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כפי שכתבתי במאמר של החודש שעבר, שנת 2022 עומדת להיות שנה מורכבת הרבה יותר מבחינת התנהלות טקטית ותפישת סיכון. 
בהקשר זה חשוב לציין כי החלטת הריבית שהתפרסמה אתמול בארה"ב נותנת לשווקים עוד אוויר לנשימה, עת הבנק המרכזי בוחר 

להיות סבלני כלפי הלחצים האינפלציוניים ובעיות ההיצע מהן סובלת הכלכלה הגלובאלית.

בואו נתחיל בכמה גרפים שילמדו אותנו האם אנו רואים הקלה משמעותית בנקודת הזמן הנוכחית בלחצים האינפלציוניים מהם סובלת 
כלכלת העולם בחודשים האחרונים:

להלן גרף שמציג את מחירי הסחורות לפי סוגים שונים בשנתיים האחרונות:  .1

ניתן לראות בקלות כי מרבית הגורמים הללו נמצאים עדיין ברמות הקרובות לשיא של השנתיים האחרונות.

להלן גרף המציג את מחירי התובלה הימית בעשר השנים האחרונות:  .2

פאואל רוצה לסיים קדנציה בטוב
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יהיו שימצאו מקום לנחמה בתיקון שאנו רואים בשבועות האחרונים, שבא לידי ביטוי בירידה של מחיר הובלה ממוצע של קונטיינר, 
אולם גם אותם אנשים יודו כי מדובר עדיין ברמות תובלה גבוהות באופן משמעותי ביחס למה שהורגלנו בשנים האחרונות או בכלל.

להלן גרף של השינוי השנתי במחירי הרכב המשומש בארה"ב בעשר שנים האחרונות:  .3

אז ייתכן שיהיו ויאמרו חלק מהקוראים שאנו רואים ירידה בקצבי העלייה, אולם מדובר בנחמה קטנה בלבד. מדובר על מוצר שבמצב 
טבעי, כמעט ואינו רואה שינוי במחירו לאורך השנים, ואילו כעת משלמים הצרכנים בארה"ב על רכב משומש בממוצע כ 37% יותר )!!( 
ביחס לשנה שעברה. בלתי נתפש. כל זאת כמובן "תודות" למחסור בשבבים, ובעיות אחרות בשרשראות האספקה, שמביאות למחסור 

של רכבים בכל רחבי העולם.

יכולתי להמשיך עם עוד דוגמאות רבות, אולם די באלו בכדי להעביר את המסר – הלפיתה של "סכנת האינפלציה" לא רואה נסיגה לעת 
עתה, וממשיכה להוות סיכון מאקרו כלכלי, ובעיקר מחשש להשפעה על החלטות הבנקים המרכזיים שכה חשובות לשווקים.

זו בדיוק הסיבה שאתמול התבונן כל השוק בעיניים כלות בהחלטת הריבית בארה"ב, בכדי לנסות ולפענח כיצד הבנק המרכזי מפרש 
את כל מגמות המאקרו שהזכרתי לעיל. ובינינו... מה שחשוב לשווקים זה כיצד הבנק המרכזי מפרש את המציאות ולא )עם כל הכבוד 

לעצמי( הפרשנות שלי לנתוני המאקרו הללו.

אז מה היו עיקרי ההחלטה של הפד בארה"ב אתמול?

המרכיב המרכזי של ההחלטה – הריבית נשארת על מקומה ברמה אפסית, אולם תהליך ה- TAPERING )הקטנת קצב הרכישות של   •
הבנק המרכזי( יחל מיידית בנובמבר 2021, כאשר בכל חודש יפחת סכום הרכישה של הפד בכ 15 מיליארד $. כיום קצב הרכישות 

עומד על 120 מיליארד $ בחודש.

המשמעות היא שמאזן הפד לא יקטן ב 6-9 חודשים הבאים אלא יגדל, אלא שבקצב איטי יותר.  •

לגבי האינפלציה – הפד עדיין רגוע או לפחות מעמיד פנים שהוא רגוע. מבחינתם שוק העבודה בארה"ב יגיע לשיווי משקל רק בשנת   •
2022, הגורמים האינפלציוניים הנוכחיים )שאת חלקם הראיתי בגרף לעיל( הם זמניים, הם עדיין לא מוטרדים מאינפלציית שכר 
כגורם שימשיך את מחזור האינפלציה של השנה האחרונה. זו פרשנות "דבש" עבור השווקים. השווקים לא רוצים לראות פד לחוץ 
שפועל מהר, אלא פד סבלן שנמצא "מאחורי העקום", ביטוי שפירושו שהוא ממתין בסבלנות לנתונים ומעדיף לאחר בפעולה ולא 
להקדים בפעולה. הפד מוכן לספוג אינפלציה של מעל 2% לתקופה, כל עוד הוא יראה כי הממוצע מתכנס ליעד של 2%, כמו גם 

הציפיות האינפלציוניות הארוכות.

פאואל לא הסכים להתייחס לשאלת המינוי מחדש, שכמובן תהווה תפקיד מרכזי בפרשנות של המדיניות העתידית. אני מזכיר כי   •
הוא צפוי לסיים את תפקידו בפברואר 2022, והחלטה לעניין המשך לקדנציה נוספת או מינוי מחליף צפויה להתקבל בכל יום.

פאואל אמר כי הוא מבין את ההשפעה השלילית של עליות המחירים על משקי הבית, ובעיקר על השכבות החלשות יותר, אולם   •
אמר כי היות ומדובר בבעיות של צד ההיצע אין ביכולתו של הפד לעשות יותר מדי לתיקון הנושא.

בקיצור – אין לחץ. יש סבלנות.
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אמיר ארגמן
אסטרטג השקעות ראשי

בברכה

המשמעות עבור השווקים הנה חיובית וניתן לראות זאת על פי התנהגות המדדים אתמול:

אני בטוח שאם הייתי עורך הגרלה באיזו שעה התפרסמה החלטת הריבית, מרבית הקוראים היו מנחשים נכונה. השוק אוהב את הפד 
נראה בחודשים הקרובים הרעה  והדבר מבטיח עבורו המשך תנאים מקילים עבור ההשקעה בנכסי סיכון. כל עוד לא  סבלן, מאחר 

משמעותית בנתוני האינפלציה, שישנו את נתיב ההחלטה של הבנק המרכזי סביר כי נראה שקט יחסי בשווקים.

חשוב לציין כי זו בשורה טובה עבורנו כמשקיעים אולם אין לזלזל לשנייה באירוע האינפלציוני אותו אנו חווים, מאחר ויש בו מרכיבים 
 רבים של אי ודאות לשנה הקרובה, כמו גם החשש כי שינוי פוליטי/מינוי יו"ר חדש יביא גם הוא לשינוי מדיניות שאותה השווקים

לא יאהבו.

חודש בריא ומוצלח!
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תשואות מדדים מרכזיים

מתחילת השנהאוקטובר 21מדדים

מדדי מניות

S&P 5007.0%23.6%

MSCI ACWI5.1%16.8%

5.0%23.3%ת"א 90

MSCI EUROPE4.5%19.2%

4.3%23.3%יתר

3.3%22.5%ת"א 125

DAX2.8%14.4%

2.6%23.4%ת"א 35

FTSE2.1%12.0%

MSCI EM0.9%-2.1%

חוב

2.3%6.4%ממשלתי צמוד מדד

2.1%8.1%תל בונד צמודות

Senior Loans0.2%4.9%

 U.S IG0.1%-1.0%

 U.S HY-0.2%4.4%

1.9%-0.3%-ממשלתי שקלי

מטבעות

0.8%-0.3%שקל - יורו

6.5%-1.3%-שקל - דולר

1.8%-2.2%-שקל -ין

10.9%-3.5%-שקל - פאונד

סחורות

11.4%72.7%נפט

3.8%41.7%סחורות כללי



נתוני מאקרו – חודש אוקטובר 2021

ארה״ב

ציפיותקודםאחרון

60.8061.165.0מדד מנהלי הרכש בענף התעשייה

61.9061.762.0מדד מנהלי הרכש בענף השירותים

5.405.31.7מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי(

U3 4.80%5.2%4.7%שיעור אבטלה

5.50%4.8%2.2%שכר ממוצע לשעה 

194366450יצירת מקמות עבודה )באלפים(

281281275מבקשי אבטלה לראשונה )באלפים(

ציפיותקודםאחרון

-2.50%2.20%מדד המחרים לצרכן

-3,321- 3,551.6- מאזן הסחר )מיליוני דולר(

-204205.9יתרות המט"ח )מיליארדי דולר(

-5.20%5.00%שיעור האבטלה

ישראל

ניתן לומר שישראל נמצאת לאחר הגל הרביעי של הקורונה, כאשר מספר המאומתים היומי עומד על מאות בודדות 
ביום. ניתן לראות שהמשק חוזר לפעילות מלאה במיוחד כאשר התיירים יוכלו לחזור בתחילת חודש נובמבר.

התקציב  יועלה  הקרוב  החודש  ובמהלך  התקציב  בממשלה  אושרה  מדינה,  תקציב  ללא  שנים   3 כ-  לאחר  כן  כמו 
בכנסת, בין הנושאים שאושרו: העלאת גיל הפרישה לנשים, ייעול מערך הכשרות, התנעת פרויקט המטרו בגוש דן 

וגביית תשלום עבור הנכנסים לאזור בשעות הגודש.

מטה  כלפי  עודכנה  הפרטית  הצריכה  הקודם.  לאומדן  בדומה   ,16.6% על  עמד  התוצר  לצמיחת  השלישי  האומדן 
)צמיחה של 35.5% בקצב שנתי לעומת 39.2% באומדן קודם(. מאידך קצב הצמיחה בסחר עודכן כלפי מטה ובפרט 
התמתן קצב הגידול ביבוא. גם מדד הנתונים השבועיים של ה- OECD מצביעים על צמיחה חזקה בישראל לעומת 

.OECD -המגמה שנחזתה ערב משבר הקורונה ובפרט בהשוואה למדינות ה

בדומה לשאר מדינות העולם, גם בישראל ציפיות האינפלציה ממשיכות לעלות ומצביעות על עלייה של 1.8% שנה 
קדימה, בהתאם לציפיות האנליסטים, מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז 2013. יחד עם זאת רבים ממשיכים להעריך 

כי לא יהיה מדובר בהליך של עליית אינפלציה מתמשכת בישראל.

בנק ישראל בהחלטתו האחרונה הותיר את הריבית ללא שינוי, אולם, מפרוטוקול דיוני הריבית עולה כי חבר וועדה 
2019 שישנו קול התומך בהעלאת  יולי  0.25%. מדובר בפעם הראשונה מאז  ל-  אחד הצביע בעד העלאת הריבית 
ריבית. החבר שתמך בכך נימק זאת בכך "שנתוני המשק מאפשרים זאת לנוכח נתוני החשבונאות הלאומית החזקים, 
העלייה בסביבת האינפלציה והציפיות לכל הטווחים המעוגנות ביעד והתגברות הסיכונים הפיננסיים". מאידך 5 חברי 
הוועדה האחרים ציינו כי "עדיין קיימת מידה רבה של אי-ודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק לטווח הבינוני, בעיקר 

לנוכח הסיכון למחזוריות של גלי תחלואה נוספים וכן לגבי מידת הזמניות של האינפלציה".

מבחינת נתוני קורונה, ניתן לראות כי מספר החולים השבועי עומד על כ- 70 אלף מאומתים בשבוע, ללא שינוי מהותי 
בתקופה האחרונה, אמנם הנתון החיובי הוא שנרשמת ירידה במספר הנפטרים, וכן הירידה כמות המאושפזים, זאת 
אודות להמשך העלייה בשיעור המחוסנים, סך נכל שיעור המחוסנים בקרב האוכלוסייה המבוגרת עומד על כ- 70%.

נתוני הצמיחה לרבעון השלישי הצביעו על צמיחה של 2% )צפי עמד על 2.6%(, כאשר מסתכלים על מרכיבי הצמיחה 
ניתן לראות כי נרשמה ירידה חדה בצריכה הפרטית בשיעור של 9.2% סיבה עיקרית לירידה זו הינה גם מספרי השוואה 
גבוהים וגם הבעיות בשרשרת האספקה שעיכבה מוצרים וגרמה לעליית מחירים. במבט לעתיד, ניתן לצפות לשיפור 
בקצב הצמיחה בתמיכת מספר גורמים, כמו שיפור במגזר השירותים לאחר ירידה בתחלואה. הסנטימנט כלפי חופשה 



בגוש האירו, הצמיחה ברבעון השלישי הסתכמה ב- 2.2% )שיעור שינוי רבעוני( בהמשך לצמיחה של 2.1% ברבעון 
הקודם. הצמיחה נתמכה בעיקר מהביקוש המקומי החזק והיצוא, וזאת כשברקע השיבושים בשרשרת האספקה, 
מחסור בחומרי גלם ועליית מחירים לצרכן הכבידו על ההתאוששות. מבין הכלכלות הגדולות ביותר של הגוש, צרפת 
הציגה את קצב ההתרחבות המהיר ביותר של 3.0%, ואחריה איטליה עם 2.6%, ספרד 2.0% וגרמניה 1.8%. לעומת 
זאת, במדינות רבות באירופה ניכרת עלייה במספר החולים שעלולה לבלום התאוששות, במיוחד במגזר השירותים.

ביותר  הגבוה  הקצב   – הקודם  בחודש  ל-3.4%  בהמשך   4.1% של  לקצב  הגיעה  האירו  בגוש  השנתית  האינפלציה 
הקודם.  בחודש   17.6% לעומת   23.5% של  שנתי  לקצב  שהאיצו  האנרגיה  במחירי  הזינוק  רקע  על  שנים,   13 מזה 
היצרן  מחירי  כאשר  ביטוי,  לידי  לבוא  מתחילות  האנרגיה  עלויות   .2.1% של  שנתית  עלייה  השלים  הליבה  מדד 
מדובר  הקודם,  בחודש   1.5% ל-  בהמשך   )1.1% )צפי   2.3% ב-  עלו  ספטמבר  עבור  הבוקר  שפורסמו  בגרמניה 
עלייה  בגרמניה השלים  היצרן  12 חודשים האחרונים מדד מחירי  ב-   .1974 ביותר מאז  בעלייה החודשית הגבוהה 
שהחל  האנרגיה  משבר  של  בשיאו  היה  העולם  אז   1974 אוקטובר  מאז  ביותר  הגבוה   ,)12.7% )צפי   !14.2% של 
.8.6% 1973, אבל גם אם מנטרלים את האנרגיה )מדד הליבה( – מחירי היצרן בגרמניה עלו בשנה האחרונה ב-  ב- 

מבחינת מדיניות מוניטארית, ה- ECB הותיר את המדיניות ללא שינוי וימשיך את תכנית הרכישות PEPP לפחות 
 .2022 ב-  ותרד  כי היא צופה שהאינפלציה תמשיך לעלות  ציינה  2022. במסיבת העיתונאים לגארד  סוף מרץ 
ראשונה  ריבית  העלאת  לתמחר  החלו  האירופי  האג"ח  בשוק  במדיניות,  שינוי  צופה  לא   ECB-שה בעוד  אגב, 

באירופה עד דצמבר 2022.

מדד מנהלי הרכש בשירותים עלו מעבר לצפי, באירופה מדדי מנהלי הרכש מצביעים על האטה חדה עם תחילת 
הרבעון האחרון של השנה, כאשר הנושא המרכזי זה צווארי בקבוק באספקה שהולכים ומכבידים על הייצור. מדד 
מנהלי הרכש בתעשייה בגוש האירו ירד באוקטובר מ- 58.6 נק' ל- 58.5 נק' )צפי 57.1 נק'(, ובשירותים ירד מ- 56.4 

נק' ל- 54.7 נק' )צפי 55.4 נק'(. להלן מספר ציטוטים מהדו"ח של מרקיט:

"העיכובים בשרשרת האספקה נותרו בגדר דאגה גדולה, שמגבילה את הייצור ומביאה למחירים גבוהים מתמיד, הן 
בייצור והן במגזר השירותים"

אירופה

ציפיותקודםאחרון

58.358.658.5מדד מנהלי הרכש בענף התעשייה

54.756.454.7מדד מנהלי הרכש בענף השירותים

54.356.254.3מדד מנהלי הרכש המשולב

2.11.91.1מדד ליבת המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי(

7.50%7.60%7.4%שיעור האבטלה 

בסקר סנטימנט הצרכנים השתפר בחודש אוקטובר לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המגפה.

תוכנית  הנשיא  הציג  אוקטובר,  חודש  סוף  לקראת  ביידן,  הנשיא  של  התשתיות  לתוכנית  מחכים  ארוכה  תקופה 
מסגרת בהיקף של 1.75 טריליון דולר )בהשוואה ל- 3.5 טריליון דולר במקור(. התוכנית כוללת: מיסוי מינימום על 
חברות, מיסוי רכישה עצמית של מניות, החלת מס מינימום על חברות גלובליות. התוכנית טרם עברה ולא ברור אם 

תעבור.

שוק העבודה ממשיך להציג שיפור, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה נותרו על 281 אלף והתביעות המתמשכות ירדו 
מ-2. 5 מיליון ל- 2.25 מיליון תביעות.

מדד המחירים לצרכן לפי ה- PCE עלה בספטמבר ב- 0.3% בדומה לעלייה בחודש אוגוסט, והשלימו עלייה שנתית 
של 4.4%, הרמה הגבוהה ביותר מזה 30 שנה. מדד הליבה של ה- PCE )המועדף על הפד( עלה ב- 0.2% לאחר 0.3% 

בחודש הקודם, וב-12 חודשים האחרונים עלה ב-3.6% בדומה לחודש הקודם. 

והביאו   YoY ב-18%  צמחו  ההכנסות  השלישי.  הרבעון  תוצאות  על  דיווחו  כבר   S&P ה-  במדד  מהחברות   55% כ- 
לצמיחה של YoY 39% ברווחי החברות, אשר הפתיעו לטובה בכ- 10%. ברמת הסקטורים, ה- materials, אנרגיה 
ותעשיה בלטו לחיוב בצמיחה ברווחים. הצמיחה המאכזבת ביותר ברווח הייתה בצריכה המחזורית. סקטור האנרגיה 
מתייחסות  רבות  חברות  הדוחות,  במסגרת  ספטמבר.  מאז  משמעותי  שיפור  הראו  הרווח  תחזיות  בו  היחיד  היה 

לשיבושים באספקה ולעליות המחירים.



ציפיותקודםאחרון

CAIXIN 50.65050.0מדד מנהלי הרכש בענף התעשיה של

49.249.649.7מדד מנהלי הרכש בענף התעשיה

52.453.253.0מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

-0.7%0.8%מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי(

-10.7%0.0%מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי(

-8.3%8.2%היצע הכסף M2 )שיעור שינוי שנתי(

האינפלציה השנתית ביפן עלתה לקצב חיובי לראשונה מאז אוגוסט 2020, כאשר בחודש ספטמבר הקצב השנתי 
עמד על 0.2% לעומת ירידה של 0.4% בחודש הקודם. מחירי המזון עלו ב- 0.9% לעומת ירידה של 1.1% בחודש 
הקודם, הדיור עלה ב- 0.7% בדומה לאוגוסט. מדד הליבה )לא כולל מזון( עלו ב- 0.1%, העלייה הראשונה מאז מרץ 

2020, על רקע עליית מחירי הדלק. 

ביפן שוקי המניות עלו בחדות הבוקר לאחר שמפלגתו של ראש הממשלה הטרי, קישידה, שמרה על הרוב שלה 
בבית התחתון כאשר זכתה הלילה ב- 261 מושבים מתוך 465 מושבים בבית התחתון. תוצאה זו נתפסה בשווקים 
כהפתעה חיובית שכן הסקרים המוקדמים אותתו על סיכויים נמוכים יותר לשמירה על הרוב. כעת, על קישידה 
יהיה לסיים בבניית הקבינט שלו ולהתחיל להוציא לפועל את הרפורמות אותן הוא מקדם וזאת לקראת הבחירות 

לבית העליון אשר יתקיימו ב- 2022.

יפן

ציפיותקודםאחרון

-50.747.9מדד מנהלי הרכש המשולב

-50.747.8מדד מנהלי הרכש בענף השירותים

-13.5%4.7%-שיעור מכירות כלי הרכב )שיעור שינוי שנתי(

אמיר סולומונוביץ

אסטרטג השקעות 

הפעילות הכלכלית בסין ממשיכה להתדרדר, כאשר מדד מנהלי הרכש )הרשמי( בתעשייה לחודש אוקטובר מצביע 
על המשך התכווצות בחודש השני ברציפות בפעילות, עם ירידה מ- 49.6 נק' ל- 49.2 נק' )בעוד הצפי היה ל- 49.7 
נק'(. מהנתונים עולה כי מחירי חומרי הגלם השונים המשיכו לעלות, וכי הבעיות בשרשרת האספקה מכבידות על 
הפעילות בסין, ובמקביל, המחסור בחשמל רק הולך ומכביד גם כן על התעשייה. מדד מנהלי הרכש בשירותים פורסם 

גם הוא לחודש אוקטובר, וירד מ- 53.2 נק' ל- 52.4 נק'.

סין

בריטניה

ציפיותקודםאחרון

3.1%3.2%3.2מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי(

-5.20%5.40%שיעור אבטלה

-57.857.1מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה

59.155.458מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים

למרות  הריבית.  העלאות  מחזור  את  לזרז  הולכת  רק  הנראה  ככל  האוצר  שר  של  התקציב  הצעת  בבריטניה, 
ומסעדות,  לפאבים  מיסים  לקיצוץ  הצעות  עם  הפתיע  סונאק,  האוצר,  שר  יותר,  מצומצם  לתקציב  ציפיות 
מיליארד   75 של  היקף   – "המתנות"  סך  למשפחות.  נוספים  כספים  מתן  על  והכריז  אלכוהול  על  מכסים  הפחתת 
הכולל.  התקציב  העלאת  תוך  מחדש  והכשרה  חינוך  בתשתיות,  להשקעה  תכניות  על  הכריז  הוא  בנוסף,  פאונד. 
להיום,  נכון  הקרובות.  לשנים  בריטניה  של  הצמיחה  תחזיות  העלאת  מכיוון  מגיע  התוכנית  מימון  השאר,  בין 
בסביבה  מרחיבה,  כך  כל  פיסקאלית  מדיניות  עם  הבא.  בשבוע  כבר  נ"ב   15 של  ריבית  העלאת  מגלמים  החוזים 
מעריך. שהשוק  ממה  יותר  מהר  לצמצם  צפוי   BOE ה-  לעלות.  ממשיכים  רק  לאינפלציה  הסיכונים   – אינפלציונית 



ישראל

ארצות הברית

אחרוןמדדים מרכזיים

OECD -100.5 המדדים המובילים של ה

58.4 מדד מנהלי הרכש במגזר התעשיייתי

58.2 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

4.6 מדד הייצור התעשייתי )שיעור שינוי שנתי(

4.9 תוצר )במונחים ריאלים(

3.2- החשבון השוטף )כאחוז מהתוצר(

אבטלה

4.8 שיעור האבטלה )ב- %(

אינפלציה

5.4 מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

11.8 מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

צריכה

13.9 מכירות קמעונאיות )שיעור שינוי שנתי ב- %(

אחרוןמדדים מרכזיים

OECD -99.2 המדדים המובילים של ה

58.1 מדד מנהלי הרכש במגזר המשולב

3.1 מדד הייצור התעשייתי )שיעור שינוי שנתי(

17.5 תוצר )במונחים ריאלים(

5.7 החשבון השוטף )כאחוז מהתוצר(

אבטלה

7.5 שיעור האבטלה )ב- %(

אינפלציה

4.1 מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

24.7 מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

צריכה

2.3 מכירות קמעונאיות )שיעור שינוי שנתי ב- %(

נספח מדינות/אזורים מרכזיים 1
אוקטובר 2021



גוש האירו

בריטניה

נספח מדינות/אזורים מרכזיים 1
אוקטובר 2021

אחרוןמדדים מרכזיים

OECD -101.1 המדדים המובילים של ה

58.3 מדד מנהלי הרכש במגזר התעשייתי

54.7 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

2.9 מדד הייצור התעשייתי )שיעור שינוי שנתי(

3.7 תוצר )במונחים ריאלים(

2.9 החשבון השוטף )כאחוז מהתוצר(

אבטלה

7.5 שיעור האבטלה )ב- %(

אינפלציה

4.1 מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

9.2 מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

צריכה

0.0 מכירות קמעונאיות )שיעור שינוי שנתי ב- %(

אחרוןמדדים מרכזיים

OECD -100.6 המדדים המובילים של ה

57.8 מדד מנהלי הרכש במגזר התעשיייתי

59.1 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

3.7 מדד הייצור התעשייתי )שיעור שינוי שנתי(

23.6 תוצר )במונחים ריאלים(

2.3- החשבון השוטף )כאחוז מהתוצר(

אבטלה

4.5 שיעור האבטלה )ב- %(

אינפלציה

3.1 מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

11.8 מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

צריכה

1.3- מכירות קמעונאיות )שיעור שינוי שנתי ב- %(
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אחרוןמדדים מרכזיים

OECD -101.1 המדדים המובילים של ה

58.3 מדד מנהלי הרכש במגזר התעשייה

54.7 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

2.9 מדד הייצור התעשייתי )שיעור שינוי שנתי(

3.7 תוצר )במונחים ריאלים(

2.9 החשבון השוטף )כאחוז מהתוצר(

אבטלה

7.5 שיעור האבטלה )ב- %(

אינפלציה

4.1 מדד המחירים לצרכן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

9.2 מדד המחירים ליצרן )שיעור שינוי שנתי ב- %(

צריכה

0.0 מכירות קמעונאיות )שיעור שינוי שנתי ב- %(



הגדרות נספח 1:

מדד המדדים המובילים של ה- OECD - מדד המדדים המובילים של ה- OECD הנו מדד אשר מלמד על תחזית צמיחה של הכלכלה 
ברבעונים הקרובים. המדד מעניק "ציון" חודשי לכל אחת מהמדינות. ערך של 100 מציין צמיחה צפויה בטווח של 6-9 חודשים קדימה 
בשיעור צמיחת הפוטנציאל של אותה מדינה )כידוע לכל מדינה יש פוטנציאל צמיחה שונה(. ערך גבוה ממאה יעיד על צמיחה חזקה 
OECD שמקיף פרמטרים רבים  מהפוטנציאל וערך נמוך ממאה על ההפך. המדד הוא תוצר של מודל של מחלקת המחקר של ה- 
יותר  גבוהה  יותר הדבר מעיד על צפי לצמיחה  ירוק  100 סומן בצהוב משמע ככל שהגוון  ומגוונים מכל אחת מהכלכלות. ערך של 

מצמיחת הפוטנציאל בטווח של 2-3 רבעונים קדימה, ולהיפך, ככל שאדום יותר צמיחה בשיעור נמוך משיעור צמיחת הפוטנציאל.

מדד מנהלי הרכש במגזר התעשייה/שירותים - מדד שנועד להצביע על מגמות המשק ומסתמך על סקר מנהלים. במדד זה קו ה- 50 
מפריד בין התרחבות בפעילות הכלכלית לבין התכווצות. במדד משקללים מרכיבים שונים, בהם: ביקושים מקומיים; ביקושים ליצוא; 

מלאי מוצרים מוגמרים; תעסוקה; תפוקת הייצור; מחירים; מלאי חומרי גלם, מחירי רכישה וזמני אספקה.

מדד הייצור התעשייתי – מדד הבוחן את השינוי בתפוקה של המגזר התעשייתי בכלכלה.

תוצר מקומי גולמי )ריאלי( - מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים 
במהלך תקופה נתונה. נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף.

גרעון תקציב ממשלתי )כאחוז מהתוצר( – מדידה של כמה עלו הוצאות הממשלה על הכנסותיה במונחים תוצר מקומי.

החשבון השוטף )כאחוז מהתמ"ג( - חשבון זה כולל את סחר הסחורות של הכלכלה עם חו"ל, מותאם להגדרות מאזן התשלומים 
מהכנסות  הנובעים  חו"ל,  עם  והתשלומים  התקבולים  ואת  השירותים(  )חשבון  שירותים  של  והיבוא  היצוא  את  הסחורות(,  )חשבון 

מגורמי ייצור - עבודה והון - ומהעברות שוטפות.

שיעור האבטלה - מספר כלל האנשים שאינם עובדים אך מעוניינים לעבוד וזמינים לעבוד, מחולק בכלל כוח העבודה.

מדד המחירים לצרכן - מדד המחירים לצרכן הוא מדד, המהווה אחד מסוגי מדדי המחירים, המחושב בטכניקות סטטיסטיות ומשתנה 
מזמן לזמן, אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים.

מדד המחירים ליצרן – מדד המחשב ומייצג את השינוי הממוצע במחירי המכירה של יצרנים מקומיים על פני זמן.

מכירות קמעונאיות – סך הרכישות של מוצרים ברי קיימא ושאינם ברי קיימא על פני תקופה )בדרך כלל חודש(.

1 להלן מדריך קצר של מהות האינדיקטורים הכלכליים שמוצגים בדפי המידע של המדינות.


