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אירועים מרכזיים השבוע

השתלטות הכוחות הרוסיים על תחנת הכוח הגרעינית האוקראינית  , ברקע הימשכות הלחימה הקשה בין רוסיה לאוקראינה❖
בנוגע להעמדת כוחותיה הגרעיניים  , ביניהם הנשיא פוטין, וכן התבטאויות בכירים ברוסיה( הגדולה באירופה)ה'זפוריז

ביטויים שלא  נעשה בהם שימוש מאז תום המלחמה הקרה בין שתי " )מוכנות קרב מיוחדת"של רוסיה במצב של 
-ק איבד כ"כאשר בסיכום שבועי מדד הנאסד, מגמת הירידות בשווקי המניות ברחבי העולם נמשכה השבוע, (המעצמות

כאשר מדד , בורסות אירופה גם הם רשמו ירידות חדות. א"כ1.3%-ונס ירדו בכ'והדאו גs&p500והמדדים , 2.8%
.בהמשךהרחבה נוספת על השפעות המלחמה . השבוע7%-ירד בכ600האירוסטוקס

,  החרפת הלחימה. הזינוק החד מזה שנתיים, 26%-כאשר עלה השבוע בכ, מחיר הנפט ממשיך לדהור ללא מעצורים❖
ובפרט דיווחים על כך שהממשל האמריקאי מקדם חקיקה דו מפלגתית שתאסור  , החששות מפני הסנקציות של המערב

דולר 115וכן השיבושים באספקת הנפט בעולם הביאו את מחירה של חבית מסוג טקסס מתוק לרמה של , לייבא נפט רוסי
.שנים14-שיא של כ, לחבית בבורסה בניו יורק

הרבה מעל תחזיות  , משרות חדשות למשק האמריקאי678,000-בחודש פברואר נוספו כ. ב לוהט"שוק העבודה בארה❖
גם מעל התחזיות  )3.8%לרמה של 0.2%-שיעור האבטלה ירד בכ. משרות440,000האנליסטים שעמדו על תוספת של 

השכר  , חשוב לציין בהקשר זה כי על אף העלייה המרשימה במספר המשרות החדשות(. 0.1%המוקדמות שצפו ירידה של 
עובדה שעשויה לרמז על , 0.5%לעומת צפי לעלייה של ( 0.03%)אחד בלבד בכסנטהממוצע לשעת עבודה עלה 

(.5.8%-לעומת צפי ל5.1%)גם ברמה שנתית עלה השכר פחות מהצפי . התקררות האינפלציה

הביקושים החזקים ושוק  , ר הפד פאוול אותת השבוע כי על רקע האינפלציה הגבוהה"יו, למרות הלחימה באוקראינה❖
עוד אמר פאוול כי מוקדם לומר כיצד  .0.25%-בכ( למרץ15-16)הריבית צפויה לעלות החודש , העבודה ההדוק

.פלישת רוסיה לאוקראינה תשפיע על הכלכלה האמריקאית

שלא לכלול לעת עתה את ישראל במדד  , למרבה האכזבה, החליטהMSCIביום שני בלילה פורסם כי חברת המדדים ❖
למרות  )הסיבה הרשמית לדחיית הבקשה היא השוני בין ימי המסחר בישראל לאלו של אירופה . המניות המוביל באירופה

מדובר בהחלטה משמעותית  (. ע הצהירה זה מכבר על כוונתה לשנות את ימי המסחר באם נושא זה יהווה חסם"שרשות ני
בתגובה להחלטה ירדה  . אירופה צפוי היה לייצר ביקושים גדולים למניות ישראליותMSCIשכן צירופה של ישראל למדד 

.13%-מניית הבורסה כ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

1.75%S&P 5004328.870.94%-9.18%-351943.510.84%א "ת

0.96%NASDAQ 10013313.44-1.19%-14.90%-1252036.711.34%א "ת

902363.612.45%1.46%DAX 3013094.54-6.81%-17.57%א "ת

0.77%FTSE1006987.14-3.05%-5.38%-3393.75-3.34%א בנקים"ת

SME 60849.523.78%-5.59%EUROSTOXX 600421.78-3.91%-13.53%א "ת

2.16%NIKKEI 22525985.470.06%-9.75%-1248.753.07%ן"א נדל"ת

2.11%MSCI  WORLD 679.32-1.01%-10.00%-1940.453.13%א צמיחה"ת

ALL SHARE2141.432.99%-1.70%HANG SENG21905.29-4.35%-6.38%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

1.83%AA+5.02-0.65%1.17-20391.832.11%תל בונד 

1.63%AA4.75-0.74%1.19-60377.231.97%תל בונד 

0.22%A3.12-0.71%1.81-379.132.02%תל בונד תשואות

1.44%AA4.48-0.81%1.23-377.401.91%תל בונד צמודות

3.03%AA-3.672.22%1.01-50387.460.43%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
376.410.60%-2.09%A-3.013.33%2.24

0.64%A+2.484.66%3.69-405.880.86%תל בונד גלובאל

367.720.41-2.54-0.583.372.521.37תל בונד לא צמודות

375.160.22%4.77%A+2.595.19%0.00תל בונד דולר
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השפעות-אוקראינה-רוסיה

:אנו עדים לעוד ועוד השפעות במגוון נושאים כלכליים, ככל שהמלחמה על אדמת אוקראינה נמשכת

כאשר בכל יום מצטרפות חברות  , החרם על רוסיה מצד חברות ברחבי העולם מעמיק-חרם של חברות גלובאליות1.
.פירוט בעמוד הבא. וזאת על מנת לבודד את המדינה, חדשות שמחליטות להפסיק או להגביל את פעילותן ברוסיה

בהמשך להשעיית הפעילות של ויזה ומאסטרקארד במדינה  -מעבר של בנקים רוסיים להנפיק כרטיסי אשראי סיניים2.
זהו צעד נוסף  . UnionPayבנקים ברוסיה כי יתחילו להנפיק כרטיסי אשראי של מפעילת הכרטיסים הסינית ' הודיעו מס

.בדרכה של רוסיה לניתוק כלכלי מן המערב

העונש )בנושאים צבאיים "חדשות מזויפות"הפרלמנט הרוסי העביר חוק נגד -לפייסבוקרוסיה חוסמת את הגישה 3.
זהו עוד ניסיון  . ולטוויטרלפייסבוקותוך זמן קצר חסם את הגישה של אזרחי רוסיה , (שנות מאסר15בגין פשע זה הינו 

.של משטרו של פוטין לשלוט במידע המגיע לאזרחי רוסיה

נוהרים המשקיעים לאגרות החוב  , על רקע החששות מפני הימשכות המשבר-ב"ח ממשלת ארה"ירידת תשואות באג4.
בהקשר זה ראוי לציין כי חלק  . מה שגורם לעליית מחירן ולירידת תשואות חדה( Fly To Safty)ב "הממשלתיות בארה

.מירידת התשואות מוסבר בעובדה כי המשקיעים צופים שהריבית תעלה פחות ממה שהיה צפוי לפני פרוץ המלחמה

מהמדינה על רקע החלטת ענקיות הספנות שלא לעגון בנמלי  הקפיא את ייצוא הדשניםהרוסיהשלטון-דשניםמשבר5.
יצרנית האשלג השנייה  " )בלרוסקלי"החלטה זו מצטרפת לסנקציות שהוטלו בחודש דצמבר על חברת האשלג . רוסיה

שבתורה , מה שצפוי להביא להמשך עלייה חדה במחירי הדשנים בעולם, עליהן כתבנו בעבר( בגודלה בעולם מבלארוס
אתמול לחברה בעלת הפכה, יצרנית הדשנים הישראלית, אל.סי.אייעל רקע זה . )תביא להמשך עלייה במחירי המזון

(.א"שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת

שני המוסדות מודאגים מהשפעת  -קרן המטבע והבנק העולמי מזהירים מפני ההשפעות הכלכליות של המלחמה6.
מהתגברות האינפלציה  החששות הם . המלחמה על האינפלציה ועל שרשראות האספקה שגם כך נמצאות במשבר מתמשך

.וכן עלויות השיקום של אוקראינה בתום המלחמה, עקב העלייה במחירי האנרגיה והמזון

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה
,  לכלכלת רוסיההגבוה מיליארד דולר בשל היקף החשיפה 4-האמריקאי דיווח כי הוא בסכנת הפסד של כסיטיבנק❖

שבסיטיגרופ, החשיפה כוללת את שלוחת הבנק ברוסיה ללקוחות פרטיים.  מיליארד דולר9.8-לכ2021שהגיע בסוף 
ממשיכים לעקוב אחר  בסיטי. "עליו הושתו הסנקציות, ופיקדונות בבנק המרכזי של רוסיה, שעברההעמידו למכירה בשנה 

נמסר במסמכים  , "המצב הגיאופוליטי ברוסיה ואוקראינה והתנאים הכלכליים ולצמצם את החשיפה והסיכונים בהתאם
.ע האמריקאית"שהגישו בבנק לרשות ני

צפי מוקדם עמד על )' נק58.6-בתעשייה עלה לISM-כאשר בפברואר מדד ה, ב נמשך"רצף הנתונים הטובים בארה❖
.אינדיקציה לפעילות חזקה בתעשייה-נראה כי מסתמנת האצה בהזמנות החדשות(. 'נק58.0

אירופה

גם מדד הליבה היה גבוה (. 5.3%גבוה מהצפי שעמד על )5.8%-מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ברמה שנתית בכ❖
(  2.3%צפי לעלייה של )5.2%-לינואר היה גבוה מהצפי כאשר עלה בכליצרן המחירים מדד (. 2.5%לעומת 2.7%)הצפי 

צפי מוקדם ללא שינוי  )בינואר 6.8%-שיעור האבטלה ירד ביבשת ל(. 26.9%-צפי ל)30.6%-וברמה שנתית עלה בכ
(.7.0%ברמה של 

ישראל  

ההוצאה  , א"י נתוני שב"עפ. א חזרה לרמות של טרום פרוץ מגיפת הקורונה"ההוצאה של אזרחי ישראל על טיסות בכ❖
2020בדומה לחודש פברואר , ח"מש21-היומית הממוצעת בכרטיסי אשראי על סוכנויות נסיעות הגיעה לרמה של כ

א על "ההוצאה היומית הממוצעת בכ. 2021לעומת פברואר 750%-גבוהה בכ2022הרמה בפברואר (. טרום המשבר)
(.  2021לעומת פברואר 856%-וכ2020לעומת פברואר ( 30%-עליה של כ)ח בפברואר "מש4.8טיסות הגיעה לרמה של 

סקטור הבידור והפנאי בעולם יחווה  , כי עם התפוגגות גל האומיקרון והחזרה לשגרהלתיזהזהו עוד חיזוק 
.הסתערות רבתי

אלקטרה צריכה הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות עם מותג הקמעונאות הצרפתי  .רעידת אדמה בתחום הקמעונאות❖
היא  קרפור. ומגהבמקום המותגים יינות ביתן , לפתיחת רשת חנויות סופרמרקטים בישראלCarrfourהבינלאומי 

81.2סניפים ומחזור מכירות של 13,900-הקמעונאית הבינלאומית הגדולה ביותר שנכנסה עד היום לישראל עם כ
עובדה שתייצר תחרות  , המייצרת במאות מפעלים ברחבי העולם, כן היא אחת מיצרניות המזון הגדולותכמו . מיליארד יורו

שפותחת למעשה את היכולת לייבא מותגים  , עם העברתה לאחרונה של רפורמת הייבוא, אמיתית גם לספקים בתחום
.מוכרים במחירים זולים משמעותית

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


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

הגרף השבועי

רוסיהעלהסנקציותשלהשפעתן

.ל"שלו בחשבונות בחוח"המטהסנקציות ניתקו את הבנק המרכזי של רוסיה ממחצית מיתרות •

:מספר חברות בינלאומיות השעו את פעילותן ברוסיה, בנוסף

•Boeing-כמו גם תחזוקה ותמיכה טכנית לחברות תעופה רוסיות, השעתה את הפעילות במוסקבה.
•Airbus-מפסיקה אספקת חלקים ושירותים לחברות תעופה רוסיות.
•Shell- את המימון של צינור הגז וכמו כן תסיים , גזפרוםתנתק את הקשרים עם ענקית הגז הרוסיתNord Stream 2

.דולרשל כמיליארד בהיקף 
•BP- בענקית הנפט הרוסית 20%מממשת אחזקה של כמעטRosneft , עומדת בפני פגיעה פיננסית של עד ועקב כך

.מיליארד דולר25
•ExxonMobil–מיליארד דולר ולעצור השקעות 4-מתכוונת לצאת מפעילות הנפט והגז ברוסיה בשווי של יותר מ

.חדשות
•GM- רכב למדינהטוענת כי תפסיק לייצא כלי , מכוניות בשנה ברוסיה3,000-כהמוכרת.
•Ford-השעתה את הפעילות ברוסיה.
•BMW-הפסיקה את המשלוחים ותפסיק את הייצור ברוסיה.
•Daimler Truck Holdings- לשותף הרוסי שלה למיזם המשותףהודיעה שלא תשלח עוד רכיבי אספקה.
•Volvo Cars- בבעלות הקונגלומרט הסיניZhejiang Geely , והמשלוחים למדינהעצרה את המכירות.
•Renault-הפסיקה את הפעילות והייצור בשני מפעלי הרכב במדינה.
•Volkswagen- של רכבי עצרה את האספקהAudi לשקף את  בכדי , המכוניותמחירי ברוסיה כדי שתוכל להתאים את

.ירידת הערך של הרובל
•Harley Davidson-השעתה את המשלוחים לרוסיה.
•Adidas-השעתה את השותפות עם איגוד הכדורגל הרוסי.
•Nike-הפסיקה את המכירות המקוונות מכיוון שהיא לא יכולה להבטיח משלוחים למדינה.
•FEDEXו-UPSהשעו משלוחים.
•Intel, Amd-הודיעו על הפסקת משלוחי שבבים לרוסיה ובלארוס.
•Apple- עצרה את מכירות המוצרים והשירותים( כוללApple Pay) , בנוסף להפסקת היצוא לרוסיה והגבלת תכונות

.במפות אפל באוקראינה כדי להבטיח בטיחות אזרחית
•Dell-הפסיקה למכור מוצרים במדינה.
•Ericsson-מפסיקה משלוחים לרוסיה.
•Walt Disney-ויוניברסל אומרים  פרמאונט, סוני, האחים וורנר. תעצור את הקרנות הבכורה של סרטים ברוסיה

.שהם לא יקרינו סרטים ברוסיה
•Visa, Mastercardו-Paypal-י בנקים רוסיים"לא יסלקו עסקאות ולא יתמכו בכרטיסי אשראי שהונפקו ע.
•Zara- החנויות הפיזיות והאונליין שלה ברוסיה502סוגרת את כל  .
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