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  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. 

 תאם לציפיות ובשיעור שתואם את התוואי העונתי העקבי עם יעד האינפלציה. האינפלציה , בה0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ב
 החודשים האחרונים ממשיכה להיות שלילית, אך השפעת הירידה בסעיפי האנרגיה והפחתות המחירים היזומות מצטמצמת.  12- בהסתכלות ל

  השני נסמכת על גידול בכל השימושים. מנתוני סקר החברות ניתן תמונת הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית, תוך שהצמיחה ברבעון
 להעריך שגם ברבעון השלישי צפוי המשך גידול בפעילות. 

  בשוק העבודה נמשכת תמונה חיובית של גידול בתעסוקה ובשכר, ומסקר החברות עולה כי בענפים שונים מדווחות החברות על מגבלות

 בגיוס עובדים.

 מוח בקצב איטי; קרן המטבע הבינלאומית הותירה ללא שינוי את התחזית לצמיחת התוצר העולמי, אולם התחזית המשק העולמי ממשיך לצ

לצמיחת הסחר עודכנה כלפי מטה, והוא עשוי להיות מושפע גם מההתפתחויות הפוליטיות בחלק מהמדינות המפותחות. הבנקים המרכזיים 

נק' אחוז בארה"ב עוד השנה גבוהה יחסית, אך קצב  0.25-ההסתברות להעלאת ריבית ב ממשיכים להנהיג מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה;
 ההעלאות לאחר מכן צפוי להיות איטי.

  החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי  12-. ב0.5%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם פיחות של 2.2%-מול הדולר בנחלש השקל

 ן האפקטיבי ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.. רמתו של שער החליפי3.4%של 

  מחירי הדירות ממשיכים לעלות, ומדדי החודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה; לצד זאת נמשכה העלייה במלאי הדירות הלא מכורות. הקצב

  החודשי של נטילת המשכנתאות מתייצב, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.

  

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

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

  האינפלציה.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מ ”) בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע,  אשר מגדל שוקי הון (”נה אינפורמטיבית בלבד ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניסקירה זו הי

את, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים סבורה כי הוא מהימן. עם ז”) ("מגדל שוקי הון

ן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין ירה, וההמפורטים 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 

, להדפיס, היות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלםובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות ל

  ל 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 ובכתב ש


