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 ריביתסקירת 
 0.1%כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 

 
 

   

 
 בין הגורמים העיקריים להותרת הריבית על כנה היו:גם החודש, החליט בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה. 

 שלילית, והציפיות לאינפלציה  החודשים האחרונים ממשיכה להיות 12-לציה בהסתכלות למדד אוגוסט היה נמוך משמעותית מהתוואי. האינפ

 לטווחים הקצרים עדיין מצויות מתחת לגבול התחתון של היעד. 

  האומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השני עודכן כלפי מעלה, ומהאינדיקטורים שהצטברו עד כה ניתן להעריך שברבעון

 המשק המשיך לצמוח בשיעור שאינו נופל מזה של קצב הצמיחה בשנים האחרונות.  השלישי

 מסתמן מחסור בעובדים בענפים שונים.ואף  בשוק העבודה נמשכת תמונה חיובית של גידול בתעסוקה ובשכר 

 זיים ממשיכים להנהיג הבנקים המרכ . כמו כן,גידול של הסחר העולמי ממשיך לרדתהמשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב איטי, וקצב ה

ההערכות הן שישנה הסתברות גבוהה יחסית לכך שהריבית בארה"ב תעלה עד סוף השנה, אולם תוואי . מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה

 העלאת הריבית הצפוי לשנים הבאות נמוך משהוערך קודם לכן.

  החודשים האחרונים נרשם ייסוף  12-, וב0.3%נרשם ייסוף של . בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי 0.2%-השקל מול הדולר בהמשך התחזקות

 . רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.4.9%של 

 :קצב ו ברבעון השני גידול במספר התחלות הבניה בחודשיים האחרונים.מחירי הדירות  תהתייצבו התקררות מסוימת בשוק הנדל"ן

 החודשי מתייצב, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות. המשכנתאות

 

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

ד שנתיים נמצאות מתחת לטווח התחתון של יעד להעלאת הריבית יגיעו רק לאחר עלייה בציפיות האינפלציוניות, שכרגע לטווחים הקצרים של ע

 האינפלציה.

 

 .2016-2017לשנים  בנוסף, חטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה את התחזית המאקרו כלכלית

. זוהי הפעם הראשונה בה מעודכנת תחזית 2017וגם לשנת  2016עדכנה חטיבת המחקר את תחזית הצמיחה כלפי מעלה גם לשנת בתחזית זו, 

עיקר  2017היה בסעיפי היבוא, הצריכה הפרטית, הייצוא וההשקעות.  בתחזית לשנת  2016כלפי מעלה. עיקר השיפור בתחזית לשנת  הצמיחה

 ביבוא, בצריכה הפרטית ובצריכה הציבורית, כשמנגד צפויה חולשה בייצוא.  היה השיפור 

וכן הורידה את תחזיות האינפלציה לאינפלציה  2017וגם לשנת  2016כמו כן, חטיבת המחקר עדכנה כלפי מטה את שיעור האבטלה גם לשנת 

 .2017בשנת  1.1%ואינפלציה מעט מעל הגבול התחתון של טווח היעד של  2016בשנת  0.2%שלילית של 

 

 להלן עדכוני התחזית של בנק ישראל

)%(  2015 

2016 2017 

 זיתתח תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית

 16-ספט 16-יונ 16-מרץ 15-דצמ 16-ספט 16-יונ 16-מרץ 15-דצמ 15-ספט 15-יונ

 3.1 2.9 3 3.1 2.8 2.4 2.8 2.8 3.3 3.7 2.5 תמ"ג

 8.4 6.2 6 7 7.5 4 5.7 6.8 8 7.2 1.4 יבוא אזרחי

 3.7 2.8 3 3.1 5.9 4.3 3.3 3.5 4.2 3.5 4.3 צריכה פרטית

השקעה בנכסים 
 קבועים

0 7 6.9 5.1 5.3 5 5.8 5.1 4.1 6.3 6.3 

 3.6 2.3 1.4 1.4 3.4 3.4 3.4 2.9 3.2 3.2 4 צריכה ציבורית

 3.9 4.4 5.6 6.3 1 1.5- 3.5 4 5.4 5.3 2.7- ייצוא

 4.8 5.2 5.6 5.3 4.9 5.2 5.6 5.3 5.1 5.4 5.2 אבטלה

 1.1 1.2 1.4 1.6 0.2- 0 0.2 0.6 1.4 2 0.9- אינפלציה

 0.25 0.25 0.5 1 0.1 0.1 0.1 0.25 0.5 1.25 0.1 ריבית בנק ישראל

 

מ ”( בע1965ע 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

ם ם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאיסבורה כי הוא מהימן. ע”( )"מגדל שוקי הון
והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין  ירה,המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסק

ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על 
צלם, להדפיס, ת להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויו

 ב של מגדל שוקי הון.לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכת


