אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 6אוגוסט 2102
כ' אב תשע"ב

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
22.7..2 – 8.6..2

התפתחויות עולמיות
ריביות בעולם – ללא שינוי
מדינה
ברזיל
דרום קוריאה
סין
צ'כיה
גוש האירו
ישראל
יפן
ארה"ב

החלטה אחרונה
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי

ריבית נוכחית
0011%
0011%
6011%
10.1%
10..%
202.%
1011%-1001%
1011%-102.%

מדדי מחירים לצרכן בעולם:
מדינה
יפן
אוסטרליה

שינוי חודשי  -יוני
-0.5%
שינוי רבעוני 0..% - Q2

אינפלציה שנתית
-0.2%
1.2%

אירופה
גוש האירו :רצף של נתונים שליליים ,ושפל של  77חודשים בפעילות התעשייתית





העמקה נוספת בעוצמת הנסיגה בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש ירד לשפל
של יותר משלוש שנים בחודש יולי ,כאשר נקבע על רמה של  144נקודות ,ירידה של
 000נקודות מיוני 0מבין המדינות הנסקרות ,בולטות לשלילה יוון (מדד של )4004
וספרד ( ,)4200בעוד רק אירלנד הציגה מדד גבוה מ ,.1 -ברמת שיא של 0.
חודשים (0).004
גם בענף השירותים נמשכה הנסיגה בפעילות ,תוך התמתנות קלה בעוצמת הנסיגה:
מדד מנהלי הרכש בענף השירותים נקבע בחודש יולי על  04.04נקודות ,עלייה של
 100נקודות לעומת חודש קודם0
מדד הסנטימנט הכלכלי 2ירד ביולי לרמה של  0.04נקודות ,ירידה של  2נקודות
מהחודש הקודם 0נציין כי מדובר בחודש הרביעי ברציפות בו נרשמת ירידה במדד,
שנגזרה החודש ,מפסימיות שנרשמה בכל רכיביו0

1

מדד מעל  .1מצביע על התרחבות בפעילות0
2
מדד של האיחוד האירופי ,המודד את הביטחון הכלכלי של מנהלים במגזר העסקי (תעשייה ושירותים) וכן את
אמון הצרכנים0

1

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי





סימנים נוספים לחולשה בפעילות הכלכלית  -מדד המחירים ליצרן ירד ב10.% -
ביוני ,לאחר ירידה בשיעור דומה גם במאי 0עם זאת ,בהשוואה ליוני אשתקד ,עדיין
מדובר בגידול של 0000%
מדד האינדיקטורים המובילים ירד ביוני ב ,100% -לאחר ירידה בשיעור דומה גם
במאי 0נציין ,כי זהו החודש השלישי בו נרשמת ירידה במדד0
שיעור האבטלה בגוש נותר על רמת שיא 0002% :בחודש יוני ,ללא שינוי מהחודש
הקודם0
המכירות הקמעונאיות עלו ביוני ב 100% -בלבד ,לאחר עלייה של  100%במאי0

בריטניה :נסיגה בתוצר ,לצד שפל של מעל שלוש שנים בפעילות התעשייתית




נסיגה בתוצר :נסיגה רבעונית של  10.%נרשמה בתוצר הבריטי ברבע השני של
 ,2102לאחר נסיגה של  100%ברבע הראשון של השנה 0נציין ,כי זהו הרבעון
השלישי ברציפות בו נרשמת התכווצות בתוצר0
העמקה נוספת בעוצמת הנסיגה בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש ירד לשפל
של  00חודשים ביולי ,כאשר נקבע על רמה של  04.04נקודות ,ירידה חדה של 0
נקודות מיוני0
מנגד ,בענף השירותים נמשכת התרחבות הפעילות :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים ירד ביולי ב 100 -נקודות ,ונקבע על רמה של  0.0נקודות 0ההתרחבות
בפעילות ענף השירותים נמשכת מזה  04חודשים רצופים ,אך זהו קצב ההתרחבות
האיטי ביותר שנרשם בתקופה זו0

צפון אמריקה
ארה"ב :האטה בקצב הצמיחה ,לצד נתוני תעסוקה מעורבים
כלכלה ותעשייה :האטה בקצב הצמיחה ,לצד נסיגה נוספת בפעילות התעשייה




האטה בקצב הצמיחה :אומדן התוצר לרבע השני של  2102הצביע על גידול של
 00.%בקצב שנתי ,לאחר צמיחה בקצב של  2%ברבע הראשון של השנה 0עיקר
ההאטה בצמיחה נגזרה מירידה בצריכה הפרטית ,אשר לוותה בגידול ביבוא0
התכווצות מתונה נוספת בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה
ביולי ב 100 -נקודות ,לרמה של  04400נקודות ,וכך נותר ,זה החודש השני ברציפות,
מתחת לקו ה ,.1 -זאת לאחר  04חודשי התרחבות רצופים0
מנגד ,נמשכת ההתרחבות בענף השירותים ,תוך האצה קלה בקצב :מדד מנהלי
הרכש בענף השירותים עלה ביולי ב 10. -נקודות ,ונקבע על רמה של  0.206נקודות0

צרכנים :גידול נוסף בשיעור החיסכון ועלייה באמון הצרכנים






מדד אמון הצרכנים עלה ביולי ב 002 -נקודות ,לרמה של  6.04נקודות0
גידול ריאלי של  100%נרשם ביוני בהכנסה הפרטית הפנויה ,לאחר גידול של 10.%
במאי0
במקביל ,נרשמה ירידה ריאלית מתונה של  100%בצריכה הפרטית ביוני ,לאחר גידול
בשיעור דומה במאי0
השילוב של שני הנתונים מצביע ,על עלייה בשיעור החיסכון של הצרכן האמריקאי,
זה החודש השני ברציפות0
מכירות מוצרים בני קיימא עלו ביוני ב ,006% -לאחר גידול בשיעור דומה גם במאי0

2

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
נדל"ן :ירידה במכירות אל מול עלייה נוספת במחירים



מכירות בתים חדשים ירדו ביוני ב 004% -בקצב שנתי ,לאחר עלייה של  60.%במאי0
עם זאת ,ביחס ליוני אשתקד ,מדובר בגידול מרשים של 00.00%
3
מנגד ,מסתמנת מגמת עליית מחירים מתונה :מדד קייס שילר למחירי בתים רשם
עלייה של  104%במאי ,לאחר עלייה של  10.%באפריל 0נציין ,כי זהו החודש הרביעי
ברציפות בו נרשמת עלייה במדד0

שכר ותעסוקה :למרות גידול במספר המשרות החדשות ,נרשמה עלייה בשיעור האבטלה




האצה בקצב יצירת משרות חדשות :בחודש יולי נוספו למשק האמריקאי 060 4אלף
משרות חדשות 0כל המשרות החדשות נוספו לסקטור הפרטי ( 0.2אלף) ,בעוד
מהסקטור הציבורי נגרעו תשעת אלפים משרות 0נציין כי על אף שמדובר בגידול
חודשי מרשים לעומת הממוצע החודשי ברבע השני של השנה ( .0אלף משרות),
זהו עדיין קצב איטי לעומת הרבע הראשון של  ,2102בו נרשם גידול חודשי ממוצע
של  226אלף משרות חדשות0
4
למרות זאת ,עלה שיעור האבטלה ביולי ל , 000% -עלייה של  ,100%זאת לאחר
שנותר ללא שינוי בחודשיים החולפים0

קנדה :נתונים חיוביים



התרחבות נוספת בפעילות התעשייתית ,תוך האטה קלה בקצב :מדד מנהלי הרכש
בתעשייה ירד ביולי ל 0.000 -נקודות ,ירידה של  00.נקודות מיוני0
המכירות הקמעונאיות עלו ב 100% -במאי ,לאחר ירידה של  106%באפריל0

אסיה
סין :נמשכת הנסיגה בפעילות התעשייתית





גם בסין נמשכת הנסיגה בפעילות התעשייתית ,תוך התמתנות בעוצמת הנסיגה:
מדד מנהלי הרכש 5לחודש יולי נקבע על  04400נקודות ,עלייה של  000מהחודש
הקודם 0ברכיבי המדד נרשמה עלייה קלה בתפוקה ,הראשונה מזה חמישה חודשים,
ומנגד ,ברכיב התעסוקה נרשמה ירידה בקצב המהיר ביותר מזה  0שנים0
מנגד ,נמשכת ההתרחבות בענף השירותים ,תוך האצה קלה בקצב :מדד מנהלי
הרכש בענף השירותים עלה ביולי ב 100 -נקודות ,ונקבע על רמה של  0.000נקודות0
מדד האינדיקטורים המובילים 6רשם ביוני גידול מתון ,של  ,100%זאת לאחר גידול
של  000%במאי0

הודו :נמשכת ההתרחבות



המשך ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האטה בקצב :מדד מנהלי הרכש
בתעשייה נקבע בחודש יולי על רמה של  0.204נקודות ,ירידה של  200נקודות מיוני0
התרחבות נרשמה גם בענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף השירותים נותר
ביולי כמעט ללא שינוי ( -0.1נק') ,ונקבע על  0.402נקודות0

3

מדד שבודק מחירי בתים ב 21 -ערים גדולות בארה"ב ,מנוכה עונתיות0
4
ללא הסקטור החקלאי0
5
לפי 0HSBC
 6מדד המורכב ממשתנים האמורים לנבא את הפעילות הכלכלית – מספר המשתנים והרכבם משתנה ממדינה
למדינה0

3

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
יפן :ירידה בשיעור האבטלה ,התכווצות בפעילות התעשייתית




התכווצות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה לחודש יולי נקבע על
רמה של  04.04נקודות ,ירידה חדה של  2נקודות מהחודש שעבר 0נציין ,כי מדובר
ברמה הנמוכה ביותר של המדד מזה  0.חודשים0
נסיגה נרשמה גם ענף השירותים ,תוך העמקת עוצמת הנסיגה :מדד מנהלי הרכש
בענף השירותים ירד ביולי ב 000 -נקודות ,לרמה של  04.0.נקודות 0נציין ,כי זוהי
רמת שפל של  01חודשים0
מנגד ,שיעור האבטלה ירד ביוני ב ,100% -לרמה של 0400%

אמריקה הלטינית
מקסיקו :התרחבות בפעילות התעשייתית




התרחבות נוספת בפעילות התעשייתית ,תוך האטה קלה בקצב :מדד מנהלי הרכש
בתעשייה ירד בחודש יולי לרמה של  0..02נקודות ,ירידה של  10.מיוני0
מדד אמון הצרכנים עלה ביולי ב ,002% -לאחר ירידה של  000%ביוני0
מנגד ,מדד האינדיקטורים המובילים 6ירד במאי ב ,10.% -לאחר ירידה בשיעור דומה
גם באפריל 0נציין ,כי זהו החודש השלישי ברציפות בו נרשמת ירידה במדד0

ברזיל :נסיגה בפעילות הכלכלית ביולי





נסיגה נוספת בפעילות התעשייתית ,תוך האטה קלה בקצב :מדד מנהלי הרכש
בתעשייה עלה ביולי לרמה של  ,400.ונשאר מתחת לקו ה ,.1 -המפריד בין
התכווצות להתרחבות בפעילות ,זה החודש הרביעי ברציפות0
נסיגה נרשמה גם בענף השירותים :מדד מנהלי הרכש ירד אל מתחת לקו ה,.1 -
המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ,ונקבע על רמה של  04004נקודות,
ירידה חדה של  400נקודות0
מנגד ,גידול מתון נרשם בתפוקה התעשייתית :היצור התעשייתי עלה ביוני ב,102% -
לאחר שלושה חודשי ירידה רצופים ( -0%במאי)
מדד המחירים ליצרן עלה גם הוא ביוני :רשם גידול של  ,000%לאחר גידול של 00.%
במאי 0בהשוואה ליוני אשתקד ,מדובר בגידול מרשים יותר ,של 060.%

חדשות נוספות מהעולם
אוסטרליה :נתונים חיוביים



המכירות הקמעונאיות עלו ביוני ב ,0% -בהמשך לעלייה של  100%במאי0
מדד האינדיקטורים המובילים 6עלה במאי ב ,104% -לאחר שלושה חודשי ירידות
רצופים במדד0

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
נועה פוקס ,כלכלנית המחלקה ,בטלפון37-0.86638 :

4

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
סיכום אינידקטורים
נתון עדכני

אינדיקטור

צפון אמריקה
..0%
ארה"ב  -תוצר מקומי גולמי ()Q2/12
28.6
ארה"ב  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
02.8
ארה"ב  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
80.8
ארה"ב  -מדד אמון הצרכנים ()72.2
3.7%
ארה"ב  -הכנסה פרטית פנויה ()82.2
-3..%
ארה"ב  -צריכה פרטית ()82.2
..8%
ארה"ב  -מכירות מוצרים בני קיימא ()82.2
-6.2%
ארה"ב  -מכירות בתים חדשים ()82.2
3.8%
ארה"ב  -מדד קייס שילר ()02.2
6.7%
ארה"ב  -שיעור אבטלה ()72.2
.87
ארה"ב  -משרות חדשות ()72.2
07..
קנדה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
3.7%
קנדה  -מכירות קמעונאיות ()02.2
אירופה
22
גוש האירו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
27.8
גוש האירו  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
67.8
גוש האירו  -מדד הסנטימנט הכלכלי ()72.2
-3.0%
גוש האירו  -מדד המחירים ליצרן ()82.2
-3.7%
גוש האירו  -מדד האינדיקטורים המובילים ()82.2
...2%
גוש האירו  -שיעור אבטלה ()82.2
3..%
גוש האירו  -מכירות קמעונאיות ()82.2
-3.7%
בריטניה  -תוצר מקומי גולמי ()Q2/12
20.2
בריטניה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
0.
בריטניה  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
אסיה
28.7
סין  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
07..
סין  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
3..%
סין  -מדד האינדיקטורים המובילים ()82.2
27.8
יפן  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
27.0
יפן  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
2.7%
יפן  -שיעור אבטלה ()82.2
02.8
הודו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
02.2
הודו  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
אמריקה הלטינית
00.2
מקסיקו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
..2%
מקסיקו  -מדד אמון הצרכנים ()72.2
-3.7%
מקסיקו  -מדד האינדיקטורים המובילים ()02.2
26.7
ברזיל  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ()72.2
26.8
ברזיל  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ()72.2
3.2%
ברזיל  -יצור תעשייתי ()82.2
...%
ברזיל  -מדד המחירים ליצרן ()82.2
חדשות נוספות מהעולם
..3%
אוסטרליה  -מכירות קמעונאיות ()82.2
3.2%
אוסטרליה  -מדד האינדיקטורים המובילים ()02.2

מקרא:

נתון עדכני חיובי = ירוק

נתון קודם

2.3%
28.7
02..
82.7
3.0%
3..%
..8%
8.8%
3.7%
6.2%
82
02.6
-3.8%
20..
27..
68.8
-3.0%
-3.7%
...2%
3.6%
-3.7%
26.2
0..7

נתון עדכני שלילי = אדום

5

26.2
02.7
...%
28.8
28.7
2.2%
00.3
02.7
00.8
-...%
-3.7%
26.0
07.3
-..3%
..7%
3.6%
-..7%

הערות

קצב שנתי

שינוי ריאלי
שינוי ריאלי
קצב שנתי
אלפים
האטה
העמקת הנסיגה
נסיגה נוספת

העמקת הנסיגה
האטה
התמתנות הנסיגה
האצה
העמקת הנסיגה
העמקת הנסיגה
האטה
האטה
האטה
נסיגה נוספת
מעבר לנסיגה

