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סקירה שבועית לשווקים בינ"ל
נקודות עיקריות:
הריבית המוניטארית בבריטניה הורדה ב 25-נ"ב )כצפוי( לרמה של  5.25%על רקע התרבות הסימנים
למיתון .אנו צפויים להפחתת ריבית נוספת בחודשים הקרובים.
הריבית המוניטארית באיזור האירו הושארה )כצפוי( ברמה של  ,4%אך הנגיד טרישה החל בהכנת דעת
הקהל לקראת ביצוע הפחתות ריבית עתידיות.
בארה"ב אישר הסנאט את חבילת התמריצים הפיסקאליים במתכונת שהוצעה ע"י בוש .יכולת התוכנית
להביא לתפנית בכלכלה האמריקנית הינה מוגבלת ,ובכל מקרה את השפעתה בשטח נוכל לראות רק
לקראת סוף השנה.
אירועים בולטים מהשבוע החולף :הבנק המרכזי של אוסטרליה מעלה את הריבית ,שרי האוצר של ה-
 G7נפגשו בטוקיו ,מבטחת האשראי  MBIAגייסה הון ,הרעה במאזן המסחרי של גרמניה ,שוק העבודה
בקנדה מפתיע לטובה ,דויטשה בנק מפרסם את דוחותיו לרבעון הרביעי ועוד...
בשוק הסולידי :השבוע עקום התשואות האמריקני הפך תלול יותר )פער של  172נ"ב בין התשואה
לשנתיים לבין התשואה ל 10-שנים( ,שעה שהתשואות ירדו בטווחים הקצרים ועלו בטווחים הארוכים של
העקום.
בבורסות העולם :המדדים נותרו תנודתיים על רקע אי הוודאות בדבר כיוון התפתחות כלכלת ארה"ב
ופרסום הדוחות השנתיים של חברות רבות במשק .מרבית המדדים בעולם רשמו ירידות שערים )דאו
ג'ונס  ; -4.6% S&P500 ; -4.4%הנאסד"ק  ,-5.4% CAC ; -2.9% DAX ; -4.5%הנג סנג  ,-2.7%ניקיי
.(-3.6%
בשוק המטבעות :בשבוע החולף הדולר רשם קמבק כשהתחזק מול מרבית המטבעות בעולם )התחזקות
של  2.2%מול האירו ~2.3% ,מול המטבעות הסקנדינביים ~1.4% ,מול הריאל הברזילאי ,דולר אוסטרלי
והליש"ט .את הנפילה הגדולה של השבוע )שוב( רשם הראנד הדרום אפריקאי ,אשר המשיך בהתרסקותו
ונחלש ב 4.7% -נוספים מול הדולר האמריקני .בכך השלים הראנד הדרום אפריקאי נפילה של 12.3%
מול הדולר מאז תחילת השנה.
מה מצפה לנו בשבוע הקרוב? – ראו בפרק האחרון.

זירת המקרו :מדיניות מוניטארית ,פיסקאלית ואינדיקאטורים כלכליים
הריבית בבריטניה יורדת לרמה של  :5.25%ב ,7/2-הפחית נגיד הבנק המרכזי של בריטניה ,מרווין קינג ,את
הריבית בבריטניה ב 25-נ"ב לרמה של  .5.25%ניכר מהודעת הבנק המרכזי ,כי ההחלטה בדבר הורדת הריבית
היתה לו  -לא פשוטה ,שכן בריטניה נמצאת כיום בצומת דרכים מבחינת הלחצים האינפלציוניים בממלכה .נסביר:
במצב המוצא ,האינפלציה בבריטניה עומדת על שיעור של ) 2.1%נכון לדצמבר  ('07והיא קרובה מאוד ליעד יציבות
המחירים ) ,(2%אבל מה לגבי העתיד? זו כבר שאלה שהבנק המרכזי בבריטניה התקשה להשיב עליה במסגרת
דיוני הריבית ,היות שפועלים בבריטניה שני כוחות לכיוונים מנוגדים .מצד אחד ,מתרבות האינדיקציות להאטה
כלכלית )בעולם בכלל ובבריטניה בפרט( אשר מאיימות לסחוף את רמות האינפלציה אל מתחת ליעד יציבות
המחירים .מצד שני ,העלייה במחירי המזון והאנרגיה צפויה לדחוף את האינפלציה אל מעל היעד .בסופו של יום
הכריע קינג ,כי הסיכון שטומן בחובו המיתון  -גובר ,וכי יש להוריד את הריבית במנה מדוּדה גם במחיר של חריגה
זמנית כלפי מעלה מיעד יציבות המחירים.

מסמך זה הוכן על ידי המחלקה הכלכלית של קבוצת אי.בי.אי ..המסמך מבוסס על הערכות ואומדנים ,שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים ,או בלתי מעודכנים .אשר על כן
מופנה המסמך רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן .אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הזמנה לרכוש
)או למכור( את ניירות הערך הנזכרים בו ,ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .קבוצת אי.בי.אי לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ,אם
יגרם ,למאן דהוא ,כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה .קבוצת אי.בי.אי מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה את ניירות הערך המסוקרים במסמך זה ,כולם או חלקם ,והיא
עשויה לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך הנ"ל  .אם לא צוין אחרת מקור כל הנתונים והגרפים הוא מבלומברג.
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ההחלטה להוריד את הריבית ניתנה על רקע נתוני המכירות הקמעונאיות בבריטניה ,אשר נפלו בדצמבר בד בבד
עם מדד אמון הצרכנים שנחלש .שוק הדיור המשיך לשדר אותות מצוקה בצורת ירידה במספר אישורי המשכנתאות
ונפילה במחירי הבתים )לראשונה מאז שנת  .(2000הרחבה מוניטארית זו ,אפשר שתעזור לבריטניה להתמודד
עם בעיית הנזילות ,אשר ממשיכה להחמיר ונותנת אותותיה בתחום האשראי למשקי הבית ולסקטור העסקי .כמו
שה ֵאטה ,ואת הצמיחה שצפויה לסגת בחזרה לרמה
כן ,הורדת הריבית צפויה לדרבן במשהו את הצריכה הפרטית ֵ
ההיסטורית הממוצעת ) 2%ב '08-לעומת  3.1%ב.('07-
מה עוד ניתן ללמוד מהחלטת ריבית זו? ראשית ,כנראה שנתוני האינפלציה בבריטניה לחודש ינואר אינם כה
נוראים ,שכן לפני הוועדה המוניטארית הובאו אינדיקציות ראשוניות לגבי נתוני האינפלציה )הפרסום הרשמי יהיה
ב ,(12/2-ולוּ היו מחכים לנו שם נתונים מבעיתים במיוחד – אפשר שהריבית לא היתה יורדת .שנית ,החלטת ריבית
זו ,אשר נותנת עדיפות לטיפול במיתון על פני האינפלציה בטווח הקצר  -קשורה כנראה גם במשהו לביקורת הקשה
שספג נגיד הבנק ,מרווין קינג ,הן בכל בקשור לתפקודו מאז החל המשבר בשווקים )סרב בתחילה להזריק נזילות
למערכת הבנקאית בשונה מהפד והבנק האירופי המרכזי( והן בנוגע לאופן טיפולו בנושא קריסת בנק המשכנתאות
נורת'רן רוק.
מה הלאה? הורדת ריבית זו היא השנייה בבריטניה ב 3-החודשים האחרונים .ככל שיתרבו סימני המיתון אנו
צפויים לראות את המשך הורדות הריבית בממלכה :תחילה לרמה של  5%ואח"כ גם למטה מזאת .נזכיר כי כהונתו
של קינג כנגיד הוארכה לאחרונה )ב (30/1-ע"י המלכה והוא צפוי ללוות אותנו  5שנים נוספות )עד יוני .(2013
החלטת הריבית הבאה בבריטניה :ב 6-במרץ.

הריבית באירופה נשארת ברמה של  :4%לאחר מופע חימום הריבית בחסות הבנק המרכזי של בריטניה ,הופנו
עיני הכול אל נגיד הבנק האירופי המרכזי ,ז'אן-קלוד טרישה .הוא דיבר בפני העיתונאים שגדשו את האולם
בפרנקפורט ,אך דבריו כאילו כוונו הרחק אל מעבר לים – במה שנראה כמו שיעור בקורס "כלכלה מוניטארית וניהול
ציפיות" ,אשר מועבר בווידאו קונפרנס לתלמיד היחיד בכיתה – נגיד הפד ברננקי .אצל נגיד הבנק האירופי כללי
המשחק ברורים לכל :בטרם מתן החלטת הריבית הוא משמיע את עמדותיו מעל לכל במה ,בשווקים מתגבשת
הציפייה שהנגיד יפעל כפי שאמר שיפעל ,ואז טרישה פועל על פי ציפיית השווקים " -בכדי לא להפתיע".
כך ,באופן צפוי לגמרי – הותרה הריבית באירופה ברמתה הנוכחית ) ,(4%אבל זה עדיין לא אומר שלא היה מעניין
בהחלטת הריבית האחרונה – ההיפך הוא הנכון .הטקסט של החלטת הריבית כמו גם מסיבת העיתונאים שבאה
בעקבותיה היו מה שמכונה במתמטיקה" :נקודת פיתול" )אותה נקודה מסתורית בה פונקציה קעורה הופכת
קמורה( ,או במילים פשוטות  -שינוי מגמה .אותו טרישה ,שבמהלך החודשים האחרונים שב והתריע מעל לכל במה
אודות הלחצים האינפלציוניים שנובעים מצד הביקושים ,איים בהעלאות ריבית )ו/או לכל הפחות באי הורדה( ואשר
טען בגאווה כי הצמיחה באירופה נמצאת בתוואי התואם את הפוטנציאל – נאלץ להודות :כיום שוררת אי וודאות
גבוהה באופן בלתי רגיל בנוגע להמשך הצמיחה בעולם )בעולם ,ולא רק בארה"ב כפי שטען בהחלטת הריבית
הקודמת( ,ובעקבות כך המודלים של הבנק מראים לראשונה חריגה כלפי מטה מתוואי הצמיחה הפוטנציאלי
באירופה.
האינפלציה באירופה עודנה שם –  3.2%בינואר  ,'08בהשוואה ליעד בשיעור של  – 2%אבל כעת ,קיים קונצנזוס
בקרב כל חברי הוועדה המוניטארית ,כי אין עוד צורך לנופף בכלי הריבית המוניטארית על מנת לצנן את צד
הביקושים .ההאטה הכלכלית תעשה את העבודה והוועדה מצידה מקבלת בהשלמה חריגה קלה מיעד האינפלציה
בטווח הזמן הקצר .אגב ,מאזן הכוחות בוועדה הוא חסוי )בשונה מארה"ב( ,אך הפעם דאג טרישה להבהיר כי
מדובר בהחלטה שנתקבלה פה אחד ,ושלא כמו בעבר  -אין הפעם אף חבר וועדה שגורס כי יש לנקוט מדיניות
מוניטארית מצמצמת על רקע הכוחות האינפלציוניים.
טרישה יצא מעורו בכדי להוכיח שבינתיים הכול בסדר :אירופה עדיין צומחת ,הרווחיות נשמרת ,שוק העבודה בריא,
האשראי צומח  -הן לסקטור הפרטי והן לחברות לא-פיננסיות ,ובאופן כללי ,מנועי הצמיחה של אירופה – הצריכה
הפרטית וההשקעות – פועלים באופן תקין .טרישה הדגיש כי לא ניכר בנתונים כי המשבר הנוכחי בשווקים
הפיננסיים השפיע באופן משמעותי על מצרפי הכסף והאשראי ,ובפרט לא על היקף ההלוואות שהבנקים מעמידים.
ולמי שעדיין לא השתכנע הוא מוסיף ואומר שאפילו התנודתיות בשווקים ,לא היה בא בכדי להבריח את המשקיעים
לנכסים מוניטאריים זאת בשונה מהמיתון שבין  2001ל .2003-בסיכום דבריו דאג טרישה להבהיר ,כי את
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המדיניות יש לנהל אך ורק בכלים מוניטאריים וכי התערבות פיסקאלית צפויה רק להגביר את הנזק )אופס ,נפלט לו
צרור לעבר הדוד סם שזה עתה אישר את חבילת התמריצים הפיסקאלית(.
מה למדנו מהחלטת ריבית זו? טרישה הוא טרישה ואין סיבה להניח שהוא יהפוך עורו ויהיה לפתע ברננקי –
האישים שונים זה מזה וחשוב מכך :היעדים שהם מנסים להשיג שונים אף הם .טרישה הוא צרפתי ,פוליטיקאי
בעברו ,שמרן ,שקול וזהיר ,המחויב להשיג יציבות מחירים באזור האירו )אינפלציה של  - (2%ושום דבר פרט לכך.
ברננקי לעומתו מופקד על השגת שלושה יעדים שהוגדרו כשקולים בחשיבותם :אינפלציה ,צמיחה ותעסוקה
)שלושתם אינם מוגדרים ע"י שיעור מפורש או רמה מסוימת אליהם יש לחתור( .כאילו לא די בהבדל זה לבדו,
ברננקי הוא גם אמריקאי ,פרופסור מפרינסטון ,מומחה לעניין המיתון של שנות ה - '30-אשר לפתע מצא עצמו כותב
במו ידיו את הפרק אודות המיתון של ארה"ב ב – 2008-וכיום בשארית כוחותיו מנסה לשנות את רוע הגזירה.
וכך בחודשים האחרונים ,בעוד לברננקי היתה לגיטימציה להסיט את תשומת ליבו מהלחצים האינפלציוניים
בארה"ב )אינפלציה של  (4.1%ולהפשיל שרוולים במלחמת חורמה נגד המיתון )תוך  10ימים שתי הפחתות ריבית
שמסתכמות ל 125-נ"ב וסה"כ  225נ"ב תוך חמישה חודשים( ,נגיד הבנק האירופי המשיך בעקביות בהגשמת
ייעודו כשהוא ממקד את החלטות הריבית שלו באינפלציה הגבוהה יחסית באזור האירו ) 3.1%בדצמבר3.2% ,
בינואר(.
אז מה בכל זאת השתנה הפעם? עושה רושם שטרישה מתחיל להכין את דעת הקהל להפחתת ריבית באזור
האירו בקובעו שכיום שוררת אי וודאות גבוהה באופן בלתי רגיל בנוגע לתוואי המשך הצמיחה בעולם .כמו כן ,האיום
בדבר הלחצים האינפלציוניים מרוכך בצורה משמעותית בדבריו .משתמע ,כי גלישת העולם למיתון – לא רק
שתרסן את המחירים ותשיב אותם לתחום הרצוי ,אלא אף ייתכן מצב בו המחירים ירדו מתחת לתחום הרצוי ושהוא
טרישה  -יצטרך לפעול בצורת הורדת ריבית על מנת להחזירם ליעד.
תרשים  :1התפתחות ריבית הבנקים המרכזיים – ארה"ב ,אירופה ,בריטניה וישראל
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ריבית בנק ישראל
ריבית הפד
ריבית הECB-
ריבית הבנק המרכזי בבריטניה
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בכירי הפד שומרים עין פקוחה לכיוון האינפלציה:
צ'ארלס פלוסר ,חבר הוועדה המוניטארית של הפד ונשיא הבנק המרכזי של פילדלפיה ,התבטא השבוע לגבי
הורדות הריבית החדות של הפד בחודש שעבר .לדבריו ,על אף שהפחתות הריבית היו הולמות כתגובה
להאטה בצמיחה ,בתעסוקה ולמשבר בשוק הדיור – עדיין יש להן פוטנציאל לגרום להאצת האינפלציה.
בהתאם לכך ,לדבריו "על הפד להיות ערוך לשנוי כיוון אם יתברר שהדבר נדרש" – כלומר הפסקת הורדת
הריבית ואף העלתה בחזרה במידת הצורך .אף על פי כן ,ציין פלוסר כי לדעתו על הפד להמשיך ולנקוט באותם
צעדים לעידוד הצמיחה )שמירה על ריבית נמוכה – א.ק (.אלא אם כן נתוני האינפלציה יצביעו על מצב בעייתי
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הרבה יותר .נזכיר כי פלוסר ידוע בנאומיו הניציים וכי הזהרנו זה מכבר כי הוא הולך להיות הסמן הימני
שבחבורה )ראו סקירה שבועית לשווקים הבינלאומיים מיום ה.(27/1-
ג'נט ילן ,נשיאת הבנק הפדרלי של סן פרנסיסקו ,ציינה בנאום שנשאה כי להערכתה כלכלת ארה"ב אומנם
תאט  -אך לא תיכנס למיתון של ממש.
רנדל קרוזנר ,חבר הוועדה המוניטארית של הפד ,נאם השבוע בנושא שוק הדיור בארה"ב ושפך מעט אור על
חומרת המצב .מדבריו עולה כי כ 20%-מנוטלי המשכנתאות בריבית המשתנה מאחרים כיום בתשלומים ב90-
יום או יותר )פי שניים יותר מהשיעור בשנה שעברה( .כמו כן ,יותר מ 171-אלף הליכי הוצאה לפועל יושמו
ברבעון השלישי של  36%) 2007אחוזים יותר מהרבעון הקודם( .לדבריו חומרת הבעיה ניכרת בייחוד בעובדה
שרבות מאותן משכנתאות שנמצאות במצב של חדלות פירעון ,הינן דווקא הלוואות חדשות יחסית ,כאלה אשר
ניתנו לפני מספר חודשים בלבד .קרוזנר ציין כי במהלך השנה הנוכחית תקובע מחדש הריבית על כ 1.5-מליון
משכנתאות בריבית משתנה ,ובמהלך  2009תקובע הריבית מחדש על חצי מיליון משכנתאות נוספות .באופן
ברור ,גובה הריבית שתקובע לגבי משכנתאות אלו הינה קריטית לגבי היכולת של הלווים לעמוד בתשלומים.
לסיום קרוזנר עדכן כי הפד עובד בימים אלה על הצעה להידוק הרגולציה על נוטלי משכנתאות ,באופן שתחייב
לבצע מבדקי איתנות פיננסית ללווים.
חבילת התמריצים הפיסקאלית בארה"ב :ב 7/2-אישר הסנאט בארה"ב ,ברוב של  81כנגד  ,16את חבילת
התמריצים הפיסקאלית עליה הכריז בוש לפני פחות מחודש .לאישור התוכנית קדם ניסיון כושל של
הדמוקרטים לאשר בסנאט תוכנית סיוע מורחבת יותר ,אשר כללה בין היתר הטבות לפנסיונרים ,ליוצאי צבא,
למובטלים ,לעניים והטבות מס לחברות שמתעסקות באנרגיה מתחדשת.
עלותה התקציבית של התוכנית במתכונתה הסופית היא כ 150-מיליארד דולר ,שהם כ 1%-מהתוצר
האמריקני .מתוך כספי התוכנית כ 100-מיליארד דולר יופנו להחזרי מס ויחולקו בין  130מיליון משפחות בעוד
 50מיליארד הדולר הנותרים יופנו לעידוד השקעות של בתי עסק.
בוש בירך על האישור המהיר של התוכנית ואמר כי חבילת התמריצים תעזור לאזרחי ארה"ב להגדיל את
הצריכה הפרטית ולהמריץ את הכלכלה .שר האוצר ,הנרי פולסון שמח גם הוא על אישור התוכנית וציין כי אחת
המטרות העיקריות של התוכנית היא ליצור  500אלף מקומות עבודה חדשים בארה"ב עוד בשנת  .2008עוד
הוסיף פולסון כי החבילה תעזור ליחידים ,תעודד את בעלי העסקים להשקיע ותתמוך בכלכלה האמריקנית עד
אשר יעבור משבר הנדל"ן .תקוות גדולות נתלות בתוכנית ואצל הפוליטיקאים האמריקניים לא היה חריג לשמוע
משפטים מהסוג" :התוכנית החדשה תשנה את הכיוון הכלכלי של המדינה" )הנרי ריד ,מנהיג הרוב הדמוקרטי
בסנאט( ,או "לא מדובר בניצחון של הרפובליקנים או הדמוקרטים אלא בניצחון של העם האמריקני כולו" )מיטץ'
מקנואל ,סנטור רפובליקני( .עם זאת ,חשוב לזכור כי התוכנית עוברת כעת לטיפול הבירוקראטי של רשויות
המס האמריקאיות וצפויים לחלוף עוד שבועות ארוכים עד אשר המחאות תתחלנה להישלח בדואר אל הזכאים.
הדעות חלוקות בדבר מידת הנחיצות של התוכנית ויכולתה לעודד את הצריכה הפרטית והתעסוקה בארה"ב.
המתנגדים לה טוענים שהיא קטנה מדי מכדי להשפיע )שכן איזו צריכה בדיוק תגדיל משפחה שקיבלה המחאה
של כמה מאות דולרים( ,שהיא פופוליסטית )האם במקרה ניתנה בשנת בחירות?( שהיא קיינסיאנית )למרות
שהתיאוריה הקיינסיאנית מוטלת בספק( שהיא תיצור יותר עיוותים מאלה שהיא באה לתקן ועוד ועוד .על כל
פנים על מידת ההצלחה של התוכנית )ושל הכלכלה האמריקנית כולה( ניתן יהיה לעמוד רק בעוד שניים-
שלושה רבעונים כאשר הצעדים הפיסקאליים ,כמו גם המוניטאריים ,יתחילו לבוא לידי ביטוי באינדיקאטורים
הכלכליים של המשק.
אירועים בולטים מהשבוע החולף:
במהלך סוף השבוע ,נפגשו שרי האוצר של מדינות ה) G7-ארה"ב ,יפן ,בריטניה ,קנדה ,גרמניה ,צרפת
ואיטליה( בטוקיו ודנו במשבר בשווקים הפיננסיים ובסכנת המיתון העולמי .החלטות של ממש לא יצאו משם.
כמה התבטאויות מעניינות דווקא כן :שר האוצר של ארה"ב" :המוסדות הפיננסיים בארה"ב צריכים לספוג
הפסדים ולפעול מיד להשלמת ההון החסר .תהיה בעיה חמורה אם הבנקים לא יגייסו די הון ומאזניהם
יצטמקו" .שרת האוצר של צרפת הביעה שביעות רצון רבה משינוי הטון של הבנק האירופי המרכזי ,אשר ריכך
את האמירות בהקשר לאינפלציה .רמזה כי תשמח לראות חיתוך בריבית המוניטארית באזור האירו ,וציינה כי
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שר האוצר של ארה"ב עדכן אודות תוכנית התמריצים הפיסקאלית שאושרה בארה"ב אך לא הפעיל לחץ על
יתר המדינות החברות ללכת בעקבות ארה"ב.
כשהיא עם הגב אל הקיר ,גייסה השבוע מבטחת האשראי  MBIAסך של  1מיליארד דולר בהנפקת מניות.
הגיוס בא לאחר שב 31/1-פרסמה  (Aa2, AAA, AAA) MBIAאת דוחותיה השנתיים שם נחשף כי ההפסד
הנקי של החברה בשנת  2007עמד על  1.9מיליארד דולר )לעומת רווח של  820מיליון דולר ב (2006-וכי
הרבעון הרביעי שלה היה הגרוע אי פעם .הגיוס בוצע לאחר שבתחילת השבוע ,הצטרפה פיץ' למודיס וS&P -
ושינתה אף היא את תחזית הדירוג של החברה ל"שלילי" מה שלא הקל על החברה ביחסיה עם משקיעיה.
ההנפקה בוצעה במחיר שהוא נמוך ב 14%-ממחיר השוק של החברה כשאת הסכום שגויס החברה צפויה
להפריש למטרות כיסוי לתביעות ביטוח עתידיות ולעיבוי ההון העצמי שלה.
דויטשה בנק פרסם השבוע את הדוחות הכספיים שלו לרבעון הרביעי של שנת  2007וחשף כי רווחיו הסתכמו
ב 953-מיליון אירו ,בהשוואה ל 1.84-מיליארד אירו בתקופה מקבילה אשתקד .נקודת אור מרכזית בדו"ח
היתה העובדה שהבנק לא ביצע מחיקות הקשורות לנכסים הקשורים במוצרים פיננסיים מובנים הקשורים
לשוק המשכנתאות האמריקני.
חברת הדירוג מודיס פרסמה השבוע חמש מתודולוגיית אלטרנטיביות על פיהן היא מציעה לדרג ני"ע מורכבים.
עפ"י הצעת החברה הסקאלה לגבי ני"ע מורכבים תהיה שונה מהסקאלה הרגילה ) Aaaעד  ,(Dובכך יודגש
ביתר שאת ,כי מדובר בנ"יע מורכב שלגביו הדירוג המקסימאלי אינו  Aaaבמובן המוכר .מודיס מצפה לקבל
הערות על המתודולוגיות עד ל 29-לפברואר.
פורסמו השבוע נתוני הפיריון בעבודה בארה"ב לרבעון הרביעי של שנת  .2007פריון העבודה עלה ברבעון
הרביעי ב 1.8%-לעומת צפי לעלייה של  0.5%בלבד .למרות כך ,מדובר עדיין בהאטה לעומת נתון הפריון
ברבעון הקודם של .6.3%
נתוני המלאי הסיטונאי בארה"ב הצביעו על עלייה של  1.1%בדצמבר – פי ארבע בהשוואה לתחזיות לעלייה
בשיעור של  0.3%בלבד ,ולאחר עלייה של  0.8%בנובמבר .העלייה במלאים היא תוצאה של האטה במכירות
והיא מאותתת כי החברות צפויות להקטין את היצור שלהן ובכך לתרום להעצמת ההאטה של כלכלת ארה"ב.
מדד מנהלי הרכש לענף השירותים ירד בחודש ינואר לרמת שפל של  .44.6%הרכיבים המלאים של המדד
הם :פעילות עסקית  54.4%) 41.9%בדצמבר( ,תעסוקה  51.8%) 43.9%בדצמבר( ,הזמנות חדשות
 53.9%) 43.5%בדצמבר( ,אספקה  52.5%) 49%בדצמבר( ומלאי  50.5%) 44.5%בדצמבר( .להרחבה
ראה פרסומינו מיום .06/02
הבנק המרכזי של ברזיל העלה ב 31/1-את יחס הרזרבה הנדרש מהבנקים ברפובליקה ל .25%-במסחר
השבוע הורגש לחץ על מניות המוסדות הפיננסיים הברזילאים מחשש להגברת הרגולציה ולריתוק הון ,אשר
צפויים לפגוע ברווחיות הבנקים.
המאזן המסחרי בגרמניה רשם עודף של 10.8מיליארד אירו בלבד ,לעומת צפי ל 16.8-מיליארד .נציין כי
בנובמבר עמד מאזן הסחר על עודף של  19.5מיליארד אירו .מקור הירידה בעודף מוסברת ע"י הירידה החזקה
ביצוא )בעיקר בשל התחזקות האירו וניצני ההאטה הכלכלית( .בהמשך לכך גם העודף בחשבון השוטף
הצטמצם לכדי  15.9מיליארד אירו בהשוואה לרמה של  20מיליארד אירו בחודש הקודם .כיום ,הצמיחה
החזויה בגרמניה בשנת  2008עומדת על  1.7%לאחר שגרמניה צמחה בשנה שעברה בשיעור נאה של
.2.5%
האבטלה בקנדה לחודש ינואר ירדה לשיעור של  ,5.8%זאת לעומת צפי ל 6%-אבטלה ,כבחודש הקודם.
שיעור אבטלה זה הינו הנמוך ביותר מזה  33שנה והוא מלמד על כך שבקנדה שוק התעסוקה לא מגלה עד כה
שום סימני האטה .זאת ועוד ,בחודש ינואר התווספו בקנדה  46,400משרות לשוק העבודה  -קרוב לפי ארבע
מההערכות המוקדמות .השוק הגיב בעליות לנתוני התעסוקה המעודדים.
העלאת ריבית באוסטרליה :ב ,4/2-העלה נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה ,גלן סטיבנס ,את הריבית
המוניטארית במדינה לרמה של  .7%מאז מאי  2002הועלתה הריבית באוסטרליה ב 2.75-נקודות אחוז
שנפרסו על פני  11העלאות מדודות של  25נ"ב כל אחת – ובעקבות כך  :התשואות שניתן להשיג כיום
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באוסטרליה  -בייחוד לטווחים קצרים – נראות מעניינות למדי) .ראו התרשים המצורף בעמוד הבא,
וסקירה נפרדת בנושא אשר תפורסם בהמשך השבוע(.
תרשים  :2ריבית מוניטארית בבנקים מרכזיים בעולם

השוק הסולידי

בשוק הסולידי בארה"ב :על רקע הפחתות הריבית והחשש ממיתון בארה"ב ,תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב
ממשיכה השבוע לרדת בטווחים הקצרים של עקום התשואות )תשואה של  1.92%לטווח של שנתיים בהשוואה ל-
 2.07%בשבוע שעבר( .לעומת זאת ,אנו רואים עליות קלות בתשואות לטווח הארוך של העקום )תשואה של
 3.64%לטווח של  10שנים בהשוואה ל 3.59%-בשבוע שעבר( ,בין היתר על רקע כישלון בהנפקת באג"ח
הממשלתי ל 30-שנה ,אשר משך את כל החלק הארוך של העקום כלפי מעלה.
תרשים  :3התפתחות עקום התשואות של האג"ח הממשלתי בארה"ב
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...בעקבות כך ,עקום התשואות האמריקני ממשיך להפוך תלול יותר ויותר )פער של  172נ"ב בין התשואה על
אג"ח לשנתיים לתשואה על אג"ח ל 10 -שנים(
תרשים  :4התפתחות תלילות עקום התשואות בארה"ב -
המרווח של אג"ח ל 10-שנים מעל אג"ח לשנתיים
3.0

ערך גבוה יותר מעיד
על תלילות גדולה של
עקום התשואות
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בעקבות העליות בקצה הארוך של העקום האמריקאי )והצטרפותן לירידת התשואות של האג"ח המקביל בגרמניה(
הצטמקו דרמטית פערי התשואה בין אג"ח של ממשלת ארה"ב וגרמניה לטווח של  10שנים .הפער בין התשואות
עומד כיום על  22נ"ב בלבד ,בהשוואה ל 43-נ"ב )!( ,אך לפני שבוע.
תרשים  :5התפתחות פער התשואות בין ארה"ב לגרמניה לטווח של  10שנים
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האפיק המנייתי
בבורסות בעולם :המדדים נותרו תנודתיים על רקע אי הוודאות בדבר כיוון התפתחות כלכלת ארה"ב .הונג-קונג
וסין חולקות ביניהן את התואר "תנודתית  "of the weekכשאחריהן יפן וצרפת .בריטניה וגרמניה שומרות על
רמת תנודתיות דומה זו לזו )וגבוהה יחסית( .מדד ת"א 25-ממשיך להציג דפנסיביות מרשימה ביחד עם המדדים
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האמריקניים :נאסד"ק ו ,S&P500-אשר סטיות התקן שלהם נותרה נמוכה למדי חרף האינדיקאטורים הכלכליים
הלא מחמיאים שפורסמו השבוע בארה"ב .את פרס היציבות קוטף השבוע הדאו ג'ונס.
תרשים  :6התנודתיות בבורסות נבחרות*
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* 10 Day PCT Volatility

המדדים המובילים בארה"ב ובאירופה רשמו השבוע ירידות שערים )דאו ג'ונס ; -4.6% S&P500 ; -4.4%
הנאסד"ק  .(-5.4% CAC ; -2.9% DAX ; -4.5%המדדים באסיה הצטרפו אף הם לירידות )הנג סנג ,-2.7%
ניקיי  .(-3.6%זה המקום לשוב הזכיר כי בראיה קצת יותר מרחיקת טווח היו אלה דווקא המדדים מהמזרח אשר
מאז פרוץ המשבר בשווקים ועד היום נתנו תשואה חיובית )ראה תרשים (7
תרשים  :7התפתחות המדדים המובילים מאז יוני  2007ועד היום
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שוק המט"ח

בשוק המטבעות :בשבוע החולף הדולר רשם קמבק כשהתחזק מול מרבית המטבעות בעולם )התחזקות של
 2.2%מול האירו ~2.3% ,מול המטבעות הסקנדינביים 1.7% ,מול השקל ,ו ~1.4%-מול הריאל הברזילאי ,דולר
אוסטרלי והליש"ט .את הנפילה הגדולה של השבוע )שוב( רשם הראנד הדרום אפריקאי ,אשר המשיך בהתרסקותו
ונחלש ב 4.7% -נוספים מול הדולר האמריקני .בכך השלים הראנד הדרום אפריקאי נפילה של  12.3%מול הדולר
מאז תחילת השנה .התחזקות הדולר באה השבוע על רקע הורדת הריבית בבריטניה והרמיזה של הבנק האירופי
ללהצטרף גם כן למעגל מורידי הריבית .בעוד בכירי הפד שצוטטו השבוע הזכירו ,כי החשש מהאטה בצמיחת
המשק ,אין משמעותה שהפד יזנח את תפקידו בכל הקשור לאינפלציה .למעשה ,אם השוק בארה"ב כבר מתמחר
את סיכון המיתון בהסתברות גבוהה וכל הפחתת ריבית מתקבלת כבשורה חיובית ,באירופה ,הריבית הגבוהה
והצפי להפחתת ריבית בהמשך השנה ,על רקע החשש מהאטה בפעילות הכלכלית ,מהווה חדשה שלילית
למשקיעים .לאור האמור ,אין להתפלא ,על כי הדולר התחזק בשבוע האחרון כנגד האירו.

טבלה  :1שערים מצטלבים של מטבעות עיקריים
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מה מצפה לנו בשבוע הקרוב ?
מדינה

שעה*

אירוע\פרסום כלכלי

חודש\
תקופה

נתון קודם

תחזית השוק

שני 11/2
צרפת
איטליה

09:45
11:00

בריטניה

11:30

ייצור תעשייתי
ייצור תעשייתי ,מנוכה עונתיות
מדד המחירים ליצרן )תשומות( ,מנוכה
עונתיות

12
12

-1.5%
-0.9%

0.7%
0.5%

1

0.5%

0.4%

שלישי 12/2
בריטניה
האיחוד האירופי
גרמניה
ארה"ב

11:30
12:00
12:00
21:00

מדד המחירים לצרכן )עיין פרוט בהמשך(
סקר ה) ZEW -סנטימנט כלכלי(
סקר ה) ZEW -סנטימנט כלכלי(
תקציב פדרלי )עיין פרוט בהמשך(

12
2
2
1

2.1%
-41.7
-41.6
 48.3מיליארד $

2.3%
-43
-45
 20.0מיליארד $

רביעי 13/2
גוש האירו
ארה"ב
ארה"ב

12:00
15:30
17:00

ייצור תעשייתי ,מנוכה עונתיות
מכירות קמעוניות
מלאים עיסקיים

12
1
12

-0.5%
-0.4%
0.4%

0.6%
-0.3%
0.5%

חמישי 14/2
יפן
יפן
יפן

01:50
06:30
06:30

גרמניה

09:00

צרפת

09:45

ספרד

10:00

גוש האירו

12:00

ארה"ב
ארה"ב

15:30
15:30

תוצר מקומי גולמי ,בקצב שנתי
ייצור תעשייתי ,סופי
ניצולת הייצור ,סופי
תוצר מקומי גולמי ,בהשוואה לרבעון
קודם ,מנוכה עונתיות )עיין פרוט בהמשך(
תוצר מקומי גולמי ,בהשוואה לרבעון קודם
)עיין פרוט בהמשך(
תוצר מקומי גולמי ,בהשוואה לרבעון
קודם ,מנוכה עונתיות )עיין פרוט בהמשך(
תוצר מקומי גולמי ,בהשוואה לרבעון
קודם ,מנוכה עונתיות )עיין פרוט בהמשך(
סחר חוץ
דורשי עבודה תחיליים

Q4
12
12

1.5%
1.4%
108.4

Q4

0.7%

Q4

0.8%

Q4

0.7%

Q4
12
12
9/2

0.8%
2.7%
 -63.1מיליארד $

1.7%

0.3%
2.2%
 -61.5מיליארד $

שישי 15/2
יפן
גוש האירו
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב

12:00
15:30
16:00
16:15
16:15

ארה"ב

17:00

הכרזת ריבית מוניטרית BoJ -
סחר חוץ ,מנוכה עונתיות
מדד מחירי היבוא
השקעות זרות נטו בני"ע אמריקאיים
ייצור תעשייתי
ניצולת הייצור
מדד אמון הצרכנים של אוני' מישיגן )עיין
פרוט בהמשך(

0.5%

15/2
12
1
12
1
1

0.5%
 2.7מיליארד אירו
0.0%
 90.9מיליארד $
0.0%
81.4%

0.4%
 69.0מיליארד $
0.1%
81.4%

2

78.4

76

*שעון ישראל
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יום שלישי 12/02/08 -
ביום שלישי ,יפורסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה .הריבית הגבוהה יחסית ) 5.50%במהלך החודש5.25% ,
החל מה –  8בפברואר( השוררת בבריטניה אמנם מקשה על ענף הנדל"ן בממלכה ,אך האינפלציה בהחלט
נשמרת מרוסנת ,ועומדת על קצב יציב של  2.1%מאז אוקטובר ) '07זאת חרף העלייה במחירי האנרגיה והמזון(.
הריבית בבריטניה אמנם נמצאת במגמת ירידה ,אך כך גם הפעילות העסקית ,לכן לא צפוי כי ההורדות האחרונות
בריבית המוניטארית  -לרמה שהיא עדיין גבוהה יחסית )ראו גם תרשים  - (2מסכנות את יעד יציבות המחירים.

כמו כן ,יפורסמו נתונים אודות ביצוע תקציב הממשל הפדרלי בארה"ב .בחודש דצמבר נרשם עודף של 48.3
מיליארד דולר בפעילות הממשל ,עודף אופייני לחודש האחרון של השנה ,בו חברות רבות משלמות מס חברות
ומחלקות בונוסים לעובדיהן .בשנת  2008כולה צפוי הגירעון התקציבי של הממשל להגיע לשיעור של  2.9%תוצר
) 410מיליארד דולר( ,שיעור גבוה יחסית לגירעונות של ארה"ב בשנים  1.2%) 2007תוצר( ו1.9%) 2006-
תוצר(.

יום חמישי 14/02/08 -
ביום חמישי ,יפורסמו נתוני התמ"ג לרבעון הרביעי בצרפת ,גרמניה וספרד ,וכן נתוני התמ"ג של כלל גוש האירו.
הצפי בכל אחת מהמדינות הוא להמשך צמיחה בגובה  0.8% - 0.7%ברבעון ,המשקפת צמיחה של קרוב ל3% -
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בשנה .מחירי הנפט המאמירים השפיעו רק חלקית על מדינות אירופה ,לאחר שגם הדולר נחלש מול האירו,
והפרשי השער קיזזו חלק מעליית מחירי האנרגיה.

יום שישי 15/02/08 -
ביום שישי ,יפורסם סקר אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן .הסקר מפורסם פעמיים בחודש ,באמצעו ובסופו,
כאשר נתוני סוף החודש מהווים את המדגם השלם ,ונתוני אמצע החודש מבוססים על מחצית מהנדגמים ,ומרמזים
על הכיוון הכללי של אותו החודש .נתוני הסקר מבוססים על משאל טלפוני שנערך בין  500צרכנים ,המשיבים על
שאלות בנוגע למצבם הפיננסי הנוכחי ,מצבם הפיננסי בעתיד )שנה( ,מצב העסקים בשנה הקרובה ,ציפיות לגבי
מצב הכלכלה בחמש השנים הקרובות ותכניות לרכישות .תוצאות נמוכות בסקר יכולות להצביע על הרעה במצב
הרוח הכלכלי ,ועל האטה אפשרית בכלכלה ,עד כדי מיתון .למרות האווירה השלילית ,בינואר נרשמו עליות בסעיפי
המצב הנוכחי והציפיות ,אם כי העליות התמתנו בסוף החודש לעומת הנתונים הראשוניים .כרגע לא נראה שנתוני
פברואר ייתנו לשוק סיבה לאופטימיות יתרה.

למידע נוסף ,צרו קשר :

עדו קוק
מנהל מחלקת חו"ל
טלפון03-5193446 :
ido@ibi.co.il
מיה אבני
דסק חו"ל
טלפון03-5190377 :
maya@ibi.co.il

אייל קליין
אסטרטג ראשי לשווקים בינ"ל
טלפון03-5190394 :
klein@ibi.co.il

עפר לב
מנהל דסק חו"ל
טלפון03-5193488 :
ofer@ibi.co.il

יובל מור
דסק חו"ל
טלפון03-5193466 :
Yuval_m@ibi.co.il

לאונור טרקיאלטאוב
דסק מט"ח
טלפון03-5193468 :
Leonor@ibi.co.il
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