מחלקה כלכלית
אסטרטג ראשי
לשווקים בינ"ל

אייל קליין

klein@ibi.co.il

03-5190394

27.01.2008

סקירה שבועית לשווקים הבינ"ל
עיקרי הדברים ותמצית הערכות
בחזית הפיסקאלית  -התוכנית הכלכלית של בוש להמרצת כלכלה
•

חבילת התמריצים )בהיקף של  150מיליארד  ($תאושר בשבועות הקרובים.

•

יעד :לעודד את הביקושים המקומיים על מנת לנסות ולהסיט את המשק האמריקני
ממסלול של מיתון.

•

התוכנית במתכונתה הנוכחית )היקף מוגבל ,תמריצים זמניים ,יישום בלו"ז קצר( צפויה
לתרום להמרצת הפעילות הכלכלית ולהגשים את יעדיה.

•

מנגד ,הרחבת התוכנית והפיכתה לכלי של כלכלת בחירות ,תגדיל עוד יותר את הגירעון
הממשלתי – ועשויה להניב דווקא את התוצאה ההפוכה.

בחזית המוניטארית  -ברננקי מפתיע עם הפחתת ריבית חדה בעיתוי לא צפוי
•

ברננקי הפחית את הריבית בארה"ב בצורה חדה ) (0.75%ובעיתוי מפתיע )שבוע לפני
המועד המתוכנן של כינוס הוועדה(.

•

גודל ההפחתה והעיתוי שלה נועדו בראש ובראשונה להעביר מסר של מנהיגות בניסיון
לעצור את הסחף ולהחזיר את השפיות לשווקים.

•

שוקי המניות בעולם אמנם שינו כיוון ,ועברו לעליות שערים ,אך המהלך השאיר באוויר
ריח חזק של איבוד עשתונות וסדק סדקים באצילות המוניטארית של הפד.

•

לחץ כבד אשר מופעל על הבנק המרכזי של אירופה להגיב בהורדת ריבית משלו ,נתקל
עד כה בחומה בצורה של התנגדות מצדו של טרישה ,נגיד הבנק ,אשר שב ומזכיר מעל
כל במה מהם יעדיו )אינפלציה ,אינפלציה ואינפלציה(.

•

השווקים )וגם אנחנו( צופים כי ב 30-בינואר הפד יודיע על החלטתו לשוב ולהוריד את
הריבית בחצי אחוז נוסף ,לרמה של .3%

•

הבנק המרכזי של אירופה צפוי להתאזר בסבלנות עד לישיבתו התקנית ב 7-בפברואר
ולקבל החלטה שקולה על סמך מידת הלחצים האינפלציוניים באותה העת .אין סיבה
מיוחדת לצפות להורדת ריבית מהסוג שבוצע בארה"ב )לא בעיתוי ובטח שלא בגודל(.

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.

אחד העם ) 9מגדל שלום( ,קומה  ,26תל-אביב 65251 .טל 03-5193444 :פקסwww.ibi.co.il ibi@ibi.co.il 03-5175411 :

השבוע האחרון היה עמוס בהתרחשויות דרמטיות בשווקים הבינ"ל והתאפיין בריכוז מאמץ
אמריקני  -פיסקאלי ומוניטארי – לייצוב הכלכלה הגדולה בעולם.

ג'ורג' בוש פועל לאישור חבילת התמריצים הפיסקאליים
יוזמתו של בוש להגיש למשק חבילת תמריצים לעידוד צד הביקושים זוכה לתמיכה נרחבת.
אך כשברקע מתנהל קמפיין הבחירות לנשיאות ,יש חשש כי החבילה תורחב יתר על
המידה ,תיושם באיחור ושחלק מההרחבה הפיסקאלית ימצא את דרכו למעמד של קבע
בתוך התקציב הגירעוני ממילא .לכן ,המדיניות היא בבחינת סיכוי לשיפור שמגלם בתוכו גם
סיכון להחמרה.
בנאום שנשא נשיא ארה"ב  ,ג'ורג' בוש ,בבית הלבן ביום ו' האחרון ) ,(18/1קרא הנשיא לקונגרס
לאשר חבילת תמריצים פיסקאליים במאמץ למנוע את גלישת המשק האמריקני למיתון .הנשיא
הגדיר את חבילת התמריצים כיעד עליון בסדר העדיפות הכלכלי והוסיף כי החבילה צריכה לכלול
הקלות מס זמניות ,הן לצרכנים והן לחברות .הנשיא הדגיש כי המשך החולשה של שוק הדיור,
ביחד עם עליית מחיר הנפט מהווים איום על שוק התעסוקה האמריקני.
שר האוצר של ארה"ב ,הנרי פולסון ,עליו הוטלה המלאכה לגבש רוב בקונגרס לאישור התוכנית
הכלכלית ציין כי אחת המטרות העיקריות של התוכנית היא ליצור  500אלף מקומות עבודה
חדשים בארה"ב בשנת  .2008שר האוצר העריך כי עלותה התקציבית של התוכנית תנוע בין
 140ל 150-מיליארד דולר ,שהם כ 1%-מהתוצר האמריקני .חבילת התמריצים אמנם טרם
גובשה סופית ,אך ההערכות הן ש 100-מיליארד דולר יופנו להחזרי מס ויחולקו בין  117מיליון
משפחות בעוד חמישים מיליארד הדולר הנותרים יופנו כהטבות מס לבתי עסק.
נגיד הבנק הפדרלי של ארה"ב ,בן ברננקי ,הדגיש בעדותו בפני הקונגרס יום קודם לנאומו של
בוש ,כי מדיניות פיסקאלית עשויה בהחלט להיות גורם משלים ומסייע למדיניות המוניטארית
לשם תמיכה בכלכלה האמריקנית .עם זאת ,הוא הדגיש כי על מנת שיהיו אפקטיביים ,חייבים
הצעדים הפיסקאליים להתמקד בעידוד סעיפי ההוצאה המצרפית ולהיות מיושמים במהירות
הלכה למעשה .כן הדגיש הנגיד כי חבילת תמריצים שכזו חייבת להיות זמנית בהווייתה זאת על
מנת שלא לגרור לחצים אינפלציוניים בטווח הבינוני ובכדי שלא להגדיל את הגירעון התקציבי של
הממשל.
הצעדים הפיסקאליים עליהם הכריז נשיא ארה"ב התקבלו בשווקים באכזבה יחסית ויום העסקים
האחרון שנותר לפני שארה"ב יצאה לחופשת סוף השבוע הארוך התאפיין בירידות חדות כשמדד
 S&P 500מאבד אחוז נוסף ויורד לרמה של  – 1,325.3הרמה הנמוכה ביותר ב 16-החודשים
האחרונים .מדד נאסד"ק איבד  2%נוספים ונעצר ברמה של  2,346.9נקודות – הרמה הנמוכה
ביותר ב 10-החודשים האחרונים.
בשוק הסולידי ,האג"ח הממשלתי בארה"ב נסחר אף הוא על רקע הפסימיות כשתשואה על
אג"ח ל 10-שנים טיפסה לרמה של כ 3.7%-והתשואה לטווח של שנתיים עלתה לרמות של
.2.4%
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בן ברננקי מפחית בצורה חדה ובעיתוי מפתיע את הריבית בארה"ב
ביום ב' ) ,(21/1בעוד ארה"ב מציינת את יום חגה הלאומי לזכרו של הכומר האפרו-אמריקאי
מרתין לותר קינג ,רעדו השווקים בעולם .אסיה פתחה עם המגמה השלילית והמגיפה האדומה
התפשטה למסכי כל הבורסות בעולם .מדד סנסקס של המניות במומביי צנח ב ,9%-בטוקיו צנח
מדד הניקיי  225בקרוב ל 4%-לשפל חדש ,בהונג קונג צנח מדד הנג סנג ב ,5.5%-ומגמה
דומה נרשמה גם בסידני בדרום קוריאה ובסינגפור.
כשהשווקים באירופה הצטרפו למסחר התברר מהר מאוד כי גם הם נסחרים באותה מגמה
שלילית :מדד פוטסי  100צנח ב ,3.7%-מדד דקס בפרנקפורט נפל ב) 5.7%-הצניחה היומית
התלולה ביותר מאז  11בספטמבר  ,(2001ומדד ה CAC-בפריז איבד  .6.8%נקודת אור
בודדת היתה ירידת מחיר הנפט על רקע החשש מהאטה במשק האמריקני אשר תביא לירידה
בביקוש לאנרגיה .אין ספק שלא על יום מסחר כזה חשב מרתין לותר קינג כשתבע את הביטוי:
"יש לי חלום"...
כל אותו הזמן ,ממקום מושבו בוושינגטון ,עוקב נגיד הבנק הפדרלי ברננקי בדריכות אחר
השווקים המאבדים עצמם לדעת .עוד באותו הערב הוא מזמן ישיבת חירום של וועדת השווקים
הפתוחים ) (FOMCבה נידונה ההצעה להפחתה חדה ומיידית של הריבית בארה"ב .ההצעה
מתקבלת והספירה לאחור מתחילה.
לירידות החריפות בשוקי המניות לבטח תרם גם הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל ,אשר גילה
במהלך סוף השבוע ) (19-18/1כי אחד הסוחרים שלו הונה את הבנק ורכש ללא סמכות
פוזיציות בחוזים על מדדי מניות באירופה בהיקף משוער של לא פחות מ 33 -מיליארד אירו.
הבנק הצרפתי פעל במהלך יום ב' ) (21/1לסגור את הפוזיציות ובהעדר השחקנים האמריקניים
בשוק – תרומתו לנפילות בשווקים היתה משמעותית יותר .רק לאחר שניקה את ספריו ,הודיע
ביום ה' ) (24/1סוסייטה ז'נרל ,כי הנזק שנגרם לו כתוצאה מההונאה לבדה מסתכם לכחמישה
מיליארד אירו.
בבוקר יום ג' ) ,(22/1השווקים במזרח המשיכו במכירת החיסול ועם פתיחת המסחר באירופה
היה כבר ברור כי יהיה זה עוד יום של ירידות חדות בשווקים .הבורסה בשנחאי איבדה ,7.6%
הודו  ,5.9%סידני  ,7.3%הניקיי ביפן  ,5.6%והאנג סאנג  .8.7%למציאות הזו קם בבוקר
בארה"ב נגיד הבנק הפדרלי ברננקי ,ובשעה  8:20בבוקר ,עוד בטרם נפתח המסחר בארה"ב,
הודיע ברננקי על הפחתה דרמטית של  0.75%בריבית הבסיס בארה"ב לרמה של .3.5%
הפחתת ריבית בסדר גודל שכזה לא נעשתה מאז פברואר .1984
בהודעת הוועדה של השווקים הפתוחים כתבו חברי המועצה המוניטארית כי החלטתם זו
להורדת הריבית מתבססת על היחלשות התחזיות הכלכליות והתגברות הסיכון לצמיחה .אין
ספק כי החלטתם נתקבלה בשים לב למהומה שאוחזת בשווקים הפיננסיים ובהתחשב בהמשך
הצמצום באשראי הפרטי והמסחרי אשר מאיים על הצריכה המצרפית במשק .כמו כן ראתה
הוועדה לנגד עיניה את המשך החולשה שמפגין שוק העבודה והקשיים שלא מרפים משוק
הדיור .הרמת ראש מצידה של האינפלציה )כיום בשיעור גבוה יחסית של  (4.1%לא נתפשה ע"י
הוועדה כאיום מיידי ,שהרי אם צודקת הוועדה ופניו של המשק למיתון – אזי צד הביקושים ידוכא
ממילא ובכך יקוזזו לחצים אינפלציוניים ,למשל מצד מחירי האנרגיה והמזון .אין ספק כי הפחתת
ריבית היתה מתבקשת לנוכח נתוני המאקרו החלשים והסכנה הממשית להאטת הצמיחה
בארה"ב.
עם זאת ,עיתוי הפחתת הריבית כמו גם המינון הם נושאים פתוחים לדיון .נזכיר ,כי הפחתת
הריבית בושלה באישון לילה ובוצעה במפתיע עם שחר ,זאת מחוץ לזמני פרסום הריבית
הידועים והקבועים מראש .ויש כבר התוהים :איזה נתון מאקרו כלכלי חדש גרם לנדודי שינה
לחברי הוועדה והביא אותם לפעול באופן כה נמרץ מבלי יכולת להמתין שבוע נוסף עד למועד
המתוכנן של ישיבת הוועדה? התשובה לכך היא כנראה שאין נתון מאקרו שכזה – שהרי כל
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הנתונים מאכזבים ככל שיהיו היו ידועים גם קודם לכן .ככל הנראה דבק בחברי הוועדה משהו
מההיסטריה בשווקים ,והלחץ להגיב מיידית בפעולה מוניטארית נחושה ,אף התגבר לנוכח
התגובה הצוננת של השוק לחבילת התמריצים הפיסקאליים עליה הכריז הנשיא בוש ביום ו'
האחרון.
לגבי מינון ההפחתה – אין כמעט עוררין כי הפחתה בשיעור חד שכזה היתה הכרחית על מנת
ליצור אפקט כלשהו בשווקים ,שכן השווקים גילמו זה מכבר הפחתה בסדר גודל דומה וכל
הפחתה קטנה יותר היתה מביאה להמשך הסחרור בשוק ואף להתגברותו .כך או כך ,התשואות
בשוק הסולידי בארה"ב הגיבו תחילה בהססנות ,אך סיימו את היום בכיוון ברור של ירידת
תשואות .תשואת האג"ח האמריקאי לטווח של שנתיים ירדה לרמות של כ 2%-והתשואה לטווח
של  10שנים הגיעה לרמות של .3.4%
נזכיר כי ב 29-לינואר תתכנס הוועדה פעם נוספת ועל פי הדינאמיקה הנוכחית ברננקי צפוי
להודיע בעקבותיה )ב 30-לחודש( על חיתוך נוסף של  0.5%נקודת אחוז בריבית הבסיס .לגבי
ישיבת הוועדה הקרובה מגלם שוק החוזים העתידיים ציפיות להפחתת ריבית בסדר גודל של 50
נקודות בסיס נוספות וזאת בהסתברות של  - 70%הסתברות גבוהה לכל הדעות .נציין כי 30
האחוזים הנותרים צופים אף הם ירידה בריבית – אך צנועה יותר ,של  25נקודות בסיס בלבד.
ציפיות השווקים לכשעצמן הינן גורם תומך לגבי הפחתת ריבית נוספת ,שכן הבנק המרכזי נוטה
להימנע במידת האפשר מלהפתיע את השווקים במהלכיו המוניטאריים.

תרשים  :1התפתחות הריבית המונטארית של הפד
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הבנק האירופי מבהיר )מדיניותו( ומבעיר )את השווקים(
ז'אן-קלוד טרישה ,נגיד הבנק האירופי המרכזי ) ,(ECBהזכיר לציבור המשקיעים בנאומו ביום ד'
) (23/1האחרון כי בייחוד בזמנים תובעניים של תיקון משמעותי בשוק ועת של זעזוע ,אחריותו
של הבנק המרכזי היא לעגן את ציפיות האינפלציה כדי למנוע תנודתיות נוספת בשווקים
תנודתיים מאוד ממילא .כמו כן ,הוא הוסיף והדגיש כי חשוב שהבנק יוודא את תפקודם התקין
של שווקי הכספים ברמת ריבית כזו  -המעגנת את הציפיות לאינפלציה .למי שלא הבין את
רמיזתו ,סיכם הנגיד והזכיר כי הבנק המרכזי בראשותו עוסק בנושא עיגון ציפיות האינפלציה
מאז החל המשבר בשווקים .בחירת משפט סיכום זה לנאומו ,היתה דרכו להזכיר לשווקים,
שנושא הצמיחה אינו חלק ממערך השיקולים של הבנק המרכזי האירופי )זאת בשונה מהבנק
הפדרלי האמריקני אשר נדרש לתת מענה הן לאינפלציה והן לעידוד הצמיחה והתעסוקה( ,ועל
כן כל ציפייה מצד המשקיעים להורדת ריבית באירופה )כיום עומדת על  (4%כצעד מנע מפני
מיתון מהסוג שביצע ברננקי  -סופה להתבדות .שכן ,האינפלציה כיום במדינות האירו עומדת על
 ,3.1%גבוה יותר מיעד האינפלציה המוצהר שהינו ) 2%או ליתר דיוק :מעט מתחת ל.(2%-
שוקי המניות באסיה ובאירופה דווקא הציגו פתיחה חיובית ,אך בשעות הצהריים ,בעקבות
התבטאותו של טרישה ,הכיוון השתנה והמסכים באירופה נשטפו אדום כשהבורסות בצרפת,
גרמניה ,רוסיה ותורכיה מובילות את הירידות ,בשיעורים של למעלה מ.4%-

השווקים משנים כיוון
לאחר שישה ימי ירידות ובעוד כל הפרשנים מדברים על כשלון הפחתת הריבית המוקדמת של
הפד ,רק ביום ד' ) (23/1הפנים השוק האמריקני את נחישותו של הנגיד ברננקי לנקוט בכל
פעולה שתידרש לשם תמיכה בצד הביקושים ,במטרה למנוע מהמשק האמריקני לגלוש לביצת
המיתון .זאת ועוד ,חבילת התמריצים הכלכלית של בוש החלה לקרום עור וגידים תוך הצהרות
חוזרות ונשנות מפי גורמים שונים ,כי הקונגרס לא ינקוט סחבת וכי הוא צפוי לאשר את החבילה
מבלי לבצע בה שינויים משמעותיים כבר בשבועות הקרובים.
המדדים בארה"ב שהחלו את היום בירידות עברו להיצבע ירוק כשמדד הדאו-ג'ונס עולה ב-
 ,2.5%ומדדי ה S&P500-והנסד"ק עולים ב 2.1-ו 1.05%-בהתאמה .דומה ,כי רק במהלך יום
המסחר ,אימצו השווקים כתרחיש מרכזי הפחתה נוספת של  0.5%בריבית הפד – והגיבו על כך
בהתאם .כמו כן ,התרבו ההערכות בדבר האפשרות שחברות ביטוחי האג"ח ,הנאבקות על
חייהן ,ייחלצו מהמשבר שלהן בזכות השתלטויות עליהן או הזרמת הון מצד המפקחים.
באפיק הסולידי ,האג"ח של ממשלת ארה"ב המשיך להתחזק שעה שהתשואה שלו לטווח של
 10שנים ירדה לשפל של ) 3.3%בדומה לתשואה במרץ  ,(2004והתשואה לטווח של שנתיים
נגעה במהלך המסחר ברמות של ) 1.8%בהן לא היתה מזה כמעט ארבע שנים( .אסיה ואירופה
הצטרפו בבוקר יום ה' לאווירה האופטימית ,כשהן שמות מאחוריהן את דבריו מאמש של הנגיד
טרישה ,והציגו עליות שערים.
ביום המסחר האחרון של השבוע ) ,(25/1חזרה העצבנות לשווקים על רקע ההודעה הפומבית
של סוסייטה ג'נרל בדבר ההפסדים שנגרמו לו על ידי הסוחר הסורר )אך גם בשל החשיפה
למוצרים מובנים המגובים במשכנתאות( .לכך נוספה גם הודעתו המפתיעה של בנק ההשקעות
גולדמן זקס ,בדבר פיטורי  5%מכוח האדם בבנק ) 1,500איש( .עד כה נחשב גולדמן זקס
לאחד הבודדים שהצליחו לשמור על רווחיות גבוהה חרף המשבר ,אך כל הסבריו כי מדובר
במהלך שיגרתי לרענון השורות  -נדחו ע"י השווקים בביטול.
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תרשים  :2התפתחות תשואת האג"ח הממשלתי בארה"ב
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תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח של שנתיים
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סיכום
השבוע האחרון היה מן השבועות הקשים שידעו השווקים הפיננסיים בשנים האחרונות ,ובסיכום
ביניים ניתן לומר ,כי עד כה ,לא ניתן לקבוע האם מאמצי החילוץ של המשק האמריקני :הן
הצעדים הפיסקאליים שהוצעו ע"י נשיא ארה"ב ,והן ההפחתה הדרמטית והמפתיעה בריבית
הבנק המרכזי של ארה"ב )הרחבה מוניטארית( – ישיגו את מלוא התוצאה הרצויה או יאכזבו.
נזכיר ,כי מלכתחילה התערבותו הדרמטית של הפד לא באה ממקום של הגשת סיוע למשקיעים
בשוקי המניות ,אלא כוונה עמוק יותר ,לעבר עידוד הפעילות הריאלית במשק דרך מנוע הצריכה
הפרטית .תחזית המשקיעים היתה ועודנה ,כי פניו של המשק האמריקני למיתון והגישה השלטת
היא שהצעדים שבוצעו עד כה מצד קובעי המדיניות בארה"ב ,הם בבחינת מעט מדי ומאוחר
מדי.
בטווח הזמן הקצר ,הריבית הנמוכה יותר צפויה לסייע לטפל בסימפטומים של המשק האמריקני:
מערכת הבנקאות תחדש את מלאי ההון ויוקל על משקי הבית לעמוד בתשלומי המשכנתאות,
לאחר שאלה יעודכנו בריבית נמוכה יחסית .עם זאת ,חשוב לזכור כי כפי שבעיית המשק לא
היתה ריבית גבוהה מדיי ,כך גם הפיתרון אינו בהורדת הריבית לרמות נמוכות יותר ויותר .שורש
הבעיה היה ונותר בשוק הדיור ובשוק האשראי אשר חייבים לעבור תהליך הדרגתי של
התפכחות ותמחור מחדש ,תהליך אשר צפוי להיות ממושך ואף לגבות בדרך קורבנות נוספים.

6

ומה מצפה לנו בשבוע הקרוב?
ביום שני )(28/1
•

יפורסמו הנתונים אודות מכירת בתים חדשים ובתים שעמדו למכירה בחודש דצמבר
בארה"ב – למרות שמדובר באינדיקאטור תנודתי עם אמינות נמוכה אין ספק שהוא
ירכז אליו עניין בהיותו עוד פיסת מידע אודות מצב שוק הדיור בארה"ב .בחודש נובמבר
מכירת בתים חדשים הגיעה לשפל של כמעט  13שנים ,ומלאי הבתים שעמדו למכירה
הגיע לשיא של ה 17-שנים האחרונות .רק שילוב של המשך נפילת מחירי הדירות,
ביחד עם שחרור המעצורים בשוק האשראי יוכלו להוריד את המלאי הקיים ) 9.4חודשי
היצע( ולתת תקווה מחודשת לשיקום שוק הדיור .נכון לחודש נובמבר קצב מכירת
הבתים החדשים עומד על ) 647,000שנתי ,מנוכה עונתיות( .לשם השוואה נזכיר כי
ביולי  2005קצב המכירות עמד על  1,389,000בתים לשנה )מנוכה עונתיות( .ממוצע
החזאים לדצמבר צופה ירידה נוספת לכדי  645,000בתים.

תרשים  :3התפתחות המכירות של בתים חדשים בארה"ב
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•

הנשיא בוש ינאם אודות מצב האומה בפני הקונגרס בוושינגטון – סביר כי הנשיא
יתייחס בנאומו למצב הכלכלי ולחבילת התמריצים הפיסקאליים ,אשר נמצאים בתהליך
גיבוש .הנאום ישפיע על השווקים רק אם בוש יוסיף מידע חדש ומפתיע אודות התוכנית
הכלכלית למשל ,אם ישנה את היקפה הכספי של החבילה או יחשוף חילוקי דעות
מהותיים עם הקונגרס.
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ביום שלישי )(29/1
•

וועדת השווקים הפתוחים של הפד תתכנס לדיונים לקראת ההחלטה על הריבית .יש
לשים לב ,כי ארבעה מחברי הוועדה של  2007פינו את מקומם לחברים החדשים של
) 2008רוטציה מקובלת ושהיתה ידועה מראש( .כעת משהוועדה שינתה את פניה ,היא
למעשה אינה אותה וועדה שאישרה בשבוע שעבר את הורדת הריבית ב 75-נקודות
בסיס .חברי הוועדה החדשים הם נגידי דאלאס ,קליבלנד ,מניאנפוליס ופילדלפיה אשר
החליפו את נגידי שיקגו ,בוסטון ,קנזס וסנט לואיס .עוד נזכיר ,כי בשבוע שעבר היה זה
וויליאם פול מסנט לואיס שהתנגד להפחתת הפתע של אותן  75נ"ב .וויליאם פול
שהעדיף להמתין למועד התקני של הישיבה יפנה את מקומו לסמן הימני החדש
שבחבורה :צ'ארלס פלוסר מפילדלפיה אשר ידוע בנאומיו הניציים.

•

יפורסם הנתון אודות ההיקף הדולרי של הזמנת מוצרים בני קיימא )שמשך חייהם מעל
 3שנים( .נתון זה הינו מדד לפעילות הכלכלית במשק ומכאן חשיבותו .החשש הוא
שהתחזיות הכלכליות הקודרות בדבר מיתון ,גורמות להקטנת ההזמנות לתעשייה ובכך
מחמירות את המצב הכלכלי .בחודש נובמבר היתה ירידה של  0.1%בהזמנות,
בהמשך לירידות בחודשים אוקטובר ,ספטמבר ואוגוסט .הערכות החזאים הן שהנתון
ייתמך ע"י היצואנים ויעלה בדצמבר ב ,2%-ובכך יפחית במשהו את רוחות המיתון
המנשבות .נתון מאכזב של ההזמנות ישלח את שוק המניות לירידות ויגביר את הלחץ
על הפד להמשיך ולהפחית את הריבית על מנת לעודד את הפעילות הכלכלית.

•

יפורסם מדד אמון הצרכנים המסכם תשובותיהם של  5,000נשאלים בנושאי צרכנות.
המדד מורכב מהמצב הכלכלי הנוכחי ) 40%מהמדד( ומציפיות הפרטים לעתיד )60%
מהמדד( .מטבעו ,המדד עשוי להצביע על שינויים בהרגלי הצריכה של הפרטים .הנתון
מעניין שכן אמון הצרכנים מושפע מגורמים כגון מצב שוק הדיור ,מחירי האנרגיה ,מחנק
האשראי והאווירה הכללית במשק )למשל האם ניכרת אווירת מיתון בהתנהגות
הצרכנים?( .עיקר הדגש הוא על הכיוון של המדד ופחות על רמתו האבסולוטית.
תרשים  :4התפתחות מדד אמון הצרכנים
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ביום רביעי )(30/1
•

וועדת השווקים הפתוחים של הפד תמסור את החלטת הריבית .מעבר להחלטה עצמה
לגבי גובה הריבית ,מעניין יהיה לראות מהם יחסי הכוחות בהרכב החדש של הוועדה,
ועל מה יושם דגש בהודעת הוועדה .מהמסחר בחוזים העתידיים משתקף כי השוק
צופה בהסתברות של  70%חיתוך נוסף של  50נקודות בסיס בריבית הפד .אנו
מעריכים כי הפד לא ירצה להפתיע ולאכזב את השוק ואכן יבצע חיתוך עמוק נוסף
בריבית כפי שמצופה ממנו לעשות.

תרשים  :5ההסתברות להפחתת ריבית בישיבת הפד הקרובה כפי שבאה לידי ביטוי
במסחר בחוזים עתידיים
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יפורסם אומדן ראשון לצמיחת המשק האמריקני ברבעון הרביעי של שנת  .2007לאחר
שהרבעון השלישי של  2007היה חזק בצורה חריגה )צמיחה של  4.9%בקצב שנתי(,
הציפייה היא שהרבעון הרביעי יראה צמיחה נמוכה יחסית ,בשיעור של  ,1.2%בעיקר
בשל ירידה בסעיפי הצריכה וההשקעה .הדולר הנמוך צפוי להמשיך ולתמוך בנתוני
היצוא אשר צפויים להיות בעלי תרומה חיובית לצמיחה )אם כי פחות מאשר ברבעונים
הקודמים( .פרסום נתון צמיחה שיפתיע לטובה עשוי לשנות את תוכניות הפד להורדה
חדה בריבית .וההיפך ,פרסום נתון נמוך מהצפוי ישלח את השוק להידפק על דלתו של
ברננקי להורדת ריבית שתהיה אף גדולה יותר מ 50-נ"ב.
תרשים  :6התפתחות התוצר בארה"ב )נתונים רבעוניים(
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ביום חמישי )(31/1
•

בגרמניה יפורסם מדד המחירים לצרכן ) (CPIלחודש ינואר  – 2008בשנת 2007
המדד עלה ב 2.3% -בממוצע ) 3.1%דצמבר  07מול דצמבר  ,(06והיה המדד השנתי
הגבוה ביותר מאז שנת  .1994הסיבות למדד הגבוה היו בין היתר העליות המתמשכות
במחירי המזון והאנרגיה אך לא רק .גם העלאת המע"מ והשכר בסקטור הציבורי
בגרמניה תרמו לעלית המדד ,ואף גררו התבטאויות לא סובלניות מצד הבנק האירופי
המרכזי אשר ביקר את גרמניה על כך .מדד דצמבר היה  .0.7%ממוצע החזאים למדד
ינואר הוא :מינוס  .0.3מדד גבוה בגרמניה עשוי לסתום את הגולל על הספקולציות
להורדת ריבית ע"י הבנק המרכזי האירופי בישיבתו הקרובה ב 7-בפברואר.

תרשים  :7תוואי התפתחות מדד המחירים לצרכן בגרמניה )במונחים שנתיים(
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•

יפורסמו נתוני הצריכה הפרטית בארה"ב ,ההכנסה הפרטית ומדד ה) PCE-מדד
ההוצאה על צריכה פרטית( של דצמבר  .07נזכיר כי בפרסום זה ,נתוני ההכנסה
כוללים את כל סוגי ההכנסות )הכנסה משכר ,שכר דירה ,ריבית ,דיבידנדים וכד'(.
ממוצע החזאים מצביע כל כך שהצריכה הפרטית תגדל בדצמבר בשיעור צנוע של
 ,0.1%זאת בהשוואה לגידול המרשים בנובמבר  07שעמד על  .1.1%כמו כן,
התחזית היא שההכנסה הפרטית תגדל ב ,0.4%-מדד ה PCE-יעלה ב) 3.5%-שנתי(,
ומדד הליבה של ה PCE-יעלה ב) 0.2%-חודשי( ובכך ישלים עליה שנתית של .2.2%
נציין כי מדד זה הינו חורג מ"אזור הנוחות" של הפד ,שמוגדר להיות בתחום שבין 2%-
 1%ועל כן לולא היה מיתון ברקע ,הפד היה רואה בו איום אינפלציוני שניתן לשקול
לגביו התייחסות מוניטארית .נזכיר כי הפד משתמש בנתוני ההכנסה והצריכה על מנת
לזהות מגמות של האטה בצד הביקושים ,ובמדד הליבה על מנת ללמוד על התפתחות
לחצים אינפלציוניים במשק.
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ביום שישי )(1/2
•

יפורסם דו"ח התעסוקה הכולל נתונים אודות שוק העבודה בארה"ב .נושא מרכזי בדו"ח
הוא שיעור האבטלה .על פי נתוני המגמה עמדה האבטלה בדצמבר על שיעור של .5%
החזאים צופים כי שיעור האבטלה יוותר בינואר  08ברמה דומה .נתון חשוב אף יותר
אשר נכלל בדו"ח התעסוקה הוא לגבי מספר המועסקים בבתי עסק )להוציא חקלאות(,
שכן נתון זה נותן אינדיקציה טובה לגבי הפעילות הכלכלית .לאחר שבדצמבר נוספו רק
 18אלף משרות לכלכלה הציפייה היא לנתון של לפחות  60,000משרות חדשות .נזכיר
כי בשנת  2007נוספו בממוצע  111אלף משרות מדי חודש וב 189 2006-משרות
בממוצע .נתון חלש במיוחד יהווה נורית אזהרה לגבי הפעילות הכלכלית ולגבי הסכנה
שהמשק האמריקני גולש למיתון.

למידע נוסף ,צרו קשר :
עדו קוק
מנהל מחלקת חו"ל
טלפון03-5193446 :
ido@ibi.co.il

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

מיה אבני
דסק חו"ל
טלפון03-5190377 :
maya@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
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