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אירועים מרכזיים השבוע

על רקע דיווחים על התקדמות  , שווקי המניות עלו בחדות בשבוע האחרון, בניגוד למגמה השלילית בשבועות האחרונים❖
לראשונה  , 0.25%-בה עלתה הריבית בכ, ב"אוקראינה וכן החלטת הריבית בארה–מ להפסקת אש במלחמת רוסיה "במו

על וושינגטון  "בה אמר שי כי , ינפנג'גגם שיחתם ביום שישי של ביידן ונשיא סין שי (. הרחבה בהמשך)2018מאז שנת 
תרמה  " ולשמור על עקרונות של הקהילה הבינלאומית מתוך שאיפה להשגת שלום עולמיכתף אל כתף ין לפעול 'ובייג

ומדד הדאו  6.2%-הוסיף כs&p500-מדד ה, 8.2%-ק כ"בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד. לאופטימיות המשקיעים
.לערכו5.5%-הוסיף כ600סטוקסמדד האירו . 5.5%ונס עלה 'ג

לראשונה מאז  , 0.25%-0.5%ב לרמה של "ר פאוול את הריבית בארה"העלה הפד בראשות היו, בתום ישיבה בת יומיים❖
וצפי שהריבית תגיע עד לרמה של )העלאות עד לסוף השנה 6-צופים עוד כ( FOMC)חברי ועדת השוק הפתוח . 2018
בסוף  4.3%-חברי הוועדה סיפקו תחזית אופטימית לגבי ירידה בקצב האינפלציה ל, בנוסף(. 2023עד לסוף שנת 2.8%
ומשקפת חוסר איזון בין ההיצע  , וזאת למרות שעד כה האינפלציה נותרה גבוהה, 2023בשנת 2.7%-ול, 2022שנת 

עוד ציינו את מחירי האנרגיה ולחצי עליית מחירים רוחבית  . לביקושים כתוצאה ממגפת הקורונה והשפעות המלחמה
".חזקה"-ל" סולידית"ב השתנה הנוסח בהודעת הריבית מהתאוששות "לגבי שוק העבודה בארה.שתרמה לאינפלציה

דיווח שפרסמה סוכנות הידיעות הסינית הרשמית  , לאחר תקופה ארוכה של ירידות חדות במניות האינטרנט הסיניות❖
וכן פרסומים  , ל"על תמיכתה של המפלגה השלטת במדינה בכך שחברות סיניות ימשיכו לצאת להנפקות בחושינחואה

הביאו  , ב"ב במטרה למנוע מחיקה של החברות הסיניות שהונפקו בארה"אודות פגישות בין גורמים בסין לגורמים בארה
עלתה  JD.com-ו, 38%-עלתה כBaidu, 42%-עלתה כAlibabaמניית , לדוגמא, כך. לזינוקים חדים בשערי המניות

,  שהביאו, יש לציין כי הדיווחים מגיעים לאחר תקופה ארוכה של לחץ רגולטורי כבד מצד הממשל הסיני. 41%-כ
וזאת בנוסף  , ויש לעקוב אחר ההתבטאויות והפעולות של הממשל בהמשך, כאמור לירידות חדות במחירי המניות

.לביצועי החברות עצמן

מתחילת השנה עלה המדד  . 0.5%מעל הצפי המוקדם שעמד על עלייה של , 0.7%-מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר בכ❖
עליות מחירים  (. 2009העלייה השנתית הגבוהה ביותר מאז שנת )3.5%-החודשים האחרונים עלה בכ12-וב, 0.9%-בכ

, 1.1%-תחזוקת הדירה התייקרה ב, 1.9%-מדד התחבורה עלה ב, (5.3%)בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים 
ומזה , המדד היה גבוה מהצפי גם בשני המדדים הקודמים)על רקע נתונים אלו . 0.6%-ומדד המזון עלה ב

,  שוק התעסוקה החזק, (שהיא הטווח העליון של היעד של בנק ישראל3%כחודשיים נמצא מעל לרמה של 
נראה כי גם בנק ישראל יצטרף למדינות שהעלו את הריבית בחודשים  , ב"ובהמשך לעליית הריבית בארה

.ויעלה את הריבית בהמשך השנה, האחרונים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

0.86%S&P 5004463.124.78%-6.36%-351961.071.59%א "ת

1.11%NASDAQ 10013893.845.82%-11.19%-1252033.670.71%א "ת

0.82%DAX 3014413.097.22%-9.27%-902310.56-1.04%א "ת

0.24%FTSE1007404.734.31%0.27%-3411.753.30%א בנקים"ת

SME 60831.06-0.90%-7.64%EUROSTOXX 600454.606.43%-6.81%א "ת

1.65%NIKKEI 22526827.434.43%-6.82%-1255.331.23%ן"א נדל"ת

4.64%MSCI  WORLD 701.465.72%-7.07%-1890.37-1.46%א צמיחה"ת

ALL SHARE2107.16-0.52%-3.28%HANG SENG21412.402.50%-8.49%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

2.05%AA+5.00-0.46%1.20-20390.940.76%תל בונד 

1.74%AA4.73-0.56%1.21-60376.810.65%תל בונד 

0.18%A3.10-0.51%1.85-379.290.37%תל בונד תשואות

1.45%AA4.47-0.67%1.21-377.340.55%תל בונד צמודות

4.00%AA-3.622.48%1.00-50383.57-0.28%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
373.72-0.03%-2.79%A-2.993.47%2.15

0.72%A+2.474.62%3.42-405.570.78%תל בונד גלובאל

364.66-0.16-3.36-0.583.332.711.27תל בונד לא צמודות

--375.59-0.19%4.89%A+2.643.96%תל בונד דולר
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השפעות-אוקראינה-רוסיה

הממשלה  , על רקע הסנקציות שהטיל המערב-ספקית האלומיניום הגדולה בעולם הודיעה כי תפסיק לייצא לרוסיה1.
-אוסטרליה מספקת כ)לרוסיה , המשמש לייצור אלומיניום, אלומינההאוסטרלית הודיעה כי תפסיק לייצא מינרל בשם 

שהינה יצרנית  , רוסאלהודעה זו מייצרת לחץ נוסף על ענקית האלומיניום הרוסית (. של רוסיההאלומינהמהיקף 20%
שעוד קודם להחלטה של הממשלה האוסטרלית נפגעה מירידה בביקוש למוצריה מאז פרוץ , האלומיניום הגדולה בעולם

.  הלחימה

בימים האחרונים חברת הנפט הלאומית של -הודו מנצלת את הלחץ העולמי על רוסיה בכדי לקנות נפט רוסי בהנחה2.
על רקע העלייה במחיר  . מיליון חביות נפט בחודש מאי מרוסיה3-חתמה על הסכם לרכישת כ, Indian Oil Corp, הודו

וזאת  , מן המחיר הנוכחי20%-רוצים ההודים לרכוש מרוסיה נפט בהנחה של כ, הזהב השחור והצריכה הגבוהה במדינה
ם  "על הרקע הזה ראוי להזכיר כי הודו נמנעה בהצבעה על החלטת האו. בניגוד לסנקציות המערביות על הנפט הרוסית

.לגנות את הפלישה הרוסית לאוקראינה

סנט  10-אגרות החוב של ממשלת רוסיה ירדו לשער הנמוך מ-אגרות חוב של ממשלת רוסיה נסחרות במחירי שפל3.
.  כאשר נראה שהמשקיעים מעריכים כי ייקח לרוסיה שנים רבות בכדי לחזור למערכת הפיננסית העולמית, על הדולר

ולאגרות החוב של ונצואלה שקרסה לפני  , תמחור אגרות החוב הרוסיות דומה לאלו הארגנטינאיות בעת קריסת כלכלתה
ובאם  , ישנה אי וודאות גוברת באשר ליכולתה וכוונתה של רוסיה לשלם את הריבית והקרן למשקיעים. כחמש שנים

יש לציין כי תשלום ברובל יכול להביא לחדלות פירעון דה פקטו  )האם התשלום יהיה בדולרים או ברובל , תשלם לבסוף
(.עקב קריסת שערו

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

בכל אחת משש 0.25%-קרי עלייה של כ, עד לסוף השנה1.75-2%רוב קובעי המדיניות בפד צופים עלייה בריבית של ❖
ר הפד פאוול הוא אמר כי הכלכלה האמריקאית חזקה מספיק כדי  "בדברים שנשא יו. כאמור, הפגישות עד לסוף השנה

כמו כן הוא אמר כי הבנק  . לעמוד בהעלאת הריבית ולשמור על קצב הצמיחה החזק הנוכחי שלה בתחומי התעסוקה והשכר
בתגובה . אם לא תחול התמתנות בסביבת האינפלציה, המרכזי לא יהסס להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית יותר

שנים הגיעה עד 10-כאשר התשואה של האגרת ל, ב"להחלטת הריבית עלו תשואות אגרות החוב הממשלתיות של ארה
.2.15%-בטרם חזרה לרדת ונסגרה ביום שישי ברמה של כ2.25%-לרמה של כ

עלה בפברואר פחות מהצפי  ( נתון הנחשב למנבא את מדד המחירים לצרכן בהמשך)מדד הליבה של המחירים ליצרן ❖
המכירות  (. 8.7%-מול צפי ל8.4%)גם ברמה שנתית הנתון היה נמוך מהצפי (. 0.6%-מול צפי ל0.2%)המוקדם 

( 0.6%-צפי ל)בפברואר 1.2%-והתפוקה התעשייתית עלתה בכ( 0.4%-צפי ל)בפברואר 0.3%-הקמעונאיות עלו בכ
.ב"נתונים המעידים על המשך הצמיחה בארה

סין

, (3.9%צפי מוקדם )7.5%-בכ( ברמה שנתית)הייצור התעשייתי עלה בפברואר : נתונים טובים בסין' השבוע פורסמו מס❖
ההשקעה בנכסים קבועים עלתה  , (3%צפי מוקדם )6.7%-בכ( ברמה שנתית)המכירות הקמעונאיות עלו בפברואר 

הנתונים מגיעים בהמשך לצפי הצמיחה שפרסם הממשל בסין (. 5%צפי מוקדם )12.2%-בכ( רמה שנתית)בפברואר 
.5.5%-ברמה של כ2022לשנת 

אירופה

האינפלציה  . 0.75%לרמה של , הודיע על העלאת הריבית בפעם השלישית ברציפות( BOE)הבנק המרכזי בבריטניה ❖
בתחזית הבנק המרכזי צוין כי  . שנה30-הגבוהה מזה כ, ברמה שנתית5.5%-בבריטניה הגיעה בינואר לרמה של כ

,  גבוה משמעותית מיעד המחירים של הבנק, (רמה שנתית)בחודש אפריל 7%-האינפלציה צפויה להגיע לרמה הגבוהה מ
בהינתן הלחץ על שוק  . "וזאת על רקע העלייה המשמעותית במחירי הסחורות והאנרגיה עקב המלחמה באוקראינה

רוב החברים  , והסיכונים שהלחצים הללו יימשכו, המשך הסימנים החזקים לעלייה בהוצאות ולחצי מחירים, העבודה
.  בהודעתו BOE-ציין ה" נקודות אחוז בריבית הבנק היא מוצדקת0.25%בוועדה חשבו שהעלאה של 

ישראל  

והיא  ן"בבזסיכמה על מכירת יתרת אחזקותיה , בשליטת עידן עופר, החברה לישראל-ן"בבזעידן עופר נפרד מהחזקתו ❖
מדובר בשווי נמוך  . ₪מיליארד 3.5כ־, וזאת לפי שווי השוק הנוכחי של החברה, אף מוותרת על היתר השליטה בחברה

החברה לישראל  . ח"מיליארד ש6.6-כ, מידי המדינה2007בשנת ן"בזמשמעותית מזה שלפיו רכשה החברה לישראל את 
כך , ₪מיליון 20-תמורת כ7.3%-מתוכם מחזיקים גופים מוסדיים אופציה לרכישה של כ, ן"בבז24%-מחזיקה כ

שככל הנראה מעוניינים בעיקר בעתודות הקרקע שיפונו במפרץ  )' ג'ן האחים חג"ליזמי הנדל16.7%-שבפועל יימכרו כ
מ שאמור להתחיל מול המדינה לפינוי בתי הזיקוק  "המכירה נעשית על רקע מו. ₪מיליון 600-לכבתמורה ( חיפה

.מ בכדי לא לקחת בו חלק"ממפרץ חיפה ונראה כי עידן עופר רצה למכור את האחזקה טרם תחילת המו

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

מחירי הפלדה באירופה

מעל  , מחירי הפלדה באירופה זינקו לשיא חדש של כל הזמנים•
.לטון€ 1,400

אוקראינה ממוקמת  . רוסיה היא יצרנית הפלדה המובילה בעולם•
האיחוד האירופי הטיל על תעשיית הפלדה הרוסית . 12-במקום ה
כאשר תעשיית הפלדה האוקראינית סובלת מנזק כבד  , סנקציות

אחד ממפעלי  )במריופולאזובסטללאחר פגיעה אנושה במפעל 
(.הפלדה הגדולים באירופה

סקטור הפלדה האירופאי סובל מהאטה משמעותית , נוסף על כך•
-כ)מכיוון שהיבשת מסתמכת בעיקר על תנורי קשת חשמליים 

מחירי החשמל הגבוהים מייקרים את  (. מהסכום הכולל45%
. הייצור באופן משמעותי

בלומברג: מקור
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