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הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות 

 .6103את הריבית לחודש אוגוסט 

הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית 

פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יולי 

0  החלטה זו באה 01.0.ללא שינוי ברמה של  

ת  א ר  י ז ח ה ל ל  א ר ש י ק  נ ב ן  ו צ ר ע  ק ר ל  ע

 10האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של  

בשנה הקרובה ולתמוך בצמיחה תוך   %0עד  

שמירה על היציבות 

ר  ו א ל  0 ת י ס נ נ י פ ה

התפתחויות בסביבת 

האינפלציה, בצמיחה 

בישראל ובכלכלה 

ר  בשע ת,  מי ל העו

ן  כ ו  , ן י פ י ל ח ה

במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים 

 העיקריים0

י עלה ב   מדד המחירים לצרכן בחודש  נ ו  -י

בדומה לשיעור שציפו החזאים0 סעיף   0%0.

וסעיף ההלבשה   %0.0  -הפירות והירקות ירד ב 

, שניהם על רקע עונתי0 ב%0%0וההנעלה עלה ב 

החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה   11-

, בדומה שיעור הירידה 0%0.שלילית בשיעור של 

 החודשים שהסתיימו במאי0 11-ב

האינדיקטורים לפעילות   הפעילות הריאלית 

תואמים את ההערכה שככל הנראה המשק 

ין אותו בשנים  ממשיך לצמוח בקצב שאפי

האחרונות0 גם האומדן השלישי לצמיחת התמ"ג 

, 10.0-ברבעון הראשון עודכן כלפי מעלה, ל 

ההתרחבות בפעילות הראלית התרחשה בעיקר 

 –בענפים שפעילותם ממוקדת בביקוש המקומי  

בשעה   –המסחר, הבנייה והתחבורה והתקשורת  

שבענפי התעשייה, השירותים והמלונאות קצב 

 ההתרחבות נמוך יותר0 

 

ניתוח של נתוני הפדיון והתעסוקה בענף התעשייה 

מראה שהיעדר ההתרחבות בענף מקורו בנסיגה 

בייצור של ענפי הטכנולוגיה העילית, בפרט בייצור 

  ליצוא0

ה נ  ד ו ב ע ה ק  ו ש י  נ ו  -  ת

ק  ו ש מ ה  ל ו ע ה ה  נ ו מ ת ה

ת  ו להי פה  סי מו דה  העבו

חיובית0 נמשכת עליית השכר 

ליולי   1  -בכל ענפי המשק0 ב  

בוצעה הפעימה השנייה של 

נימום בכ  וכן הפעימה   %0  -העלאת שכר המי

  0.00.הראשונה של הגדלת ההפרשה לפנסיה ב 

ר  ו י ד ה ק  ו ף   -ש י ע ס

הדיור במדד המחירים 

0 010.לצרכן עלה ב  

לאחר שבמאי הוא נותר 

ב  צ ק   0 י ו נ י ש א  ל ל

י  ר י ח מ ל  ש ם  ת י י ל ע

הדירות ממשיך להיות 

גבוה0 מחירי הדירות עלו 

החודשים   11-, וב 0%0.-מאי ב   -בחודשים באפריל 

-, בדומה לעלייה ב 0%0.-שהסתיימו במאי הם עלו ב 

האחרון   בחודש החודשים שהסתיימו באפריל0    11

, ובמונחי שער 1010-התחזק השקל מול הדולר ב 

 10.0החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של  

החודשים   11בדומה לשיעור הייסוף שנרשם ב  

  האחרונים0

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים   -מצב השוק 

האחרונים מצביעים על עלייה בחלק מהמדדים 

שנבדקו: ביבוא הסחורות, ברכישות בכרטיסי אשראי, 

מדד המכירות ברשתות השיווק, מדד הפדיון במסחר 

הקמעוני ומדד הפדיון לכלל ענפי המשק0 לעומת 

זאת, נרשמה ירידה ביצוא הסחורות ובמדד הייצור 

 התעשייתי0
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 01%-ב   1.12יוני  –יצוא הסחורות ירד באפריל  

 150.0של  בהמשך לירידה  בחישוב שנתי,  

בשלושת החודשים הקודמים0 יבוא הסחורות 

 11020-ב    1.12יוני    –באפריל    עלה בחודשים 

 1%010של  בהמשך לעלייה  בחישוב שנתי,  

 בשלושת החודשים הקודמים0

בימים שלאחר משאל שווקים בינלאומיים  

העם בבריטניה הציגו השווקים הפיננסיים 

תנודתיות גבוהה, אולם בשבועות שחלפו מאז 

מרביתם התייצבו לאחר שהבנקים המרכזיים 

בבריטניה ובאירופה הגיבו במהירות, ולאחר 

שהמערכת הפוליטית בבריטניה התייצבה0 

Brex-ההשפעה הישירה של החלטת ה  i t 

התבטאה עד כה בפיחות הליש"ט, בירידות 

במניות הבנקים באירופה ובפדיונות נרחבים 

בקרנות הנדל"ן המסחרי בבריטניה0 עם זאת, אי

הוודאות הכלכלית והפוליטית נותרה גבוהה0 -

קרן המטבע הפחיתה את תחזית הצמיחה 

נקודת אחוז,   01.-ב   .1.1-ול   1.12-העולמית ל 

 1.12-ואת התחזית לצמיחת הסחר העולמי ב 

נקודת אחוז0 התחזית   0%.-היא הפחיתה ב 

מושתתת על ההנחה שלא תחול הידרדרות 

נוספת בשווקים הפיננסיים, ובריטניה והאיחוד 

האירופי יצליחו למנוע עלייה חדה בחסמים 

הייתה   Brexit-אילולא החלטת ה הכלכליים0  

ית הצמיחה0  הקרן מעלה במעט את תחז

בארה"ב עודכן כלפי מעלה האומדן לצמיחה 

ברבעון הראשון, וברבעון השני צפויה צמיחה 

0 האינדיקטורים לפעילות במגזר 10%0-של כ 

התעשייתי היו החודש חיוביים, ונתוני הצריכה 

הפרטית ממשיכים להיות איתנים, אם כי אמון 

 Brexit 0-הצרכנים נחלש לאחר החלטת ה

פחתה ההסתברות המגולמת  Brexit-לאחר החלטת ה

בשווקים לכך שהריבית תעלה עד סוף השנה,  אך 

היא שבה ועלתה לאחר פרסום נתוני שוק העבודה 

באירופה  ליוני שהפתיעו לטובה בכמה פרמטרים0 

בלבד במגזר התעשייה   0.0.נרשמה צמיחה של  

)ביחס לתקופה המקבילה אשתקד(, תוך התכווצות 

בגרמניה ובאיטליה, וכן נרשמה צמיחה נמוכה של 

המכירות הקמעונאיות0 מדדי מנהלי הרכש שנדגמו 

אינם מעידים על פגיעה   Brexit-לאחר החלטת ה 

משמעותית כתוצאה ממנה0 האינפלציה עלתה מעט 

לא שינה בישיבתו   ECB-ושבה לתחום החיובי0 ה 

החודש את המדיניות המוניטרית0 מערכת הבנקאות, 

בעיקר באיטליה, מהווה מקור סיכון לכלכלת הגוש0 

לא הפחית את   Bank of England-באופן מפתיע, ה 

הריבית, אולם הוא צפוי לעשות זאת באוגוסט0 ביפן 

ממשיכים נתוני הפעילות להצביע על חולשה, ולפי 

ההערכות יינקטו בה צעדי הרחבה נוספים בעקבות 

הניצחון שמפלגת השלטון השיגה בבחירות0 בסין 

הצביעו נתוני הצמיחה הרשמיים על צמיחה גבוהה 

ו נשענה על השקעה  ז ו  , י ן השנ יחסית ברבעו

ממשלתית בהיקף נרחב0 מחיר חבית נפט ירד 

0 גם %25-לרמה של כ   5..במהלך החודש מסביבת  

-מדד הסחורות ללא אנרגיה שב לרדת, והוא נמוך בכ 

 מרמתו לפני חודש0 %0

 

 Q4   6103צפי  Q3    6103צפי   

 56.3-56.3 56.3-56.5 דולר

 5631-5633 5633-5651 אירו

 5633 -5651 .563 -56.5 ליש"ט

ריבית בנק 
 ישראל

(3650-)-3650 (3650-)-3650 

-אינפלציה ל

 החודשים 06
3610-50 36.0-50 
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פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק  
 אנליסטים בפריקו

  %. -....212בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 

 http://www0prico0comסקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 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

 ט0 ל0 ח0

 המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא0  

  )C(כל הזכויות שמורות 

 נקודה למחשבה

 

תנועת התחזקות השקל אל מול הדולר נתמכת בין השאר בהימנעות בנק ישראל מהתערבות במסחר 
המטבעי0 על רקע ההתייצבות שעריי המטבעות המרכזיים אל מול הדולר בתחום שערים מוגבל נמנע ייסוף 
בשער הנומינלי האפקטיבי )שער העוגן של בנק ישראל בקביעת מדיניותו( ובכך נוטרל הצורך בהתערבות 
בנק ישראל0 חולשת המטבעות המרכזיים אל מול הדולר לצד ייסוף השקל יצרו תנועת מספריים אשר צפויה 
 לגרור את בנק ישראל לפעולה בזירת המטבע המקומי במטרה למנוע את קריסת שער השקל/אירו ואחרים0 

הציפייה לעליה בריבית הדולר )בחודש אוגוסט/ספטמבר( ובהעדר שינוי בריבית הש"ח, מחייב משנה זהירות 
 באשר להשפעת מהלך עלייה בריבית הש"ח, על שוק הנדל"ן המקומי ועמו על המערכת הבנקאית0 

והחשש מנטישת לונדון ע"י   Brexitהורדת ריבית באנגליה לצד החשש הגובר מגלישה למיתון בעקבות ה  
המוסדות הפיננסיים עשויים לתמוך בטווח הקצר בחולשת האירו0 להערכתנו פיחות האירו/ש"ח מוגבל בראיה 

 לטווח הבינוני בעוד הדולר עשוי לשוב ולהתחזק0 

  החודשים האחרונים 6 -גרף מגמה דולר/שקל ב 


