסתברות גבוהה הבנק יודיע שהוא מתכנן להאיץ העלאות ריבית בשנה הבאה.  2-תחזית הריבית ל

 הנובעת מווריאנט האומיקרון. הוודאות-את צמצום תוכנית הרכישות, השאלה הגדולה היא אם ואיך יתייחס לאי

  בחמישי הבנקים המרכזיים בגוש האירו ובבריטניה ישאירו את הריבית ללא שינוי, אך הראשון יודיע על סיום תוכנית

 רכישות החירום בשנה הבאה.

  הרנמינבי הסיני )יואן( המשיך להתחזק גם בשבוע האחרון. החוזקה ביצוא הסחורות של סין לצד עצירת התיירות

וצאת תרמו להתחזקות המטבע השנה. הייסוף תרם לכך שהאינפלציה בסין נמוכה יותר בהשוואה למדינות הי

אחרות בעולם. עם זאת, לעתיד, אנו רואים פחות גורמים התומכים בהמשך התחזקות של המטבע בהם: ההאטה 

ל מקבילו בארה"ב שצפוי בכלכלת סין והמדיניות המוניטרית המנוגדת של הבנק המרכזי בסין שמרחיב )לאט(, מו

 לצמצם.
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 אחוז, נמוך מהערכות המוקדמות. האינפלציה עלתה קלות והיא תעלה  0.1-מדד המחירים לצרכן בנובמבר ירד ב

 2עוד מעט בחודש הבא. להערכתנו במהלך השנה הבאה קצב האינפלציה ירד אל מתחת למרכז יעד האינפלציה )

 אחוזים(. דבר זה, לצד חוזקו של השקל, יאפשר לבנק ישראל מרווח תמרון רחב.

  ספרתית, כאשר העלייה החדה במחירי תשומות הבנייה תרמה לכך. אנו -דוקצב עליית מחירי הדירות הגיע לרמה

 ., אך בקצב מתון יותר2022-צופים המשך עלייה במחירי הדירות ב

 .עודף גדל בחשבון השירותים מפצה על גירעון בחשבון הסחורות וממשיך לתמוך בחוזקו של השקל 

 

       

 למדות על שתי גישות עיקריות. גישה אגרסיבית יותר ההחלטות האחרונות של הבנקים המרכזיים השבוע מ

שטוענת שלמרות העלייה בתחלואה יש להתחיל ולהעלות את הריבית )בעיקר המדינות דוברות האנגלית והשווקים 

המתעוררים( והגישה של גוש האירו וסין שטוענת שלא רק שיש עוד זמן עד לעליית הריבית הראשונה אלא שיש 

, במהלך השנה הבאה נראה עליית ריבית ביותר ויותר מקומות בעולם. עם          חיבים.לעשות עוד צעדים מר

 הוודאות תקשה על העלאת ריבית מהירה. -זאת אי

  2022-פעמים ב 3הבנק המרכזי בארה"ב האיץ את צמצום קצב הרכישות ואותת שייתכן והריבית תעלה . 

 ( לאור 0.25%ה במפתיע את הריבית מוקדם מהצפוי )למרות הזינוק בתחלואה, הבנק המרכזי בבריטניה העל

 (.5.1%האינפלציה הגבוהה )

 ( בשל האינפלציה הגבוהה.8.5%( וברוסיה )2.4%(, בהונגריה )0.5%עליות ריבית נוספות נרשמו בנורבגיה ,) 

  ויגביר את קצב הרכישות בשנה 2022מנגד, הבנק המרכזי בגוש האירו אותת שהריבית כנראה לא תעלה בכל ,

 הבאה. 

  גם הבנק המרכזי בסין המשיך במדיניות יותר מרחיבה כאשר הפחית את הריבית לשנה, לנוכח ההאטה בביקושים

 המקומיים.
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  דקות בלבד. 2-ב 2022לחצו לראות את כל התחזיות שלנו לשנת 
 

   איננה האות האחרונה באלפבית  האומיקרון  2022            ג                         ך

. יחד עם זאת, טיפולים תרופתיים חדשים, עלייה 2022היווני ואנו מצפים שנראה גלי תחלואה נוספים במהלך 

 בשיעורי ההתחסנות והסתגלות של הכלכלה צפויים להביא להמשך שיפור המצב הכלכלי בעולם. 

    במהלך השנה ההרחבות הכמותיות צפויות  תמשיך להיות מרחיבה אך ככל שנתקדם               ט

העלאות ריבית בארה"ב, עליית ריבית אחת בישראל  3-להסתיים ויותר בנקים מרכזיים יעלו ריבית. אנו מצפים ל

 , ללא העלאות ריבית בגוש האירו וירידת ריבית בסין.2022ברבעון האחרון של 

                  הרחבה שנרשמה במשבר תמשיך להצטמצם, במיוחד במדינות המפותחות, אך

 הממשלות עדיין לא יעלו משמעותית את המיסים.

  יהוו משקולת על הצמיחה, להערכתנו הגורמים                                   ג    ג     קשיים

 וזים בארה"ב, אירופה וישראל.אח 4-5הללו יתמתנו במחצית השנייה של השנה. אנו צופים צמיחה של 

                                                             2021    הצריכה הפרטית ויצוא

מנגד, הצריכה הציבורית צפויה . 2021-השירותים ימשיכו להוביל את הצמיחה, אך בשיעורים מתונים בהשוואה ל

 שירותים. הן גידול מהיר יותר בצריכת להתמתן. קצב הגידול בצריכת מוצרים יאט על חשבו

                  והגיעה קרוב לגבול העליון של יעד בנק ישראל. להערכתנו  2021-עלתה בשיעור ניכר ב

 ( עד לסוף השנה. 2%ותתכנס אל אזור מרכז יעד האינפלציה ) 2022האינפלציה תתמתן במהלך 

              השנה ת הרכישות השונות שלו, ואנו סבורים שהתמיכה שלו בנק ישראל סיים את תוכניו 2021בסוף

בשווקים הפיננסים תהיה נמוכה יותר, דבר שיתרום לעלייה בתנודתיות. יחד עם זאת, בניגוד לבנקים מרכזיים 

, זאת בשל האינפלציה הנמוכה יחסית בישראל 2022אחרים, אנו לא סבורים שנראה עליית ריבית לפני סוף 

 מדינות המפותחות וחוזקו של השקל.בהשוואה למרבית ה

   "בחשבון השוטף של מאזן התשלומים גם בשנים הקרובות  אחוזי תוצר 5-עודף של מעל להמשך הערכתנו ל   ט

טק הישראלי, תומכים בחוזקו של השקל מול סל -לצד המשך גידול בהשקעות הישירות של זרים במגזר ההיי

הריבית בארה"ב והריבית בישראל צפויה לקזז )באופן חלקי( את  . מנגד, פתיחת פער בין2022-המטבעות גם ב

 הלחץ המתמיד של הגורמים המבניים לחיזוק השקל.

     ספרתי, המהיר ביותר מזה שנים. אנו צופים המשך -בקצב דו 2021-מחירי הדירות עלו ב          "ן   ג

 , אך בקצב מתון יותר. 2022-עלייה במחירי הנדל"ן גם ב
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 סקירה זו מתפרסמת בכתובת 
surveys/Pages/default.aspx-reviews/economic-and-group.co.il/finance/research-https://www.harel 

 ins.co.il-oferkl@harelהערות 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. 
זכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנ

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.

או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב  אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ,
מהראל. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. האמור 

וזו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת.  ת חוות דעתנו במועד פרסום העבודה,בעבודה זו משקף א
החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות על עבודה זו, 

הפרסום אינו מהווה הצעה  וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים.
 חידות בקרן/תעודת סל והרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים.לרכישת ני"ע/י

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



