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  בין הגורמים העיקריים להותרת הריבית על כנה היו:

  ותרו יציבות החודש לאחר שעלו בחודשים הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים נוסביבת האינפלציה בישראל ממשיכה לעלות במתינות
 עדיין מצויות מתחת לגבול התחתון של היעד.הציפיות לאינפלציה , . עם זאתהקודמים

  אך לעומת זאת ההאטה בתעשייה מתמקדת בענפי הטכנולוגיה העילית,  .השלישיקצב צמיחה נמוך בישראל, על אף העדכון באומדן
 מסתמנת מגמת עלייה ביצוא השירותים. 

 השפעת ה-Brexit - אי הוודאות לגבי השלכות תהליך ה-Brexit  צפויה להמשיך להיות גבוהה, וקרן המטבע הפחיתה בעקבותיו את
 תחזיות הצמיחה העולמית.

 ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.התחזקות השקל מול סל המטבעות הנומינלי אשר  המשך 

  להיות גבוה, ורמת העסקאות והיקפי המשכנתאות נותרו גבוהים.קצב עליית מחירי הדירות  ממשיך  

  
. תחילת 2017וככל הנראה גם לא בשלושת הרבעונים  של שנת  2016אנו לא סבורים שבנק ישראל יבצע שינוי בריבית לאורך מרבית שנת 

ים של עד שנתיים נמצאות מתחת לטווח התחתון בציפיות האינפלציוניות, שכרגע לטווחים הקצר עלייהסימנים להעלאת הריבית יגיעו רק לאחר 
  של יעד האינפלציה.

  
  
  
  
  

  
ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע,  אשר מגדל שוקי הון ”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

וא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות סבורה כי ה”) מ ("מגדל שוקי הון”) בע1965(
ועד הסקירה, ת בסקירה נכונות למניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאו

הווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מ
ין ו/או בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עני ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות

ן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין וה
  חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.


