אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 11פברואר 1013
א' אדר תשע"ג

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
111.1.. – ..111..

התפתחויות עולמיות
ריביות -על רקע המשך ההאטה בכלכלה הגלובלית ,מספר מדינות בחרו להוריד את הריבית
מדינה
הודו
הונגריה
פולין
ברזיל
גוש האירו
ארה"ב
ישראל
יפן

ריבית נוכחית
.2.0%
0200%
32.0%
.210%
02.0%
0200%-0210%
12.0%
0200%-0210%

החלטה אחרונה
הפחתה של 0210%
הפחתה של 0210%
הפחתה של 0210%
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי

מדדי מחירים לצרכן בעולם :האינפלציה בברזיל מתקרבת לגבול העליון של היעד
מדינה
ברזיל
מקסיקו
סין
דרום קוריאה

אינפלציה שנתית
6.15%
3.25%
2.0%
1.5%

שינוי חודשי  -ינואר
0.9%
0.4%
1.0%
0.6%

מדד מנהלי הרכש בתעשייה ברחבי העולם:
על רקע המשך מגמת ההתרחבות בפעילות התעשייה במרבית המדינות ,האצה נרשמה
במדד פעילות התעשייה העולמי 2מנגד ,הפעילות התעשייתית בגוש האירו ,ביפן ובאוסטרליה
המשיכה לדשדש 2בארץ ,למרות שיפור קל במדד המקומי ,ממשיכה הנסיגה בתעשייה
הישראלית לבלוט לרעה בהשוואה למרבית מדינות העולם2
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אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
אירופה
גוש האירו :נמשכת הנסיגה בפעילות ,תוך התמתנות בעוצמת הנסיגה







נמשכת ההתכווצות בפעילות התעשייה ,תוך התמתנות עוצמת הנסיגה :מדד
מנהלי הרכש בתעשייה עלה בינואר ב 121 -נקודות ,ונקבע על רמה של 4.27
נקודות 2נציין ,כי זוהי הרמה הגבוהה ביותר של המדד מזה  11חודשים2
במקביל ,נמשכת ההתכווצות גם בפעילות ענף השירותים ,תוך התמתנות
בעוצמתה :מדד מנהלי הרכש בענף השירותים עלה בינואר ב 021 -נקודות ,לרמה
של  14124נקודות2
מדד המחירים ליצרן ירד בדצמבר ב ,021% -לאחר ירידה דומה בנובמבר2
יציבות בשיעור האבטלה :נותר בדצמבר ללא שינוי (2)112.%
המכירות הקמעונאיות ירדו בדצמבר ב ,021% -לאחר ירידה של  021%בנובמבר2
נציין ,כי זהו החודש החמישי ברציפות בו נרשמת ירידה במכירות2
מנגד ,גידול נוסף במדד הסנטימנט הכלכלי ,2זה החודש השלישי ברציפות :עלה
בינואר ב 124 -נקודות ,לרמה של  1721נקודות 2שיפור נרשם בכל רכיבי המדד2

1

בריטניה :נתונים חיוביים




נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האטה קלה בקצב :מדד מנהלי
הרכש בתעשייה ירד בינואר ב 024 -נקודות ,לרמה של  0021נקודות2
התרחבות מחודשת בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש עלה בינואר ב-
 124נקודות ,וחצה את קו ה 00 -המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ,לרמה
של  0120נקודות2
גידול מחודש ביצור התעשייתי :לאחר שני חודשי ירידה רצופים ,עלה היצור
התעשייתי בדצמבר ב2124% -

צפון אמריקה
ארה"ב :נסיגה מפתיעה בתוצר ברבע האחרון של  ,1 .1לצד עלייה בשיעור האבטלה
כלכלה ותעשייה :נסיגה בתוצר בסוף  ,1 .1אל מול התרחבות בפעילות בתחילת 1 ..
 לראשונה מאז הרבע השלישי של  - 1 1התכווצות בתוצר האמריקאי :נסיגה
מתונה ,של  021%בקצב שנתי ,נרשמה ברבע האחרון של  ,1011לאחר גידול של
 321%ברבע השלישי אשתקד 2נסיגה זו ,הושפעה מירידה במלאים ,ביצוא הסחורות
ובצריכה הציבורית ,וקוזזה בחלקה הגדול הודות לגידול מהיר בצריכה הפרטית2
נציין ,כי בסיכום שנת  ,1011צמח התוצר האמריקאי ב ,121% -לאחר גידול של
 121%ב21011 -
 נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האצה בקצב :מדד מנהלי הרכש
עלה בינואר ב 127 -נקודות ,לרמה של  10321נקודות2
 במקביל ,התרחבות נוספת נרשמה בפעילות ענף השירותים ,תוך האטה קלה
1
בקצב :מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ירד בינואר בחצי נקודה ,ונקבע על 0021
נקודות2
 צמצום ניכר בגרעון הסחר בסחורות :הצטמצם בדצמבר ,כאשר יצוא הסחורות עלה
ב ,124% -תוך ירידה של  321%ביבוא הסחורות2
1

מדד מעל  00מצביע על התרחבות בפעילות2
 2מדד של הנציבות האירופית ,המודד את הביטחון הכלכלי של מנהלים במגזר העסקי (תעשייה ושירותים) וכן
את אמון הצרכנים2

2

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
צרכנים :ירידה חדה במדד אמון הצרכנים
 מדד אמון הצרכנים ירד בינואר ב 121 -נקודות ,והגיע לרמה של  0124נקודות2
 ההכנסה הפרטית הפנויה עלתה ריאלית בדצמבר ב ,121% -לאחר עלייה של 123%
בנובמבר2
 ההוצאה הפרטית עלתה בדצמבר בשיעור ריאלי של  ,021%לאחר גידול של 024%
בנובמבר2
נדל"ן :עלייה נוספת במחירים
 מדד קייס שילר למחירי בתים עלה בנובמבר ב ,024% -לאחר עלייה דומה
באוקטובר 2נציין ,כי מדובר בעלייה החודשית העשירית ברציפות2
3

שכר ותעסוקה :עלייה קלה בשיעור האבטלה ,לצד שחיקה ברווחיות החברות
 שיעור האבטלה 4עלה בינואר ב ,021% -ל2.27% -
 נמשך הגידול במספר המשרות החדשות במשק האמריקאי ,תוך האטה קלה בקצב:
בינואר נוספו  10.אלף משרות חדשות 24כל המשרות החדשות נוספו לסקטור
הפרטי ( 144אלף) ,בעוד שמהסקטור הציבורי נגרעו תשעת אלפים משרות 2נציין ,כי
קצב גידול זה היה איטי ביחס לממוצע החודשי בסיכום שנת  ,1011שעמד על כ-
 110אלף משרות חדשות2
4
 ירידה בפריון העבודה במגזר העסקי  -ירד ברבע האחרון של  1011ב 1% -בקצב
שנתי ,לאחר עלייה של  321%ברבע השלישי אשתקד (בתעשייה  -עלייה של ,020%
לאחר ירידה של 2)027%
4
 במקביל ,גידול מהיר נרשם בעלות העבודה ליחידת תוצר במגזר העסקי  :עלייה
חדה ,של  ,420%נרשמה בסוף  ,1011לאחר ירידה של  123%ברבע השלישי של
אשתקד (בתעשייה  -גידול מתון של  ,024%לאחר עלייה חדה של 2)321%
 הירידה בפריון ברבע האחרון של  ,1011במקביל לגידול החד בעלות העבודה
ליחידת תוצר ,מהווה גורם הפועל לשחיקה ברווחיות החברות האמריקאיות2
קנדה :התרחבות מתונה בפעילות התעשייתית ,לצד ירידה נוספת בשיעור האבטלה



נמשכת ההתרחבות המתונה בפעילות התעשייה :מדד מנהלי הרכש נותר בינואר
כמעט ללא שינוי ( ,)+021ברמה של  0020נקודות2
ירידה קלה נוספת בשיעור האבטלה :ירד בינואר ב ,021% -ל2.% -

אסיה
סין :באופן רשמי הפכה סין למעצמת הסחר הגדולה בעולם
לפי נתוני יצוא ויבוא הסחורות לשנת  ,1011עקפה סין את ארה"ב בהיקף הסחר ,והפכה
למעצמת הסחר הגדולה בעולם ,כאשר הסחר בארה"ב הסתכם ב 3211 -טריליון דולר,
לעומת  321.טריליון דולר בסין 2חשוב לציין ,כי סין כבר הפכה ליצואנית הגדולה ביותר בשנת
 ,1007בעוד ארה"ב הייתה ונשארה היבואנית מספר אחת בעולם2
במקביל ,פורסמו נתוני סחר חוץ לחודש ינואר ,שהיו טובים במיוחד :עלייה של  10%נרשמה
ביצוא (לעומת החודש המקביל אשתקד) ,לצד עלייה של  1121%ביבוא 2נזכיר ,כי בסיכום
שנת  1011עלה היצוא הסיני בקצב ממוצע של " 5121%בלבד" והיבוא בקצב של 2420%


נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האצה קלה בקצב :מדד מנהלי
הרכש 4בתעשייה עלה בינואר ב 021 -נקודות ,לרמה של  0123נקודות 2נציין ,כי זהו
המדד הגבוה ביותר מאז ינואר 21011

3

מדד הבודק מחירי בתים ב 10 -ערים גדולות בארה"ב ,מנוכה עונתיות2
4
ללא הסקטור החקלאי2
5
ממוצע חודשי ,כל חודש לעומת המקביל לו בשנה הקודמת2

3

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי



במקביל ,נמשכת ההתרחבות בענף השירותים ,תוך האצה בקצב :מדד מנהלי
הרכש 6עלה בינואר ב 123 -נקודות ,ונקבע על רמה של  104נקודות2
התמתנות נוספת בקצב הירידה השנתי של מדד המחירים ליצרן :ירד בינואר ב-
 124%בהשוואה לחודש המקביל אשתקד ,לאחר ירידה של  127%בדצמבר 2למרות
ההתמתנות ,נציין כי מדובר בחודש האחד-עשר ברציפות בו נרשמת ירידה במדד2

יפן :התמתנות בעוצמת הנסיגה בפעילות התעשייה





נמשכת ההתכווצות בפעילות התעשייתית ,תוך התמתנות עוצמת הנסיגה :מדד
מנהלי הרכש בתעשייה עלה בינואר ב 12. -נקודות ,ונקבע על  4.2.נקודות 2נציין ,כי
זהו החודש השמיני ברציפות בו נרשמת נסיגה בפעילות2
מנגד ,נמשכת ההתרחבות בפעילות ענף השירותים :מדד מנהלי הרכש בענף
השירותים נותר בינואר ללא שינוי ,ברמה של  0120נקודות2
המכירות הקמעונאיות עלו בדצמבר ב ,021% -לאחר ירידה בשיעור דומה בנובמבר2
שיעור האבטלה עלה בדצמבר ב ,021% -ל2421% -

הודו :צעדים מוניטאריים נוספים להקלה בשווקים
במקביל להחלטה על הורדת הריבית ל( .2.0% -ראה תחילת הסקירה) ,הודיע הבנק
המרכזי על הפחתת יחס הרזרבה הנדרש מהבנקים ב ,0210% -ל ,4% -צעד אשר צפוי
להזרים למערכת הבנקאית כ 110 -מיליארד רופי (כ 324 -מיליארד דולר) 2נקיטת שתי
הפעולות הללו נועדה לעודד הצמיחה ולהמשיך לנהל את הנזילות במערכת הפיננסית בצורה
שתבטיח אספקת אשראי למגזרים היצרניים2
 נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האטה בקצב :מדד מנהלי הרכש
ירד בינואר ב 120 -נקודות ,לרמה של  10321נקודות 2נציין ,כי זהו החודש ה44 -
ברציפות בו נרשמת התרחבות בפעילות2
 במקביל ,נמשכת ההתרחבות בענף השירותים ,תוך האצה בקצב :מדד מנהלי
הרכש עלה בינואר ב 127 -נקודות ,ונקבע על רמה של  10.20נקודות 2נציין ,כי זוהי
הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז ינואר אשתקד2
רוסיה :התרחבות בפעילות



התרחבות מחודשת בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש עלה בינואר ב1 -
נקודות ,לרמה של  01נקודות ,המצביעה על התרחבות בפעילות2
במקביל ,נמשכת ההתרחבות בפעילות ענף השירותים ,תוך האטה קלה בקצב:
מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ירד בינואר ב 024 -נק' ,ונקבע על  1002.נקודות2

אמריקה הלטינית
מקסיקו :המשך ההתרחבות בפעילות התעשייה אל מול ירידה באמון הצרכנים



6

נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית ,תוך האטה בקצב :מדד מנהלי הרכש
ירד בינואר ב 121 -נקודות לרמה של  100נקודות2
מדד אמון הצרכנים ירד בינואר ב ,021% -לאחר גידול מהיר ,של  ,121%בדצמבר2

לפי 2HSBC

4

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
ברזיל :בעיקר נתונים חיוביים






נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייה ,תוך האצה בקצב :מדד מנהלי הרכש עלה
בינואר ב 121 -נקודות ,לרמה של  10321נקודות 2נציין ,כי זו הרמה הגבוהה ביותר
של המדד ב 11 -החודשים החולפים2
התרחבות נרשמה גם בענף השירותים ,תוך האצה בקצב :מדד מנהלי הרכש
במגזר השירותים עלה בינואר בנקודה ,לרמה של  10420נקודות2
למרות מדד מנהלי הרכש ,הנתונים בפועל עדיין חלשים :היצור התעשייתי נותר
בדצמבר ללא שינוי ,לאחר ירידה של  123%בנובמבר2
שיעור האבטלה ירד בדצמבר ב ,023% -ל - 424% -הנמוך ביותר מאז החל התיעוד
החודשי של סדרה זו (מאי 2)1001
מדד המחירים ליצרן עלה בדצמבר ב ,023% -לאחר גידול דומה גם בנובמבר2

חדשות נוספות מהעולם
אוסטרליה :התכווצות חדה בפעילות התעשייתית






נמשכת הנסיגה החדה בפעילות התעשייתית ,תוך העמקת עוצמת הנסיגה :מדד
מנהלי הרכש ירד בינואר ב 421 -נקודות ,לרמה של  4021נקודות ,המשקפת נסיגה
חדה בפעילות התעשייתית ,הנמשכת זה החודש האחד עשר ברציפות 2נציין ,כי
הנסיגה בפעילות בולטת גם בהשוואה בינלאומית ,ולמעשה זהו המדד הנמוך ביותר
בקרב המדינות המסוקרות במסמך זה2
שיעור האבטלה נותר בינואר ללא שינוי ,על 2024%
המכירות הקמעונאיות ירדו בדצמבר ב ,021% -לאחר ירידה בשיעור דומה בנובמבר2
נציין ,כי זוהי הירידה החודשית השלישית ברציפות2
מנגד ,מדד המחירים ליצרן עלה ברבע האחרון של  1011ב ,021% -לאחר גידול של
 024%ברבע השלישי אשתקד 2נציין ,כי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,מדובר
בגידול של 21%

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המחלקה
נועה פוקס ,כלכלנית המחלקה ,בטלפון.-0.111 6 :
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אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
סיכום אינידקטורים
נתון עדכני

אינדיקטור

הערות

נתון קודם

אירופה
9.11
גוש האירו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
9116
גוש האירו  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
- 11%
גוש האירו  -מדד המחירים ליצרן ().13.1
- 11%
גוש האירו  -מכירות קמעונאיות ().13.1
..1.%
גוש האירו  -שיעור אבטלה ().13.1
1111
גוש האירו  -מדד הסנטימנט הכלכלי ().3..
0 11
בריטניה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
0.10
בריטניה  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
.16%
בריטניה  -יצור תעשייתי ().13.1
צפון אמריקה
- 1.%
ארה"ב  -תוצר מקומי גולמי ()Q4/12
0.1.
ארה"ב  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
0011
ארה"ב  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
-.1.%
ארה"ב  -יבוא סחורות ().13.1
116%
ארה"ב  -יצוא סחורות ().13.1
0116
ארה"ב  -מדד אמון הצרכנים ().3..
111%
ארה"ב  -הכנסה פרטית פנויה ().13.1
11%
ארה"ב  -הוצאה פרטית ().13.1
.11%
ארה"ב  -שיעור אבטלה ().3..
.0.
ארה"ב  -משרות חדשות ().3..
-11 %
ארה"ב  -פריון העבודה במגזר העסקי ()Q4/12
910%
ארה"ב  -מדד עלות עבודה ליחידת תוצר ()Q4/12
16%
ארה"ב  -מדד קייס שילר ()..3.1
0 10
קנדה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
.1 %
קנדה  -שיעור אבטלה ().3..
אסיה
011.
סין  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
091
סין  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
-.16%
סין  -מדד המחירים ליצרן ().13.1
9.1.
יפן  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
0.10
יפן  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
1.%
יפן  -מכירות קמעונאיות ().13.1
911%
יפן  -שיעור אבטלה ().13.1
0.11
הודו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
0.10
הודו  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
011
רוסיה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
001.
רוסיה  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
אמריקה הלטינית
001
מקסיקו  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
- 11%
מקסיקו  -מדד אמון הצרכנים ().3..
0.11
ברזיל  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
0910
ברזיל  -מדד מנהלי הרכש בענף השירותים ().3..
1.%
ברזיל  -מדד המחירים ליצרן ().13.1
916%
ברזיל  -שיעור אבטלה ().13.1
1 %
ברזיל  -יצור תעשייתי ().13.1
חדשות נוספות מהעולם
9 11
אוסטרליה  -מדד מנהלי הרכש בתעשייה ().3..
- 11%
אוסטרליה  -מכירות קמעונאיות ().13.1
019%
אוסטרליה  -שיעור אבטלה ().13.1
11%
אוסטרליה  -מדד המחירים ליצרן ()Q4/12

מקרא:

נתון עדכני חיובי = ירוק

961.
9.11
- 11%
- 1.%
..1.%
1.11
0.11
9111
- 1.%

נתון עדכני שלילי = אדום
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.1.%
0 11
001.
919%
.19%
661.
.1.%
16%
.11%
.16
.11%
-11.%
16%
0 19
.1.%
0.10
0.1.
-.11%
901
0.10
- 1.%
91.%
091.
0016
0 1
061.
0.1.
11.%
0.1.
0.10
1.%
911%
-.1.%
991.
- 11%
019%
16%

התמתנות הנסיגה
התמתנות הנסיגה

האטה
התרחבות מחודשת
קצב שנתי
האצה
האטה
צמצום הגירעון המסחרי

אלפים
קצב שנתי
קצב שנתי
מנוכה עונתיות
התרחבות
האצה
האצה
ביחס לתקופה המקבילה
התמתנות הנסיגה
אשתקד
התרחבות
האטה
האצה
התרחבות מחודשת
האטה קלה
האטה
האצה
האצה

נסיגה בפעילות
שינוי רבעוני

