האגף למחקר כלכלי
 52אוקטובר 5023
כ"ב כסלו תשע"ד

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
31.51.52 – 31.55.52

התפתחויות עולמיות
מדד מנהלי הרכש:
מדד פעילות התעשייה העולמי רשם באוקטובר גידול מתון ביותר ,של  0.3נק' ,ונקבע על
 25.2נקודות – רמת שיא של קרוב לשנתיים וחצי.
לפי מדד מנהלי הרכש ,המשיכו מרבית הכלכלות המפותחות באוקטובר להרחיב את
הפעילות התעשייתית ,כאשר בלטו לחיוב בריטניה ,ארה"ב וקנדה ,עם צמיחה תעשייתית
מהירה .במקביל ,התרחבות מרשימה נרשמה גם ביפן ובאוסטרליה .מנגד ,השווקים
המתפתחים המשיכו לדשדש סביב קו ה 20 -נקודות – המפריד בין התרחבות להתכווצות
בפעילות .חריגה הייתה ישראל ,בה נמשכה הנסיגה בפעילות התעשייתית ,למרות היותה
מדינה מפותחת.

מדד מנהלי הרכש בתעשייה ברחבי העולם -
אוק ובר 3152
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מקור , ISM, Markit :בנק הפועלים.

מדדי מחירים ל רכ בעולם :ירידת מחירים באוק ובר במספר מדינות מתפתחות
מדינה
ארגנ ינה
בר יל
מקסיקו
סי
ברי ניה
ישראל
ארה ב
גוש האירו
קנדה

שינוי חודשי  -אוק ובר
0.9%
0.0%
0.5%
0.1%
0.1%
0.3%
( -0.3%נתון מקורי)
-0.1%
-0.2%
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אינפל יה שנתית
10.5%
5.8%
3.4%
3.2%
2.2%
1.8%
1.0%
0.7%
0.7%

האגף למחקר כלכלי
שינוי בשערי ריבית :הפחתת ריבית לשפל בגוש האירו
מדינה
גוש האירו
'ילה
מקסיקו
ישראל
ארה ב
אינדונ יה

החל ה אחרונה
הפחתה של 0.52%
הפחתה של 0.52%
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
העלאה של 0.52%

ריבית נוכחית
0.52%
4.50%
3.50%
2.00%
0.00%-0.52%
0.20%

אירופה
גוש האירו :הא ה בק ב ה מיחה ברבע השלישי של השנה
 הא ה בק ב ה מיחה :התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע השלישי של השנה
בשיעור זעום של  0.0%( 0.2%בקצב שנתי) ,לאחר גידול של  0.3%ברבע השני של
.5023
 נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 0.5 -נקודות ,ונקבע על  122.3נקודות.
 נמשכת ההתרחבות בפעילות מג ר השירותים ,תוך הא ה קלה בק ב :מדד
מנהלי הרכש בענף השירותים ירד באוקטובר ב 0.0 -נקודות ,לרמה של  222.0נק'.
 הייצור התעשייתי ירד בספטמבר ב –  ,0.0%לאחר גידול של  2.2%באוגוסט.
 המכירות הקמעונאיות ירדו בספטמבר ב ,0.0% -לאחר גידול בשיעור דומה ()0.2%
באוגוסט.
 נמשך הגידול במדד הסנטימנט הכלכלי :2עלה בספטמבר ב 0.0 -נקודות ,לרמה של
 00.9נקודות .גידול זה ,נגזר משיפור ברכיבי התעשייה והצרכנים.
 מדד המחירים ליצרן עלה ב 0.2% -בספטמבר ,לאחר שנותר ללא שינוי באוגוסט.
ברי ניה :נמשכת ההתרחבות המהירה בפעילות הכלכלית





התרחבות מהירה נוספת בפעילות התעשייתית :למרות הירידה המתונה של 0.3
נקודות במדד מנהלי הרכש בתעשייה באוקטובר ,נותר המדד על רמה גבוהה ביותר
של  220נקודות.
הא ה ניכרת בק ב ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש
בענף השירותים עלה באוקטובר ב 5.5 -נקודות ,ונקבע על  205.2נק' – המדד
הגבוה ביותר שנרשם במסגרת הסקר מאז חודש מאי .2000
המכירות הקמעונאיות ירדו באוקטובר ב ,0.0% -לאחר עלייה של  0.2%בספטמבר.
הייצור התעשייתי עלה בספטמבר ב ,2.5% -לאחר ירידה בשיעור זה באוגוסט.

פו אמריקה
קנדה :נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית



הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 2.0 -נקודות ,ונקבע על  222.0נקודות.
שיעור האבטלה נותר באוקטובר ללא שינוי ,על .0.0%

 1מדד מעל  20מצביע על התרחבות בפעילות.
 2מדד של הנציבות האירופית ,המודד את הביטחון הכלכלי של מנהלים במגזר העסקי (תעשייה ושירותים) וכן
את אמון הצרכנים.
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ארה ב :נתונים מעורבים
כלכלה ותעשייה :נמשכת ההתרחבות המהירה בפעילות הכלכלית
 הא ה קלה בק ב ה מיחה :ברבע השלישי של השנה עלה התוצר המקומי הגולמי
בשיעור שנתי של  ,5.9%בהמשך לגידול של  5.2%ברבע השני של .5023
 התרחבות מהירה נוספת בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 0.5 -נקודות ,ונקבע על  220.0נקודות.
 הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר בנקודה ,ונקבע על  222.0נק'.
 שיפור קל ביותר בתנאי הסחר של היצואנים באוקטובר :מחירי היבוא ירדו ב,0.0% -
קצב מהיר במקצת מקצב ירידת מחירי היצוא (.)0.2%
 הייצור התעשייתי גדל בשיעור מתון של  0.3%באוקטובר ,לאחר שנותר כמעט ללא
שינוי ( )+0.2%בספטמבר.
 מדד המחירים ליצרן ירד באוקטובר ב ,0.5% -לאחר ירידה מתונה בספטמבר (.)-0.2%
 גרעון הסחר בסחורות התרחב בספטמבר ,כאשר יבוא הסחורות עלה בקצב מהיר
של  ,2.2%ויצוא הסחורות ירד ב.0.5% -
רכנים :ירידה חדה באמו ה רכנים






ההכנסה הפנויה עלתה ריאלית בספטמבר ב ,0.0% -לאחר גידול זהה גם באוגוסט.
במקביל ,עלתה ההוצאה הפרטית בשיעור ריאלי מתון של  0.2%בספטמבר ,זאת לאחר
גידול של  0.5%באוגוסט.
גידול מתון בלבד בהוצאה הפרטית ,במקביל לעלייה בהכנסה הפנויה משקף גידול
בשיעור החיסכון בספטמבר.
המכירות הקמעונאיות עלו באוקטובר ב ,0.0% -לאחר שנותרו ללא שינוי בספטמבר.
ירידה חדה במדד אמון הצרכנים :ירד באוקטובר ב 0 -נקודות ,לרמה של 02.5
נקודות .לפי עורכי המדד ( ,)CB – Conference Boardירידה זו משקפת את
השפעת ההשבתה בסקטור הציבורי האמריקאי ,והמשבר סביב תקרת החוב ,על
ציפיות הצרכנים.

נדל  :מדד קייס שילר עלה בספטמבר ב ,0.0% -בהמשך לגידול של  0.0%באוגוסט.
שכר ותעסוקה :עלייה קלה בשיעור האב לה
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שיעור האבטלה 3עלה באוקטובר ב ,0.2% -ל ,0.3% -לאחר שלושה חודשים בהם
נרשמה ירידה (מ 0.0% -ביוני ,לשפל של קרוב לחמש שנים –  0.5%בספטמבר).
האצה חודשית בקצב יצירת משרות חדשות :בחודש אוקטובר נוספו  500אלף
משרות חדשות 3למשק האמריקאי .כל המשרות נוספו לסקטור הפרטי ,בעוד
מהסקטור הציבורי נגרעו  9,000משרות.
שחיקה ברווחיות חברות התעשייה האמריקאיות ברבע השלישי של  :3152גידול
מתון בשיעור שנתי של  0.0%בפריון העבודה ,לצד עלייה של  2.3%בעלות העבודה
ליחידת תוצר.

ללא המגזר החקלאי.
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אסיה
סי  :מרבית הנתונים חיוביים





התרחבות קלה בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 0.0 -נקודות ,ונקבע על  220.0נקודות.
נמשכת ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף השירותים
עלה באוקטובר ב 0.5 -נקודות ,ונקבע על  225.0נק'.
נמשכת ירידת המחירים ליצרן :מדד המחירים ליצרן ירד באוקטובר ב 2.2% -לעומת
החודש המקביל אשתקד ,לאחר ירידה של  2.3%בספטמבר.
גידול נוסף בייצור התעשייתי :עלה באוקטובר ב 20.3% -לעומת החודש המקביל
אשתקד ,לאחר גידול של  20.5%בספטמבר.

הודו :אינדיק יות לנסיגה בפעילות הכלכלית




נמשכת הנסיגה המתונה בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה נותר
באוקטובר ללא שינוי – מתחת לקו  20הנקודות ( 200.0נקודות).
התמתנות בעו מת הנסיגה בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר ב 5.2 -נקודות ,ונקבע על  200.2נק'.
בניגוד למדד מנהלי הרכש ,עלה הייצור התעשייתי בספטמבר ב 0.0% -לעומת
החודש המקביל אשתקד ,לאחר ירידה מתונה ,של  0.5%באוגוסט.

רוסיה :נתונים חיוביים



לאחר שלושה חודשי התכוו ות  -התרחבות מחודשת בפעילות התעשייתית :מדד
מנהלי הרכש בתעשייה עלה באוקטובר ב 5.0 -נקודות ,ונקבע על  222.9נקודות.
הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר בנקודה ,ונקבע על  225.2נק'.

יפ  :רמות שיא במדדי מנהלי הרכש





הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 2.0 -נקודות ,לרמה של  220.5נק' – רמת שיא של  02חודשים.
הא ה גם בק ב ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר ב 5.3 -נקודות ,ונקבע על  222.3נק' – הרמה הגבוהה
ביותר שנרשמה אי פעם במסגרת סקר זה ,אשר נערך לראשונה בספטמבר .5000
הא ה קלה בק ב ה מיחה :התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע השלישי של השנה
ב( 0.2% -שינוי רבעוני) ,לאחר גידול של  0.0%ברבע השני של .5023
נמשכת התנודתיות בייצור התעשייתי בפועל :עלה בספטמבר ב ,2.3%-לאחר ירידה
של  0.0%באוגוסט.

4

האגף למחקר כלכלי
אמריקה הל ינית
מקסיקו :נמשך הדשדוש בפעילות התעשייתית





נמשך הקיפאו בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש עלה באוקטובר ב0.5 -
נקודות ,לרמה של  20.5נקודות – המשקפת המשך קיפאון בפעילות התעשייתית.
התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע השלישי של  5023ב 3.5%( 0.9% -בקצב
שנתי) ,לאחר נסיגה של  0.2%ברבע השני של השנה.
מדד אמון הצרכנים ירד באוקטובר ב ,0.2% -לאחר ירידה של  5.2%בספטמבר.
שיעור האבטלה ירד באוקטובר ב ,0.2% -ל.0.0% -

בר יל :נתונים מעורבים




נמשך הקיפאו בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה באוקטובר
ב 0.3 -נקודות ,ונותר זה חודש שני ברציפות סביב קו ה 20 -נקודות ( 220.5נקודות).
הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות מג ר השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר ב 2.0 -נקודות ,לרמה של  25.2נקודות.
בפועל ,עלה היצור התעשייתי בספטמבר ב ,0.0% -לאחר שנותר ללא שינוי
באוגוסט.

חדשות נוספות מהעולם
אוס רליה :מרבית הנתונים חיוביים





הא ה בק ב ההתרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
באוקטובר ב 2.2 -נקודות ,לרמה של  223.5נקודות.
התמתנות בעו מת הנסיגה בפעילות מג ר השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים עלה באוקטובר ב 0.9 -נקודות ,אך טרם חצה את קו ה 20 -נקודות (הגיע
לרמה של  200.0נקודות).
שיעור האבטלה עלה באוקטובר ב ,0.2% -ל.2.0% -
מדד המחירים ליצרן עלה ברבע השלישי של  5023ב ,2.3% -לאחר שנותר כמעט
ללא שינוי ( )+0.2%ברבע השני של השנה.

בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לאגף המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ני  ,מנהלת האגף
נועה פוקס ,כלכלנית האגף ,ב לפו 12-1511116 :
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