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אירועים מרכזיים השבוע

זאת לאחר שנתוני התעסוקה שפורסמו  , סיימו את שבוע המסחר הראשון של השנה בעליות נאותסטריטמדדי המניות בוול ❖
לרמה  3.6%כאשר שיעור האבטלה ירד בדצמבר מרמה קודמת של , ביום שישי העידו כי מחד שוק התעסוקה מפגין עצמה

אך מאידך קצב העלייה בשכר הממוצע לשעת עבודה, (3.7%וצפי מוקדם לעלייה בשיעור האבטלה לרמה של )3.5%של 
.  עובדה העשויה לתמוך במאמציו של הפד לריסון האינפלציה, (0.4%מרמה קודמת של )0.3%האט בדצמבר לרמה של 

לאחר  , שכן ביום שישי, נראה כי המשקיעים מייחסים חשיבות רבה לכך שקצב העלייה בשכר הממוצע נמצא במגמת האטה
השלים  )2.3%-עלה כs&p500-מדד ה, (השלים עלייה שבועית של כאחוז)2.6%-ק כ"פרסום הנתון עלה מדד הנאסד

(.1.5%והשלים עלייה שבועית של )2.1%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג( 1.5%עלייה שבועית של 

כאשר בחודש דצמבר  , ב ממשיכה להאט"פעילות הייצור בארה.ב מתחיל לתת אותותיו"אפקט העלאות הריבית בארה❖
50-נזכיר כי רמה הנמוכה מ)' נק49.0מרמה קודמת של ', נק48.4לרמה של ( ISM)ירד מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור 

56.5מרמה קודמת של )' נק49.6במגזר השירותים ירד בדצמבר לרמה של ISM-גם מדד ה(. מעידה על התכווצות' נק
יחד עם ההתמתנות בקצב עליית השכר , אין ספק שנתונים אלו. 2020הרמה הנמוכה מאז משבר הקורונה במאי , ('נק

בהנחה ונתון  )ב "בהחלטת הריבית הקרובה בארה" יונית"עליה כתבנו למעלה צפויים לגרום לפד לנקוט בגישה 
(.האינפלציה לחודש דצמבר לא יפתיע לרעה באופן משמעותי

בשנת . 0.6%-בחודש דצמבר עלה מדד הליבה כ.והאטה במדד הכולל, באירופה( ליבה)האצה במדד המחירים לצרכן ❖
ירדמדד המחירים לצרכן כולל אנרגיה ומזון , עם זאת(. 5.0%-גבוה מהצפי לעלייה של כ)5.2%-כולה עלה במדד כ2022

(  עקב הירידה החדה במחירי הגז ביבשת לשפל של כעשרה חודשים בעקבות החורף החם יחסית)0.3%-בחודש דצמבר כ
.10.1%ירידה מרמה קודמת של , 9.2%-בכ2022והסתכם בשנת 

זוהי רמת  . העלאה שביעית מאז חודש מרץ האחרון, 3.75%אחוז לרמה של בכחציבנק ישראל העלה את הריבית , כצפוי❖
חלה התמתנות  "בהודעת הריבית המלווה את ההחלטה נמסר כי . 2008פריים בשנת הסאבהריבית הגבוהה מאז משבר 

בנוסף מסר הבנק כי אף  ". וציפיות האינפלציה לכל הטווחים נמצאות בתוך תחום היעד, מסוימת בחלק מסעיפי המדד
2022שבאו לידי ביטוי בהאטת קצב הצמיחה במחצית השנייה של , שהפעילות הכלכלית במשק איתנה יש סימנים להאטה

ובירידה קטנה במספר המשרות  , לעומת שיעורי התעסוקה ערב המשבר, ובירידה קטנה בשיעורי התעסוקה הנוכחיים
תישאר ברמה גבוהה  "בתשובה לשאלה לגבי רמת הריבית בחודשים הקרובים אמר הנגיד כי הריבית , למרות זאת. הפנויות

וכי הירידה ברמת  , קרי עד שקובעי המדיניות יתרשמו כי סביבת האינפלציה ממשיכה לרדת באופן עקבי, "עוד זמן מה
.האינפלציה בעולם אינה מגמה זמנית

מרמה  )2.8%תחזית הצמיחה עודכנה מטה לרמה של ;2023חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה את התחזיות  לשנת ❖
השנה  3%-האינפלציה צפויה לעלות כ, 4%אחוז לרמה של בכחציתחזית האבטלה בסוף השנה עלתה , (3%קודמת של 

4%-ואילו הריבית צפויה לעמוד על כ, (2.5%-תסתכם בכ2023באוקטובר העריכה חטיבת המחקר כי האינפלציה בשנת )
.בסוף השנה

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

3.75%20.02.2023ישראל0.38%-351790.04-0.38%א "ת

(ב"ארה)0.33%-1251807.31-0.33%א "ת FED4.50%01.02.2023

(אירופה)0.02%-901903.98-0.02%א "ת ECB2.50%02.02.2023

(אנגליה)3340.371.82%1.82%א בנקים"ת BOE3.50%02.02.2023

(קנדה)895.281.55%1.55%ן"א נדל"ת BOC4.25%25.01.2023

S&P 5003895.081.45%1.45%(יפן) BOJ0.1%-18.01.2023

NASDAQ 10010569.290.98%0.98%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4014610.024.93%4.93%(אוסטרליה) RBA3.10%07.02.2023

FTSE 1007699.493.32%3.32%SNB(שוויץ)1.00%23.03.2023

EUROSTOXX 600444.424.60%4.60%

MSCI  WORLD 617.401.99%1.99%

HANG SENG20991.646.12%6.12%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

20360.770.39%0.39%AA+5.352.52%1.72תל בונד 

60350.520.37%0.37%AA4.942.44%1.63תל בונד 

355.142.00%2.00%A-3.334.45%3.56תל בונד תשואות

352.350.46%0.46%AA4.632.57%1.75תל בונד צמודות

50370.440.80%0.80%AA-3.824.57%1.07תל בונד שקלי 

364.090.86%0.86%A-2.806.12%2.48בונד תשואות שקלי

399.300.98%0.98%A+2.257.95%4.20תל בונד גלובאל

354.240.790.79A+3.405.001.45תל בונד לא צמודות

--400.331.64%1.64%A+2.486.44%תל בונד דולר
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הגרף השבועי

פתיחת השנה הטובה ביותר באגרות החוב  
גרינשפאןב מאז תקופתו של אלן "בארה

הייתה השנה הגרועה ביותר אי פעם  2022ולאחר ששנת  , 2023עם תחילתה של שנת ❖
שואבים ח"האגמשקיעי . המשקיעים הפכו מפסימיים לאופטימיים, ח"האגלשוק 

אופטימיות מן העובדה ההיסטורית כי אגרות החוב לא רשמו מעולם שנתיים רצופות  
ב בדרך להאטה חריפה "המשקיעים מאמינים כי כלכלת ארה, בנוסף. של ירידות שערים

.י הפד ולרווחי הון באגרות החוב"מיתון שיביאו בהמשך להורדות ריבית ע/ 

ב רשמו את תחילת השנה החזקה ביותר מאז עידן אלן "אגרות החוב הממשלתיות בארה❖
עובדה זו מדגישה את עמדת המשקיעים כי הנתונים הכלכליים בחודשים  . גרינשפאן

בקרב חברי  " יוני"ובעקבות נתונים אלו צפוי רוב , הקרובים צפויים להיות שליליים
.  הפד

ב החל לאחר שהנתונים  "הזינוק הנוכחי במחירי אגרות החוב הממשלתיות בארה❖
מה שהביא  , באירופה הראו כי האינפלציה ביבשת מאטה זה החודש השני ברציפות

ב שאמנם  "ונמשך עם פרסום נתוני התעסוקה בארה, ח הממשלתי בגרמניה"לזינוק באג
אך מנגד השכר השעתי עלה פחות מן התחזיות תוך עדכון כלפי מטה , היו טובים מהצפי

במגזרי  ( ISM)בחודש דצמבר מדדי מנהלי הרכש , כמו כן. בנתון מן החודש הקודם
המצביעה על התכווצות  ', נק50ירדו אל מתחת לרמה של התעשייה והשירותים

.עובדה שהציתה ראלי נוסף באגרות החוב-בפעילות

המשקיעים מצפים כי כלל הסיבות שצוינו מעלה יביאו את הבנק המרכזי להפסיק ❖
-יגיע ה, עם פרסום נתונים כלכליים שליליים נוספים, ובהמשך, להעלות את הריבית

PIVOTהמיוחל של ה-FED רווחי הון  מכך יירשמו בדמות של הורדות ריבית וכתוצאה
.באגרות החוב
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