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אירועים מרכזיים השבוע

פתח צבאו של פוטין במתקפה על האחרונה בלילה שבין רביעי  , אוקראינה-בתום מספר שבועות של מתח בגבול רוסיה❖
הירידות החדות שאפיינו את שווקי המניות בימים שקדמו לתקיפה עקב אי הוודאות התחלפו בעליות חדות  . לחמישי

נראה כי המשקיעים מפנימים כי פרוץ המלחמה יביא את הפד להימנע מעליית ריבית חדה  . בשווקי המניות ברחבי העולם
40%לעומת , בלבד לעלייה של חצי אחוז במרץ21%-ואכן החוזים על הריבית מעניקים הסתברות של כ)בחודש הבא 

וכן כי במידה והלחימה תהיה ארוכה ייתכן כי השפעתה השלילית על הצמיחה תשנה לחלוטין את  , (לפני שפרצה המלחמה
'  מ אפשרי בין הצדדים לסיום המערכה וכן מס"בנוסף תמכו בשווקים ידיעות על מו. עוצמת הריסון המוניטארי הצפוי
ק שעלה "מדד הנאסד, לאחר ירידות חדות עד ליום חמישי, כאמור(. הרחבה בהמשך)נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו 

s&p-מדד ה, 1.1%-שישי סיים את השבוע בעלייה של כ-בחדות בחמישי ונס  'ומדד הדאו ג0.8%-עלה השבוע בכ500
.סיים את השבוע כמעט ללא שינוי

חברת דירוג האשראי  . s&pי חברת דירוג האשראי "ע( BB+-לBBB--מ" )זבל"דירוג האשראי של רוסיה הורד לרמת ❖
גם דירוג האשראי  (. הרחבה בעמוד הבא)הזהירה מפני הורדות דירוג נוספות עקב הסנקציות הקשות שהוטלו על רוסיה 

.B--לB-של אוקראינה הורד מ

הגידול ברכישות מן התעשיות הביטחוניות ככלל ומישראל  אחת מן ההשלכות הצפויות של המלחמה באוקראינה היא ❖
. יבקשו להגדיל רכש של ציוד צבאי על מנת להיערך לבאות, אך לא רק הן, נראה כי מדינות הגובלות באוקראינה. בפרט

קנצלר גרמניה היה הראשון להודיע היום כי המדינה מתכוונת לחזק באופן מיידי את צבאה וכי היא תקצה לכך סכום עתק  
יש לציין כי בשנים שחלפו מאז פלשה רוסיה לחצי האי קרים רכשו המדינות הגובלות . מיליארד אירו100-של כ

.באוקראינה מערכות נשק ישראליות בשווי של למעלה ממיליארד דולר

במשק הישראלי  "אך בניגוד להחלטות קודמות כתב הנגיד , נותרה הריבית ללא שינוי, בהחלטת הריבית של בנק ישראל❖
לכן . האינדיקטורים השונים מצביעים על המשך הגידול בפעילות בקצב נאה. נרשמה צמיחה גבוהה לצד נגיף הקורונה

כפי שציינו פעמים  ". הוועדה מעריכה כי בחודשים הקרובים יבשילו התנאים להתחיל בתהליך הדרגתי של העלאת הריבית
ואכן  הריבית בנק ישראל לא יכול להמשיך ולהתעלם ממגמות האינפלציה ויאלץ לעלות את , רבות בחודשים האחרונים

נזכיר  . וכי הריבית בדרך לעלות בהדרגה גם בישראלנראה כי במשפט זה הנגיד מסמן את תום תקופת הריבית האפסית 
.3.1%החודשים האחרונים חרגה מיעד הבנק ועמדה על 12-כי התייחסות זאת מגיעה לאחר שמזה שנים האינפלציה ב

פתחה בחקירה האם  ( SEC)ע האמריקאית "הרשות לני. מאסקאלון , איך לא, השבועית מככבההטרלהבפינת , ושוב❖
בתקופה שלפני הציוץ של אותו סקר  טסלההפרו את חוקי ההגבלים העסקיים כאשר מכרו מניות קימבלואחיו מאסק

אותו ציוץ הביא  , כזכור. ממניות החברה10%-האם עליו למכור כעוקביובו שאל את , בטוויטרמאסקמפורסם שפרסם 
.מניות טרום פרסום הסקר88,500-מכר כ, אחיוקימבלוהחשד הוא כי , לירידה חדה בשווי החברה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

2.56%S&P 5004384.650.10%-8.00%-351927.41-2.65%א "ת

2.27%NASDAQ 10013694.62-0.16%-12.47%-1252009.77-3.26%א "ת

0.96%DAX 3014567.23-4.59%-8.30%-902307.08-4.59%א "ת

3510.93-0.77%2.66%FTSE1007489.46-0.64%1.42%א בנקים"ת

SME 60818.58-7.11%-9.03%EUROSTOXX 600453.53-2.37%-7.03%א "ת

5.08%NIKKEI 22526476.50-2.78%-8.04%-1211.54-7.88%ן"א נדל"ת

5.08%MSCI  WORLD 686.23-2.43%-9.09%-1881.64-4.86%א צמיחה"ת

ALL SHARE2079.23-5.03%-4.56%HANG SENG22767.18-8.17%-2.69%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

3.85%AA+4.99-0.14%1.29-20383.75-1.50%תל בונד 

3.53%AA4.74-0.23%1.29-60369.93-1.37%תל בונד 

2.19%A3.120.06%2.00-371.64-1.06%תל בונד תשואות

3.29%AA4.47-0.26%1.33-370.33-1.32%תל בונד צמודות

3.45%AA-3.682.34%1.04-50385.79-1.56%תל בונד שקלי 

2.68%A-3.033.48%2.32-374.15-1.47%בונד תשואות שקלי

1.50%A+2.494.95%3.90-402.40-0.94%תל בונד גלובאל

366.22-1.39-2.94-0.583.392.641.38תל בונד לא צמודות

374.350.60%4.54%A+2.733.92%0.00תל בונד דולר

mailto:info@oceyet.com


072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

השלכות-אוקראינה-רוסיה

בשלב זה מדינות המערב הודיעו כי אין להן כוונה להתערב צבאית  :צפויות להיות מוטלות על רוסיה/ הסנקציות שהוטלו 
י כך  "מדינות המערב מתמקדות בהטלת סנקציות כלכליות ואחרות במטרה ללחוץ את פוטין וסביבתו הקרובה וע. במלחמה

.להביא לסיום המלחמה

,  ב ואירופה יוקפאו"המשמעות היא שהנכסים של הבנקים הללו במדינות ארה-הוספת בנקים רוסיים לרשימה שחורה1.
וכן יוטלו עליהם סנקציות נוספות שייפגעו בפעילותם  , הלוואותהעסקים מולם ייעצרו לחלוטין מה שיקשה עליהם לקבל 

(.בעמוד הבא ננתח את ההשפעה של הסנקציות על הרובל. )העסקית השוטפת

ובכך יימנעו  , ב והאיחוד האירופי יקטינו את סחר החוץ עם רוסיה באופן משמעותי"ארה-סנקציות בתחום סחר החוץ2.
בנאומו אמר ביידן כי  , בנוסף. אספקה שוטפת של מוצרים רבים שרוסיה לא מייצרת בשטחה כגון מוצרים טכנולוגיים

.ב והאיחוד האירופי יקשו על רוסיה לבצע עסקאות ביורו ובדולר"ארה

מדינות אירופיות הכריזו כי טיסות של חברות התעופה הרוסיות  20-נכון לכתיבת שורות אלו כ-סגירת המרחב האווירי3.
אין מקום למטוסים של מדינה תוקפנית  "ראש ממשלת אסטוניה הודיעה כי . וכן טיסות המגיעות מרוסיה אסורות בשטחן

הודיעו גם  KLM-מספר חברות תעופה בינלאומיות כגון לופטהנזה ו, מלבד ההודעה של המדינות". בשמיים דמוקרטיים
כיוון שההגבלה מאריכה משמעותית את הטיסות  , ההשפעה של כך על רוסיה היא מהותית. הן על הקפאת הטיסות לרוסיה

חברות התעופה הרוסיות  , בנוסף. ממדינות שעדיין מאפשרות טיסה לרוסיה עקב העיקוף שנאלצים המטוסים לבצע
.כאמור, מבטלות טיסות ליעדים רבים שלא מאפשרים הגעה אליהם

בהם אוליגרכים  , המערב פועל להקפאת נכסיהם של פוטין ומקורביו-סנקציות אישיות על פוטין וסביבתו הקרובה4.
.  וכן מניעת נגישות לחשבונות בנק משמעותיים בבעלותם בבנקים מחוץ לרוסיה( לברובכגון שר החוץ )ובכירים בשלטון 

בנקיטת צעדים אלו מקוות מדינות  . אירופיות בבעלות הצמרת העסקית הרוסית" אזרחויות זהב"בנוסף דווח על הקפאת 
.המערב כי הלחץ על פוטין מצד סביבתו הקרובה יגבר ויביא לנסיגתו של פוטין מאוקראינה

מדובר ברשת שמקשרת בין אלפי  -SWIFTהוצאה של רוסיה מרשת התשלומים העולמית -"האופציה הגרעינית"5.
צעד  . מוסדות פיננסיים ברחבי העולם והוצאתה של רוסיה תקשה עליה מאוד להעביר כספים מתוך המדינה לשאר העולם

, לא תוכל לקבל תשלומים על ייצוא הגז שלה)כיוון שהוא אמנם ייפגע ברוסיה בצורה אנושה , זה טרם יושם במלואו
מדינות  , למרות זאת נראה כי באם לא יהיה שינוי בזמן הקרוב. אך גם מוסדות אירופיים יינזקו בעקבותיו, (לדוגמא

.המערב אכן יישמו את הסנקציה במלואה

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

 ,MOS)על רקע התקיפה של רוסיה באוקראינה נרשמו עליות חדות במחירי הסחורות החקלאיות וכן מניות מגזר הדשנים ❖
K+S, CF, ICLבעולם ואוקראינה הינה גם יצרנית חשובה של  החיטה מיצוא 29%-שתי המדינות יחדיו אחראיות לכ(. ועוד

.תירס ומיני דגנים

ב"ארה

במגזר הייצור עלה  : מעידים על עצמת הכלכלה האמריקאית, ביניהם מדדי מנהלי הרכש, נתונים שפורסמו השבוע' מס❖
מרמה קודמת של )' נק56.7ובמגזר השירותים עלה המדד לרמה של ( 'נק55.5מרמה קודמת של )' נק57.5המדד לרמה של 

גם הזמנות מוצרים ברי קיימא עלו . 7.0%-הסתכמה בכ2021ברבעון הרביעי של שנת ( ברמה שנתית)הצמיחה (. 'נק51.2
עלתה  , ב"האחראית לחלק ניכן מן הצמיחה בארה, הצריכה הפרטית(. 0.8%צפי מוקדם לעלייה של )1.6%-בינואר בכ
(.בחודש דצמבר0.8%וירידה של 1.5%אל מול צפי לעלייה של )2.1%-בינואר בכ

אירופה

'  נק58.4מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור אמנם ירד בפברואר לרמה של . נתונים חיוביים ביבשת' השבוע התפרסמו מס❖
עלה בפברואר מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים . רמת פעילות זו הינה עדיין חזקהאך ( 'נק58.7מרמה קודמת של )

מדד המחירים לצרכן עלה בינואר  . הקורונהעקב הסרת מגבלות ( 'נק51.1מרמה קודמת של )'נק55.8בחדות לרמה של 
.בהתאם לצפי-( שנתי5.1%)0.3%-בכ

על . מן הצמיחה השנה0.3-0.5%-כלכלנים באירופה צופים כי הימשכות המערכה בין רוסיה לאוקראינה עלולה לגרוע כ❖
הודיעה כי  , האירופינשיאת הבנק המרכזי , לגארדכריסטין . רקע נתון זה נראה כי תחילת הריסון המונטארי יידחה לעת עתה

.על מנת להבטיח את יציבות הכלכלה על רקע פרוץ המערכה" כל מה שצריך"הבנק יעשה 

ישראל  

פרסם בנק לאומי על כוונתו , כחמש שנים לאחר השקתה בקול תרועה-התחרות בתחום אפליקציות התשלומים קטנה❖
-סגירה זו מותירה שני שחקנים מקומיים בלבד. לקהל הרחב בחודש אפריל הקרובPAYלסגור את אפליקציית התשלומים 

.  אפליקציותבין אנשים באמצעות בהתאמה מהעברות 19%-ו80%אשר מחזיקות בנתח שוק של פייבוקסוביטאפליקציות 

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

הגרף השבועי

הרובלעלהמערביותהסנקציותשלהשפעתן

החלטת מדינות המערב להטיל סנקציות על בנק מרכזי של כלכלה בסדר הגודל של רוסיה  ❖
לאחר פרישתה  )בעבר הוטלו סנקציות על בנקים מרכזיים של איראן . תקדיםחסרת הינה 

.וונצואלה אשר הינן כלכלות קטנות מאוד ביחס לכלכלת רוסיה( מהסכם הגרעין

הסנקציות מצד מדינות המערב על הבנק המרכזי של רוסיה צפויות להיות הרסניות לכלכלה ❖
הרוסית בטווח הבינוני והארוך ולהגביל את צמיחת הכלכלה הרוסית ואת יכולתה להתחרות  

אחת מן ההשפעות המשמעותיות המיידיות הינה ירידה חדה בערך  . בשווקים הגלובאליים
.הרובל הרוסי

ל עלול לכבול את הבנק המרכזי של רוסיה כשהוא מנסה לתמוך  "אובדן גישה לכספים בחו❖
.  על ידי מכירת מטבעות זריםח"המטברובל בשוק 

רובל גבוה מאוד ומגיע עד /המרווח שבין קניה למכירה בצמד המטבעות דולר, כתוצאה מכך❖
.לכדי עשרות אחוזים

של רוסיה  ח"המטוגיוון את רזרבות , יש לציין כי בשנים האחרונות פוטין התכונן למצב זה❖
מהיתרות נקובות  13%-מהיתרות מושקעות בזהב המאוחסן על אדמת רוסיה וכ22%-כאשר כ

.ביואן
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