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מחלקה כלכלית ,מגדל שוקי הון

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

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


מדד ינואר היה בהתאם לתחזיות ונמשכת מגמת העלייה המתונה באינפלציה השנתית .מגמה זו מושפעת בעיקר משינוי המגמה במחירי
האנרגיה ומכך שההשפעה הישירה של הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות מתפוגגת .ב 12-החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של
 .0.1%הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד ,אך הציפיות )פורוורד( לטווחים הבינוניים ,מהשנה השלישית והלאה ,מצויות בתוך
היעד ,והציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בקרבת מרכז היעד.
על פי עקום המק"ם ,עקום התלבור והערכות החזאים ,ישנה הסתברות גבוהה לכך שבנק ישראל יעלה את הריבית ל 0.25%-בתוך כשנה.



ברבעון הרביעי של  2016צמח המשק בקצב גבוה במיוחד ,שהושפע מגידול חריג ביבוא כלי הרכב; בניכוי גידול זה ,ניתן להעריך ששיעור
הצמיחה היה מעט גבוה מ .3%-כמו כן ,התמונה בשוק העבודה ממשיכה להיות חיובית מאוד.



נמשכת צמיחה מתונה של המשקים המפותחים העיקריים ,תוך המשך מגמת השיפור במשקים המתעוררים .האינפלציה במרבית המשקים
מתקרבת ליעד ,אך באירופה וביפן נמשכת המדיניות המוניטרית המרחיבה באגרסיביות; ההערכות בשווקים הן שהריבית בארה"ב תעלה
פעמיים במהלך .2017



מאז הדיון המוניטרי הקודם ועד לדיון המוניטרי הנוכחי התחזק השקל מול הדולר ב .3%-בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של
 .2.1%ב 12-החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של  .7.4%רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא
הסחורות.



התקררות מסוימת בשוק הדיור :בנתון האחרון של מחירי הדירות נרשמה ירידה חדה ,במקביל לירידה בהיקף העסקאות .נתונים אלו עקביים
עם הירידה בקצב החודשי של המשכנתאות ,העלייה בריבית המשכנתאות ,והמאמצים להגדלת ההיצע .עם זאת ,על סמך נתון בודד מוקדם
להעריך אם חל שינוי מגמה במחירי הדירות.

אנו סבורים שבנק ישראל לא יבצע שינוי בריבית לאורך מרבית שנת  .2017תחילת סימנים להעלאת הריבית יגיעו רק לאחר עלייה בציפיות
האינפלציוניות ,שכרגע ,לטווחים הקצרים של עד שנתיים ,נמצאות מתחת לטווח התחתון של יעד האינפלציה.

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם .הסקירה מבוססת על מידע ,אשר מגדל שוקי הון ) (1965בע”מ
)"מגדל שוקי הון”( סבורה כי הוא מהימן .עם זאת ,לא אנו ,לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה .אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים
המפורטים בו ,ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים .הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה ,והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת .אין
הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי ,לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך ,בהתחשב בנתוניו
ובצרכיו המיוחדים של הקורא .יובהר ,כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה .אין להעתיק ,לצלם ,להדפיס,
לשכפל ,להפיץ ,לשדר או לפרסם ברבים ,הן במישרין והן בעקיפין ,את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.
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