אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 02ינואר 2011
כ"ו טבת תשע"א

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
2.4.44 - 41.42.4.
התפתחויות עולמיות
ריביות בעולם – נטייה להשארת הריבית ללא שינוי ,אך ההעלאות הריבית מתרבות







טורקיה – הורדה ב 0.5% -ל.5.6% -
הודו – ללא שינוי על .5.26%
פולין – ללא שינוי על .5.6%
נורבגיה – ללא שינוי על .2%
צ'כיה – ללא שינוי על ....6%
שוויץ – ללא שינוי על ...26%








ארה"ב – ללא שינוי על ...26% - .%
יפן – ללא שינוי על ...4% - .%
סין – העלאה ב 0.25% -ל.6..4% -
צ'ילה – העלאה ב 0.25% -ל.5.26% -
טייוואן – העלאה ב 0.125% -ל.4.526% -
שבדיה – העלאה ב 0.25% -ל.4.26% -

מחירי הסחורות – ממשיכים לעלות :הנחושת ,הגומי והכותנה בשיא כל הזמנים
 מחיר הנחושת הגיע לשיא כל הזמנים 1בסוף דצמבר  9,687$ -לטון .המחיר הגבוה נובע
בין היתר מהידלדלות המלאי וביקוש חזק מסין.
מחיר נחושת ,דולר לטון
(בחוזה ל 3 -חודשים בבורסת המתכות של לונדון)





מקור( LME :בורסת המתכות של לונדון)

מחיר הגומי 2הגיע אף הוא לשיא בסוף דצמבר 4.96$ ,לק"ג ,זאת על רקע גשמים כבדים
בתאילנד (יצואנית ויצרנית הגומי הגדולה בעולם) ,לצד ביקוש חזק מסין.
מחיר הכותנה הגיע לשיא 3באמצע דצמבר 1.5912$ ,לפאונד ,זאת על רקע הביקוש
ההולך וגובר מסין.
מחיר הנפט עולה בחדות ונסחר ברמות שיא של  26חודשים – מעל ל 91$ -לחבית.
ארה"ב

תעשייה וכלכלה – האצה בצמיחה
 הצמיחה הכלכלית תופסת תאוצה – מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים 4עלה
בחדות בנובמבר ,עלייה של  ,1.1%לאחר עלייה של  0.4%באוקטובר.
 הייצור התעשייתי מתאושש – עלה בנובמבר ב ,0.4% -לאחר ירידה של 0.2%
באוקטובר .זו עלייה שמינית בתשעה חודשים.
 מדד המחירים ליצרן עלה בנובמבר ב ,0.8% -בשיעור שנתי עלה המדד ב.3.5% -
1

בחוזים עתידיים בבורסת המתכות של לונדון.
2
למסירה במזומן בתאילנד.
3
בחוזים עתידיים בארה"ב.
4
מדד המורכב מכ 10 -מרכיבים האמורים לבטא את הפעילות הכלכלית.
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הזמנות מוצרי בני קיימא ירדו בנובמבר ב ,1.3% -בהמשך לירידה של  3.1%באוקטובר.
ירידה מסוימת ביחס מלאי עסקי למכירות באוקטובר – המכירות עלו בקצב מהיר
( )1.4%מהמלאים ( .)0.7%ירידה זו נגזרת מביקוש גובר לצד מיצוי תהליך חידוש
המלאים.
האצה בצמיחה – נתון התמ"ג לרבע השלישי של  2010עודכן כלפי מעלה ל2.6% -
בקצב שנתי (אומדן קודם עמד על  ,)2.5%ברבע השני הצמיחה עמדה על .1.7%

נדל"ן – למרות השיפור בפעילות ,מחירי הדירות ממשיכים לרדת
 מכירות בתים קיימים עלו בנובמבר ב ,5.6% -לאחר ירידה של  2.2%באוקטובר.
 התחלות בנייה עלו בנובמבר ב ,3.9% -לאחר צניחה של  11.1%באוקטובר.
 מכירות בתים חדשים עלו בנובמבר ב ,5.5% -לאחר צניחה של  10.7%באוקטובר.
 מדד קייס-שילר 5למחירי דירות ירד באוקטובר ב ,1% -לאחר ירידה זהה בספטמבר.
צריכה פרטית – נמשך השיפור
 מכירות קמעונאיות עלו בנובמבר ב ,0.8% -לאחר עלייה של  1.2%באוקטובר.
 צריכה פרטית עלתה ריאלית בנובמבר ב ,0.3% -לאחר עלייה של  0.5%באוקטובר.
 הכנסה פרטית עלתה ריאלית בנובמבר ב ,0.2% -לאחר עלייה זהה באוקטובר.
 האינפלציה עדיין נמוכה – מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב ,0.1% -בשיעור שנתי
עמד המדד על .1.1%
 בטחון הצרכנים ירד במעט – מדד אמון הצרכנים ירד בדצמבר לרמה של  52.5נקודות
( 54.3באוקטובר).
אירופה
המשבר באירופה – נמשכות הורדות הדירוג
 כרגיל ,חברות דירוג האשראי מחקות אחת את השנייה – מודי'ס הצטרפה ל S&P -ופיץ'
והורידה את דירוגה של אירלנד באופן חד יותר – בחמש רמות ל Baa1 -מ.Aa2 -
 כמו כן ,פיץ' הורידה דירוג לפורטוגל – ל +A -מ.-AA -
 בנוסף ,הורדה תחזית דירוג האשראי לבלגיה ולספרד.
תגובות למשבר – מדיניות פיסקאלית מרסנת
 ספרד מתכננת קיצוצים ורפורמות ,לרבות ,העלאת גיל הפנסיה מ 65 -ל ,67 -בדומה
למדינות נוספות בגוש האירו.
 במקביל ,גרמניה ,צרפת ,בריטניה ,הולנד ופינלנד קראו לנציבות האירופית ("הממשלה"
של האיחוד האירופי) להקפיא ריאלית את התקציב המשותף של האיחוד האירופי עד
 ,2020כך שלא יגדל מעבר לשיעור האינפלציה.
 בנוסף ,באירופה החלו להפיק לקחים – מנהיגי האיחוד האירופי פועלים להקמת מנגנון
קבע לטיפול במשברי חוב שיופעל החל מ.2013 -
כלכלה ותעשייה בגוש האירו – שיפור בפעילות הכלכלית
 גוש האירו מתרחב  -ב 1 -בינואר  2011הצטרפה אסטוניה לגוש האירו והפכה למדינה
ה 17 -באיחוד המוניטארי.
4
 מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים עלה בנובמבר ב 0.7% -לעומת חודש קודם וב-
 6.9%לעומת חודש מקביל אשתקד.
 מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב ,0.1% -האינפלציה השנתית עומדת על .1.9%

5

מדד הבודק מחירי בתים ב 20 -ערים מובילות בארה"ב ,מנוכה עונתיות.
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הייצור התעשייתי צמח באוקטובר ב ,0.7% -לאחר ירידה של  0.7%בספטמבר .בשיעור
שנתי עלה ב .6.9% -כרגיל ,יש שונות גדולה בין המדינות.
כאשר בוחנים את האיחוד האירופי ,בולטת מגמת צמיחה מהירה בייצור התעשייתי
במדינות מזרח אירופה – אסטוניה ( ,)37.3%לטביה ( ,)21.1%ליטא ( )17.1%ופולין
( .)10.4%בגוש האירו בולטת לחיוב הצמיחה המהירה בייצור התעשייתי בסלובקיה,
גרמניה ופינלנד.

ייצור תעשייתי במדינות נבחרות בגוש האירו ובישראל
אוקטובר  2.4.לעומת אוקטובר 2..
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סלובקיה גרמניה פינלנד סלובניה אירלנד גוש
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ישראל איטליה ספרד פורטוגל

יוון

האטה בקצב גידול עלות עבודה לשעה בתעשייה – עלייה של  0.3%ברבע השלישי של
 2010לעומת רבע מקביל אשתקד ,לאחר עליות בקצב של  0.9%ברבע קודם ו1.8% -
בתחילת השנה.

בריטניה – פספוס יעד האינפלציה ,האטה בצמיחה ועלייה בשיעור האבטלה
 שוב מפספסים את יעד האינפלציה – מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב,0.4% -
האינפלציה השנתית .3.3% :זהו חודש תשיעי ברציפות שהאינפלציה מעל היעד (.)3%
 המכירות הקמעונאיות עלו בנובמבר ב ,0.3% -לאחר עלייה של  0.5%באוקטובר.
 שיעור האבטלה עלה באוגוסט  -אוקטובר ל ,7.9% -לעומת  7.7%ביולי  -ספטמבר.
 האטה בצמיחה – נתון צמיחת התמ"ג לרבע השלישי של  2010עודכן כלפי מטה מ-
 0.8%ל 0.7% -לעומת רבע קודם .ברבע השני צמח התמ"ג ב.1.1% -
אסיה
יפן – נמשכת הנסיגה בייצור התעשייתי
 עודף הסחר הצטמצם בנובמבר – היצוא עלה ב( 1.7% -לאחר עלייה  2.1%באוקטובר),
אך היבוא גדל ב( 5.1% -לאחר עלייה של  1.5%באוקטובר).
 שיעור האבטלה ביפן נותר ללא שינוי בנובמבר על .5.1%
 מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב .0.3% -האינפלציה השנתית – .0.1%
 הפעילות בתעשייה ממשיכה להצטמצם ,זה החודש הרביעי ברציפות ,תוך התמתנות
קלה בעוצמת הנסיגה – מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה בדצמבר בנקודה לרמה של
( 48.3מדד מתחת ל 50 -מעיד על נסיגה).
 הייצור התעשייתי ממשיך לסגת ,חודש חמישי ברציפות – ירד באוקטובר ב,2% -
לאחר נסיגה של  1.8%בספטמבר.
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סין – נמשכת הצמיחה המהירה
 הפעילות בתעשייה ממשיכה להתרחב ,תוך האטה בקצב – מדד מנהלי הרכש בתעשייה
ירד בדצמבר ב 0.9 -נקודות ,לרמה של .654.4
 נמשך הגידול בפעילות הכלכלית – מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים 4עלה
באוקטובר ב ,0.9% -לאחר עלייה של  0.6%בספטמבר.
חדשות בולטות נוספות
קנדה – התרחבות הפעילות הכלכלית
 נמשך הגידול בפעילות הכלכלית – מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים עלה
בנובמבר ב ,0.3% -כמו באוקטובר.
 מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב ,0.1% -האינפלציה השנתית עומדת כעת על .2%
 המכירות הקמעונאיות עלו באוקטובר ב ,0.8% -לאחר עלייה של  0.4%בספטמבר.
4

אוסטרליה – התרחבות הפעילות הכלכלית
 מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים 4עלה באוקטובר ב ,0.6% -לאחר ירידה של
 0.2%בספטמבר.

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
אדי פרקנסקי ,כלכלן המחלקה ,בטלפון.5-64 ...5 :

 6מדד מעל  50מצביע על התרחבות הפעילות.
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סיכום אינדיקטורים
אינדיקטור

נתון עדכני

נתון קודם

6.5%
3.5%
2%
0.75%
0.25%
0.25% - 0%
0.1% - 0%
5.81%
3.25%
1.625%
1.25%

7%
3.5%
2%
0.75%
0.25%
0.25% - 0%
0.1% - 0%
5.56%
3%
1.5%
1%

1.1%
0.4%
3.5%
-1.3%
1.4%
0.7%
2.6%
3.9%
5.6%
5.5%
-1%
1.1%
0.8%
0.2%
0.3%
52.5

0.4%
-0.2%
4.3%
-3.1%
0.8%
1.3%
1.7%
-11.1%
-2.2%
-10.7%
-1%
1.2%
1.2%
0.2%
0.5%
54.3

0.7%
1.9%
0.7%
3.3%
0.3%
7.9%
0.7%

0.3%
1.9%
-0.7%
3.2%
0.5%
7.7%
1.1%

1.7%
5.1%
5.1%
0.1%
48.3
-2%
54.4
0.9%

2.1%
1.5%
5.1%
0.2%
47.3
-1.8%
55.3
0.6%

0.3%
2%
0.8%
0.6%

0.3%
2.4%
0.4%
-0.2%

ריביות
טורקיה  -ריבית
פולין  -ריבית
נורבגיה  -ריבית
צ'כיה  -ריבית
שוויץ  -ריבית
ארה"ב  -ריבית
יפן  -ריבית
סין  -ריבית
צ'ילה  -ריבית
טייוואן  -ריבית
שבדיה  -ריבית
ארה"ב
מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ()11/10
ייצור תעשייתי ()11/10
מדד המחירים ליצרן ( ,)11/10שיעור שנתי
הזמנות מוצרים בני קיימא ()11/10
מכירות עסקיות ()10/10
מלאים עסקיים ()10/10
תמ"ג ( ,)Q3/10קצב שנתי
התחלות בנייה ()11/10
מכירות בתים קיימים ()11/10
מכירות בתים חדשים ()11/10
מדד קייס שילר למחירי דירות ()10/10
אינפלציה שנתית ()11/10
מכירות קמעונאיות ()11/10
הכנסה פרטית ריאלית ()11/10
צריכה פרטית ריאלית ()11/10
מדד אמון הצרכנים ()12/10
אירופה
גוש האירו  -מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ()11/10
גוש האירו  -אינפלציה שנתית ()11/10
גוש האירו  -ייצור תעשייתי ()10/10
בריטניה  -אינפלציה שנתית ()11/10
בריטניה  -מכירות קמעונאיות ()11/10
בריטניה  -שיעור אבטלה (אוגוסט  -אוקטובר)
בריטניה  -תמ"ג ( ,)Q3/10לעומת רבע קודם
אסיה
יפן  -יצוא ()11/10
יפן  -יבוא ()11/10
יפן  -שיעור אבטלה ()11/10
יפן  -אינפלציה שנתית ()11/10
יפן  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()12/10
יפן  -ייצור תעשייתי ()10/10
סין  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()12/10
סין  -מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ()10/10
אחר
קנדה  -מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ()11/10
)11/10אינפלציה שנתית ()11/10
(קנדה -
קנדה  -מכירות קמעונאיות ()11/10
אוסטרליה  -מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ()10/10

מקרא:
נתון עדכני חיובי = ירוק
נתון עדכני שלילי = אדום
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הערות

