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הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את

שיעור האבטלה בגילי

הריבית לחודש מאי .6600

העבודה העיקריים ( )26 —..

הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית

נותר ברמה נמוכה של 060.0

פלוג ,החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא

נרשמה ירידה קלה בשיעור

שינוי ברמה של 0.01.0

התעסוקה (  .20.0לעומת

החלטה זו באה על רקע רצון בנק ישראל להחזיר

 .20.0ברבעון הרביעי)

את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של

ובשיעור ההשתתפות (.6020

 10עד  %0בשנה הקרובה ולתמוך בצמיחה תוך

לעומת 0).6060

שמירה על היציבות הפיננסית 0לאור התפתחויות

שיעור המשרות הפנויות במרץ נותר ברמה גבוהה – כ0%0.0-

בסביבת האינפלציה ,בצמיחה בישראל ובכלכלה

השכר הריאלי עלה בנובמבר-ינואר ב .0%0-ביחס לשלושת

העולמית ,בשער החליפין ,וכן במדיניות המוניטרית

החודשים שקדמו להם ,בעוד השכר הנומינלי ירד ב,.01.0-

של הבנקים המרכזיים העיקריים ,הוועדה

לאחר שבשנתיים האחרונות ,קצב הגידול של השכר האיץ

המוניטרית ממשיכה להעריך שהמדיניות המוניטרית

במרבית ענפי המשק0

תיוותר מרחיבה למשך זמן רב0

שוק הדיור

מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ ירד ב.0.0 -

סעיף הדיור במדד המחירים

שיעור גבוה מזה שציפו החזאים (  0)-.010ירידה

לצרכן עלה במרץ ב ,.060-לאחר

בולטת נרשמה בסעיף התחבורה והתקשורת ()-10

שבפברואר הוא עלה ב 0.010 -

על רקע ההוזלה במחירי הדלק 0וירידה בולטת

קצב עלייתם של מחירי הדירות

בסעיף המזון (  )-.0.0על רקע הפחתות מחירים

התמתן מעט בחודשים האחרונים

שיזמה הממשלה 0ב 1.-החודשים האחרונים נרשמה

אך הוא ממשיך להיות גבוה 0מספר העסקאות מוסיף להיות

אינפלציה שלילית

גבוה; בארבעת החודשים האחרונים בוצעו למעלה מ0,...-

בשיעור של ,.0.0

עסקאות בחודש ,ומספר העסקאות של משקיעים שב לגדול0

לעומת אינפלציה

מספר זה התמתן לאחר שמס הרכישה על עסקאות השקעה

שלילית של .0.0

עלה ביולי 0..1.

ב 1.-החודשים

בחודש האחרון התחזק השקל מול הדולר ב ,.010-ובמונחי

ש ה ס ת י י מ ו

שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא התחזק ב 010-ב1.-

בפברואר0

החודשים האחרונים נרשם ייסוף של  .0.0במונחי שער

הפעילות הריאלית ה א י נ ד יק ט ו ר י ם לפ ע יל ו ת

החליפין הנומינלי האפקטיבי0

הריאלית שנוספו החודש מעידים כי המשק מוסיף

מצב השוק

לצמוח בקצב המתון שאפיין אותו בשנים

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על

האחרונות 0לאחר שהצמיחה האיצה ברבעון הרביעי

ירידה ביצוא סחורות ,ועלייה ביבוא הסחורות0

של  ,..1.ברבעון הראשון של  ..12מסתמנת

יצוא הסחורות ירד בינואר  – 6600מרץ  6600ב 16010 -

התמתנות מסוימת 0הצמיחה עדיין משקפת בעיקר

בחישוב שנתי ,לאחר ירידה של  .060בשלושת החודשים

גידול בצריכה הפרטית ,ואילו היצוא ממשיך לרדת

הקודמים 0יבוא הסחורות עלה בחודשים בינואר – 6600

נתונ י שוק ה ע ב ו ד ה  -התמונה העולה משוק

מרץ  6600ב .020-בחישוב שנתי ,בהמשך לעלייה של 0020

העבודה מוסיפה להיות חיובית על פי סקר כוח

בשלושת החודשים הקודמים.

האדם לרבעון הראשון,
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שווקים בינלאומיים

מדד ה GDP Now -עודכן כלפי מטה בחדות על רקע נתוני

הח ו ד ש נ מ ש כ ה מ ג מ ת ה ה ת מ ת נ ו ת ב פ ע י ל ו ת

מקרו מאכזבים ,וכעת הוא צופה כי קצב הצמיחה השנתי

הכלכלית הגלובלית ,במיוחד במדינות המתפתחות

יעמוד ברבעון הראשון על  .0%0בלבד ,אולם המדדים

וביפן 0באירופה

המקדימים מאותתים על שיפור לקראת הרבעון השני 0דוח

נתו ני הפע י לו ת

התעסוקה המשיך להצביע על תוספת גבוהה של משרות0

מעידים על

במרץ נוספו לשוק העבודה  .1.אלף משרות ,והשכר

המשך צמיחה

הממוצע לשעה עלה ב  .0%0 -ומשקף גידול שנתי של

מתונה ,בארה"ב

 0.0%0שיעור האבטלה עלה ב .01-נקודת אחוז ,לרמה של

נתו ני הפע י לו ת

 ,.0.0בעיקר על רקע עלייה דומה בשיעור ההשתתפות0

מצביעים על

באירופה נתוני הפעילות ממשיכים להעיד על צמיחה

איבוד מומנטום

מתונה שנסמכת בעיקר על הצריכה הפרטית 0האינפלציה

ה

השנתית עלתה במרץ מ  )-.0.0 (-ל  ,.0 -והאירו ממשיך

ו

ה

א

ט

משמעותית ברבעון הראשון ,וקצב הצמיחה בסין

להתחזק חרף צעדי ההרחבה האגרסיביים  0הבנק המרכזי

ממשיך להאט 0מדדי המניות המשי כו לע לות

של אנגליה הותיר החודש את הריבית על כנה אך הזהיר כי

החודש ,על רקע המשך התאוששותם של מחירי

במידה שיתרחש תהליך ה  ,BREXIT -יהיו לו השלכות

חומרי הגלם והנפט ,ומדדי הסיכון נותרו נמוכים0

שליליות על שוק העבודה ,שער החליפין והביקושים0

קרן המטבע עדכנה החודש ,בפעם השנייה השנה,

כלכלת יפן ממשיכה לסבול מחולשה בביקושים המקומיים

את תחזית הצמיחה והסחר בעולם לשנים —..12

ומ הא ט ה ב יע ד י י צו א מ ר כ ז יי ם  ,ב עי קר במ ז רח  ,ל צ ד

 ..1.תוך שהיא מעלה את הערכת הסיכונים

התחזקות הין 0התפתחויות אלה עשויות להוביל אותה

הנגזרים מהשווקים הפיננסיים ומהמדינות

לנקוט בחודשים הקרובים עוד צעדי הרחבה מוניטריים

המתפתחות 0תחזית הצמיחה ל ..12-עודכנה כלפי

ופיסקליים 0המדדים המקדימים מהשווקים המתעוררים

מטה ,מ %060-ל ,%0.0-והתחזית ל ..1.-עודכנה מ

מעידים כי במרץ חל שיפור מסוים ,בעיקר במגזר הייצור,

 %020 -ל  0%0.0 -בלטה הנמכת תחזית הצמיחה

אך הם מצויים עדיין ברמות נמוכות מאוד 0כלכלת סין

ליפן ולחלק מהמדינות המתפתחות ,בשעה

צמחה ברבעון הראשון של  ..12בקצב שנתי של ,20.0

שהתחזית לסין עודכנה כלפי מעלה 0תחזית הסחר

לעומת  2000בסוף שנת  0..1.נתוני הפעילות במרץ

העולמי ל  ..12 -עודכנה מטה ,מ  %060 -ל ,%010 -

מצביעים על שיפור לאחר ההאטה בנתוני ינואר-פברואר0

והתחזית ל ..1.-עודכנה מ 6010-ל 0%000-המסר

מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" הוסיף לעלות החודש ועומד

העיקרי של הבנקים המרכזיים בעולם ממשיך

היום על כ $6%-במדד הסחורות ללא אנרגיה לא חל שינוי

להיות יוני ומותיר פתח לצעדים מרחיבים נוספים0

משמעותי בסיכום התקופה הנסקרת0

בנאום שנשאה יו"ר ה  FE D -נמש ך הטון היונ י

גרף מגמה דולר/שקל ב 6 -החודשים האחרונים

שנשמע בהחלטת הריבית ממרץ ,ובעקבותיו ירדו

בשווקים ההסתברויות לכך שארה"ב תעלה את
הריבית 0העלאת ריבית מלאה מתומחרת בשווקים
ר ק ב י ו ל י  0. . 1 .ב א ר ה " ב מ ס ת מ נ ת ה א ט ה
משמעותית בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית
ברבעון הראשון0

דולר
אירו
ליש"ט
ריבית בנק ישראל
אינפלציה ל1.-
החודשים

צפי 6600 Q6

צפי 6600 Q3

%020-%06.
10..-1010
106.-10..
.010

%02.-%06.
10.0-10..
106.-10.2
(.010- )-.010

1.00%-0.80%

1.10%-0.80%
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נקודה למחשבה
ליצואנים ולאלו החשופים לשער הדולר ,צלילת שער אינדקס הדולר (  ) DXYמחייב משנה זהירות שכן הדבר תומך
בפיחות השקל אל מול השער הנומינלי האפקטיבי ולגרום לכך שבנק ישראל עשוי לבחור שלא להתערב במסחר
ויאפשר לדולר לראשונה מזה למעלה משנה וחצי להיחלש אל מתחת לרף ה  ₪ %0..לדולר0
להערכתנו בטווח הקצר ,בנק ישראל ימשיך לרכוש דולרים בהיקפים מוגבלים וזאת במסגרת התוכנית לקיזוז השפעת
הגז על שער החליפין 0בשעה שהדולר נחלש בעולם אל מול המטבעות המרכזיים ,לדעתנו ,לא צפויה מעורבות
משמעותית מצד בנק ישראל בזירת המטבע המקומית 0בשלב הנוכחי בנק ישראל צפוי ,כמבוגר האחראי ,לשמור על
תחום  ₪ %0.. - %0.6לדולר 0התחזקות והתייצבות האירו מעל לרמת ה  101...דולר לאירו והתחזקותו של היאן היפני
אל מתחת לרף ה  1..0..יאן לדולר תגרור לחולשה נוספת של הדולר בשווקים ותתמוך בהתחזקות השקל אל מול
הדולר אף לעבר רמת המבחן  ₪ %020-%0..לדולר 0בבנק ישראל ובחוגי התעשייה מודעים לרמת מפתח ( ₪ %020
לדולר) זו אשר פריצתה סימנה בעבר (קיץ  )..16את צניחת הדולר אל עבר רמת ה  ₪ %0..לדולר ואף פחות0
בתקופה של האטה כלכלית גלובלית והרצון לשמור על רווחיותן של תעשיות מפתח הפועלות בישראל והמוטות
בפעילותן להכנסות הנקובות בדולר ארה"ב (הייטק ,פרמצבטיקה )000ניתן לצפות ללחץ גובר על בנק ישראל והאוצר
לבלום מהלך של ייסוף חד ומשמעותי של השקל אל מול הדולר ,מהלך שניתן היה לצפות לו עם חולשת הדולר אל
מול המטבעות המרכזיים0
גרף דולר  /שקל

מקורBloomberg :
פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק
אנליסטים בפריקו
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון .% -212.... :
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www0prico0com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא0
למתעניינים ,יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים0
ט 0ל 0ח0
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא0
כל הזכויות שמורות ()C
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