
  

 
 

 

 הסביבה הגלובאלית

בחודש אוקטובר המסחר  .דצמברחודש מרבית הנתונים שפורסמו בשבוע האחרון תומכים בהעלאת ריבית הפד ב

.  0.6% -מ 1.0% -( והגידול של חודש ספטמבר עודכן ל0.6%-)לעומת ציפיות ל 0.8% -הקמעונאי בארה"ב עלה ב

אלף  254 -וע האחרון מאלף בשב 235 -באוקטובר. מספר דורשי העבודה ירד ל 25.5% -ב עלהמספר התחלות הבנייה 

 לפני שבוע.

לפני חודש )מעט  2.2% -החודשים האחרונים מ 12 -ב 2.1% -באוקטובר התמתנה ליחד עם זאת, אינפלציית הליבה 

 פחות מהציפיות בשוק(.

 

 

 סביבת המאקרו בישראל

 ניתן להבחין שמסתמנת  2016מנתוני החשבונאות הלאומיים של רבעון ג' . התמתנות בצריכה הפרטית

)בחישוב שנתי( לאחר  2.9% -התמתנות בצריכה הפרטית במשק. הצריכה הפרטית ברבעון ג' עלתה ב

. יחד עם זאת, חשוב 2016ועד רבעון א'  2015מרבעון ג'  6%ברבעון ב', וקצב של מעל  9.3%גידול של 

)בפרט רכבים חדשים  צריכה הפרטית נובעת מירידת צריכה מוצרי בני קיימאשההתמתנות בלהדגיש 

לאחר  2016ברבעון ג'  5.3%גידול של  עם (. הצריכה השוטפת נותרה חזקה ויציבה38%עם ירידה של 

אומנם ההתמתנות בצריכה תומכת בהתמתנות בלחצי אינפלציה, במחצית הראשונה של השנה.  5%

 .וטפת )לרוב שירותים או ייצור מקומי( נותר מהיר יחסיתאך קצב הגידול בצריכה הש

 ברבעון ב'( 9.3%)לאחר גידול של  13.4% -ב, ירד היצוא התעשייתי ברבעון ג' .ירידה ביצוא התעשייתי ,

להדאיג את בנק ישראל. בנוסף, בחודש אוקטובר מגמת הירידה ביצוא התעשייתי  עובדה שעשויה

, אומנם מושפעת מצמצום בפעילות של אינטל וטבע, התכווצות ביצואנמשכת, ומדד מנהלי הרכש נחלש. 

בנק ישראל מודע שהחולשה ביצוא נובעת גם מהייסוף בשקל. מסקנה זאת תקשה על  אך עדיין

 העלאת ריבית בישראל.

 המדאיגה בנתוני האינפלציה הינה העלייה המחודשת במחירי  המגמה. לרכישה עלייה במחירי הדירות

החודשים האחרונים. למרות שנתון זה גם מהווה  12 -ב 8.5% -ב הדירות לרכישה )לפי סקר הדיור(

שמדובר בבעיית היצע ולא בבעיה  מקור לדאגה בבנק ישראל, הנגידה פלוג התבטאה מספר פעמים

ור תמשך, יתכנו מגבלות נוספות על לקיחת משכנתאות, אך מגמת התייקרות בדיו במידה .מוניטארית

 עלייה במחירי הדיור לא מהווה שיקול להעלאת הריבית.

 סקירת מאקרו שבועית
20/11/2016 



 

 שוק האג"ח

  שנים בארה"ב  10 -בשבוע האחרון זחילת התשואות כלפי מעלה נמשכה והתשואות ל. בתשואותעליה

בי לאור הניצחון של טראמפ, חיו לפני שבוע. מגמה זו נובעת מהמשך מומנטום 2.15% -מ 2.34% -עלו ל

 פרסום נתונים כלכליים חיוביים בארה"ב. יחד עם 

  ( כבר מגלמות את הציפיות למדיניות 2.5%-2.3%בכל זאת, נדמה שהתשואות של היום )סביב

פיסקאלית מרחיבה של טראמפ והעלאת ריבית בדצמבר. כל נסיגה או פשרה במדיניות מרחיבה זו צפויה 

 שואות. להביא לירידת ת

 משאל העם באיטליה ב י.זמנלפחות באופן , קיימים מספר "מוקשים" שעשויים להטיב עם שוק האג"ח- 

 ובחירות בהולנד בתחילת שנה הבאה.  4.12.16

 

מהלך של ריסון צפוי רק לאחר פיחות משמעותי בשקל  .2018העלאת ריבית בישראל לפני לא צפויה להערכתנו, 

ציפיות האינפלציה. דחייה בהעלאת הריבית בישראל מצדיקה פרמיית סיכון את אשר יעלה את סביבת האינפלציה ו

 שלילית מול ארה"ב.



 ילוי נאותג

הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור, על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים 

מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה ומידע אחר אשר לידר ושות' בית השקעות בע"מ )"לידר ושות'"( 

בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות', מחברי הדו"ח ועורכיו אחראים למהימנות 

המידע המפורט בדו"ח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדו"ח. 

מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה  הדו"ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים

כלשהן. לידר ושות', מחברי הדו"ח ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם 

יגרמו, כתוצאה משימוש בדו"ח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו. הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל 

ת וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. העובדו

קורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו, תיצור עבורו רווחים. הדו"ח 

הנזכרים בו. לפיכך, אין  אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך

להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ 

השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנחת קורא הדו"ח צריכה להיות שלידר 

ה, וחברות בנות או קשורות שלהם )"קבוצת לידר"( מחזיקים ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה ב

בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו"ח )"ניירות הערך"( ו/או שיש להם זיקה אחרת לניירות 

 הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו"ח.

ת לידר עוסקים בחיתום, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות לידר ושות' ותאגידים מקבוצ

נאמנות, ניהול קופות גמל, תיווך בעסקאות בניירות ערך, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, ניהול והשקעה 

דו"ח יכול , בפעילויות מסחריות אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון. הprivate equityבמיזמי הון סיכון ומיזמי 

שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו/או בשל התמורה 

שקיבלה או תקבל לידר ושות' או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו/או מוכריהם ו/או 

החזקה בניירות הערך האמורים  מפיציהם במסגרת מתן שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום, ו/או בשל

 ו/או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים מקבוצת לידר.
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