האגף למחקר כלכלי
 82אוקטובר 8023
כד' חשון תשע"ד

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
7.82.8. – 01.82.8.

התפתחויות עולמיות
תחזית הצמיחה העדכנית של ה:IMF -
קרן המטבע הבינ"ל (ה )IMF -עדכנה כלפי מטה פעם נוספת את תחזית הצמיחה העולמית
לשנים  ,8022 – 8023ל 8.2% -ו ,3.3% -בהתאמה .הפחתה זו בתחזית ,נגזרה בעיקרה
מההפחתה בתחזית הצמיחה בשווקים המתפתחים ,אשר ימשיכו לצמוח בקצב מהיר מזה
של המדינות המפותחות ,אך יישארו מתחת לקצב הצמיחה בשנים האחרונות .להלן התחזית
המעודכנת:

תחזית הצמיחה העולמית של קר המ
028
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שערי רי ית:
רי ית.

רזיל ו הודו נמשכת העלאת הרי ית .מנגד ,מקסיקו ו צ'ילה – הפחתת
מדינה
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האגף למחקר כלכלי
מדדי מחירים לצרכ

עולם :עליית מחירים מהירה ספ מ ר ארגנ ינה ו סי

מדינה
ארגנ ינה
רזיל
מקסיקו
סי
רי ניה
אוס רליה
ניו זילנד
ישראל
יפ
גוש האירו
קנדה

אינפלציה שנתית
שינוי חודשי  -ספ מ ר
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0.30%
3.4%
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0.8%
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0.2%
( 2.8%שינוי רבעוני 2.2% )Q3 -
( 0.2%שינוי רבעוני 1.4% )Q3 -
1.3%
0.0%
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0.3%
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0.5%
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אירופה
גוש האירו :הייצור התעשייתי עלה באוגוסט ב ,2.2% -לאחר ירידה בשיעור דומה ()2%
ביולי.
רי ניה :האצה קצ הצמיחה




האצה קצ הצמיחה :התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע השלישי של השנה ב-
 3.8%בקצב שנתי ( 0.2%רבעוני) ,לאחר גידול של  8.2%ברבע השני של .8023
המכירות הקמעונאיות עלו בספטמבר ב ,0.3% -לאחר ירידה של  0.2%באוגוסט.
הייצור התעשייתי ירד באוגוסט ב ,2.8% -לאחר גידול מתון של  0.8%ביולי.

צפו אמריקה
ארה

 :דקה ה - 02 -הסכמה לדחיית ההחל ה סוגיית התקצי ותקרת החו

לפי ההסכמה בין הדמוקרטים לרפובליקנים ,אישור התקציב נדחה לדצמבר והפעילות
הציבורית שבה לסדרה .בנוסף ,תקרת החוב הועלתה באופן זמני ,שוב ,עד לפברואר .8022
לפי הערכות בשוק ,הפתרון הזמני מחזק את ההערכות כי רכישות האג"ח של הפד
האמריקאי לא ייפסקו בקרוב.
כלכלה ותעשייה :נתונים חלשים




גרעון הסחר בסחורות התרחב במעט באוגוסט ( ,)+0.8%כאשר יבוא הסחורות ירד
ב ,0.2% -וירידה של  0.8%נרשמה ביצוא הסחורות.
שיפור קל ביותר בתנאי הסחר של היצואנים בספטמבר :מחירי היבוא עלה ב,0.8% -
קצב איטי במקצת מקצב עליית מחירי היצוא (.)0.3%
הייצור התעשייתי גדל בשיעור זעום ,של  0.2%בספטמבר ,לאחר גידול של 0.0%
באוגוסט.
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צרכנים  -הזמנות חדשות למוצרים בני קיימא עלו בספטמבר ב ,3.3% -לאחר גידול מתון של
 0.8%באוגוסט .נציין ,כי למרות שזוהי העלייה החמישית בששת החודשים האחרונים ,בניכוי
ההזמנות לסקטור התחבורה ,ירדו ההזמנות החדשות ב.0.2% -
נדל – מכירות הבתים הקיימים ירדו בספטמבר בקצב שנתי של ( 2.2%לעומת חודש
קודם) ,לאחר שנותרו ללא שינוי באוגוסט .למרות הנתונים החודשיים החלשים ,עדיין מדובר
בגידול של  20.3%בשיעור שנתי.
שכר ותעסוקה :ירידה חודשית שלישית רציפות שיעור הא



לה

שיעור האבטלה 1ירד בספטמבר ב ,0.2% -ל - 3.8% -הנמוך ביותר מאז נובמבר
.8002
האטה בקצב יצירת משרות חדשות :בחודש ספטמבר נוספו  222אלף משרות
חדשות 2למשק האמריקאי .מרבית המשרות ( 283אלף) נוספו לסקטור הפרטי ,ו-
 88אלף משרות חדשות נוספו לסקטור הציבורי .נציין כי בסיכום הרבע השלישי נוצרו
 223משרות חדשות בממוצע בחודש ,הקצב האיטי ביותר מאז הרבע השני אשתקד.

קנדה :נתונים חיו יים



שיעור האבטלה ירד בספטמבר ב ,0.8% -ל.3.2% -
המכירות הקמעונאיות עלו באוגוסט בשיעור מתון של  ,0.8%לאחר גידול של 0.0%
ביולי.

אסיה
סי  :נתונים חיו יים
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האצה קצ הצמיחה :התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע השלישי של  8023ב-
 2.2%בקצב שנתי ( 8.8%רבעוני) ,לאחר גידול של  3.2%ברבע השני של השנה.
נמשכת ירידת המחירים ליצרן ,תוך התמתנות נוספת בעוצמת הירידה :מדד
המחירים ליצרן ירד בספטמבר ב 2.3% -לעומת החודש המקביל אשתקד ,לאחר
ירידה של  2.3%באוגוסט.
נמשך הגידול במכירות הקמעונאיות :עלו בספטמבר בשיעור שנתי של ,23.3%
לאחר גידול דומה ( )23.2%באוגוסט.
גידול נוסף בייצור התעשייתי :עלה בספטמבר ב 20.8% -לעומת החודש המקביל
אשתקד ,לאחר גידול של  20.2%באוגוסט.
מדד האינדיקטורים המובילים עלה בספטמבר ב ,0.2% -לאחר גידול בשיעור דומה
( )0.2%גם באוגוסט.

ללא המגזר החקלאי.
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הודו :קיפאו



ייצור התעשייתי ו מדד האינדיק ורים המו ילים

מדד האינדיקטורים המובילים ירד בספטמבר ב ,0.8% -לאחר ירידה חדה ,של
 8.2%באוגוסט.
הייצור התעשייתי נותר באוגוסט כמעט ללא שינוי ( -0.2%בשיעור שנתי) ,לאחר
גידול חד ,של  3.8%ביולי.

יפ  :ירידה קלה שיעור הא



לה ,נסיגה ייצור התעשייתי

שיעור האבטלה ירד בספטמבר ב ,0.2% -ל.2% -
הייצור התעשייתי ירד באוגוסט ב ,0.2% -לאחר גידול מהיר ,של  3.2%ביולי.

אמריקה הל ינית
מקסיקו :גידול חודשי ר יעי ייצור התעשייתי




שיעור האבטלה עלה בספטמבר ב ,0.2% -ל.2.2% -
הייצור התעשייתי עלה באוגוסט ב ,0.2% -לאחר גידול של  0.2%ביולי .נציין כי זהו
החודש הרביעי ברציפות בו נרשם גידול בייצור.
מדד האינדיקטורים המובילים עלה באוגוסט ב ,0.0% -לאחר גידול מתון ,של ,0.8%
ביולי.

רזיל :גידול חודשי שישי רציפות מכירות הקמעונאיות



שיעור האבטלה עלה ב 0.2% -בספטמבר ,ל.0.2% -
המכירות הקמעונאיות עלו באוגוסט ב ,0.2% -לאחר גידול של  8.2%ביולי .נציין ,כי
מכירות אלו עולות ברציפות זה חצי שנה – מאז חודש מרץ השנה.

חדשות נוספות מהעולם
אוס רליה :ירידה קלה שיעור הא



לה

שיעור האבטלה ירד בספטמבר ב ,0.2% -ל.0.3% -
מדד האינדיקטורים המובילים ירד באוגוסט ב ,0.8% -לאחר עלייה בשיעור דומה
ביולי.

ד ר הס רים וה הרות נית לפנות לאגף המחקר הכלכלי:
דפנה א ירם-ניצ  ,מנהלת האגף
נועה פוקס ,כלכלנית האגף,
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לפו 2.-0801126 :

