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אירועים מרכזיים השבוע

לאחר שמכלול הנתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים כי בהמשך  , סיימו שבוע חיובי ראשון מזה כחודשסטריטמדדי המניות בוול ❖
(. צריכה פרטית ועוד, מנהלי רכש בתחום השירותים)ב לצמוח מתחילת השנה "ממשיכה כלכלת ארה, 2022לרבעון הרביעי של 

בסיכום שבועי עלה מדד . גוברת משמעותית עם כל פרסום חיובי נוסף" נחיתה רכה"נראה כי המשקיעים מפנימים כי הסבירות ל
(.לאחר ארבעה שבועות שליליים)1.8%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג1.9%-עלה כs&p500-מדד ה, 2.6%-ק כ'"הנאסד

זה , בתחום השירותים ממשיך להעיד( ISM)מדד מנהלי הרכש .ב ממשיכים להצביע על המשך הצמיחה"הנתונים בארה❖
גם הביקוש  (. בינואר' נק55.2-ירידה קלה מ)' נק55.1כאשר בחודש פברואר עמד על , החודש השני ברציפות על התרחבות
רכיב הליבה של ההזמנות  , בנוסף(. 2022בלבד בחודש דצמבר 1.1%לאחר עלייה של )8.1%-לרכישת בתים עלה בחודש ינואר ב

יש לציין כי מדד מנהלי הרכש  (. 2022בחודש דצמבר 0.4%לעומת ירידה של )0.7%-של מוצרים בני קיימא עלה בינואר בכ
אך גם כאן ישנו שיפור קל , (בחודש פברואר' נק47.7)זה החודש הרביעי ברציפות , בתחום התעשייה עדיין מעיד על האטה

מרבית הנתונים המתפרסמים בשבועות האחרונים מחזקים את  , כפי שכתבנו בעבר(. 2022בחודש דצמבר ' נק47.4)
.ב לנחיתה רכה"ההערכות כי פניה של כלכלת ארה

הרחבנו )שהפתיעו כלפי מעלה ( CPI,PCE)בהמשך לנתוני האינפלציה בחודש ינואר ?"דביקה"האינפלציה בעולם הופכת ❖
מרמה של ', נק51.3לרמה של )בתחום התעשייה חזר לעלות בחודש פברואר ISM-רכיב המחירים במדד ה, (בסקירות קודמות

האומדן של עלות  , בנוסף(. בפברואר' נק65.6)גם רכיב המחירים במדד השירותים נמצא ברמה גבוהה (. בינואר' נק44.5
תוך כדי ירידה , 6.3%בפרסום קודם לרמה של 4.5%מרמה של , עודכן מעלה2022העבודה השנתית ברבעון הרביעי של שנת 

גידול בעלויות העבודה מאלץ את הפירמות להעלות מחירים על מנת לשמור על שיעורי הרווחיות ולכן תומך בעלייה  . בפריון
5.3%מרמה של )חזר לעלות בחודש פברואר ( ליבה)כאשר מדד המחירים לצרכן , גם באירופה אנו רואים מגמה דומה. באינפלציה
מניתוח (. 8.2%אל מול צפי 8.5%)כאשר גם מדד המחירים כולל מזון ואנרגיה היה גבוה מהצפי בחודש פברואר , (5.6%לרמה של 

בכולם הקצב השנתי  )4.8%ומחירי השירותים 6.8%מחירי התעשייה , ברמה שנתית15%-הרכב המדד עולה כי מחירי המזון עלו כ
, 30%-סיכוי של כ)בהחלטה הקרובה של הפד 0.5%הצפי להעלאת ריבית של " מתחזק"לא בכדי (. האיץ לעומת החודש שעבר

5.5%וכן הצפי כי הריבית תגיע עד לרמה של , (0.5%-סיכוי לעלייה של כ10%-עלייה לעומת לפני כשבועיים אז החוזים גילמו כ
נוספים בהחלטה  0.5%-בהחלטה הקרובה וכ0.5%-בנוסף נראה כי הריבית באירופה תעלה כ. העלאות הריבית הנוכחיבסייקל

.הבאה בחודש מאי

ההתאוששות הכלכלית במדינה ממשיכה  , וביטול רוב הגבלות הקורונה, לאחר פתיחתה של סין לעולם בסוף השנה שעברה❖
כאשר מדד מנהלי הרכש במגזר  , בחודש פברואר התרחבה פעילות הייצור במדינה בקצב המהיר מזה עשור.לצבור תאוצה

גבוה )' נק56.3גם המדד במגזר השירותים עלה בפברואר לרמה של (. 'נק50.1מרמה קודמת של )' נק52.6הייצור עלה לרמה של 
'  נק52.9חוזקת המדדים גרמו למדד מנהלי הרכש המשולב לעלות בחדות מרמה של (. 'נק54.4משמעותית מרמה קודמת של 

.שנים3הקצב המהיר זה , בפברואר' נק56.4בינואר לרמה של 

משרות  200,000-קונצנזוס התחזיות צופה תוספת של כ. ב"יתפרסמו נתוני התעסוקה לחודש פברואר בארה, ביום שישי השבוע❖
.3.4%וסטגנציה בשיעור האבטלה ברמה של , (משרות בינואר517,000לאחר תוספת של )חדשות בחודש פברואר 

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

4.25%03.04.2023ישראל3.02%-351742.62-0.28%א "ת

(ב"ארה)4.45%-1251732.65-1.12%א "ת FED4.75%22.03.2023

(אירופה)8.57%-901741.19-3.58%א "ת ECB3.00%16.03.2023

(אנגליה)0.84%-3253.201.16%א בנקים"ת BOE4.00%23.03.2023

(קנדה)13.96%-758.53-3.38%ן"א נדל"ת BOC4.50%08.03.2023

S&P 5004045.641.90%5.37%(יפן) BOJ0.1%-10.03.2023

NASDAQ 10011689.012.58%11.68%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4015578.392.42%11.88%(אוסטרליה) RBA3.35%07.03.2023

FTSE 1007947.110.87%6.65%SNB(שוויץ)1.00%23.03.2023

EUROSTOXX 600464.261.43%9.27%

MSCI  WORLD 639.691.86%5.67%

HANG SENG20567.542.79%3.97%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

1.25%AA+5.702.99%1.73-20354.87-1.43%תל בונד 

0.93%AA+4.882.99%1.74-60345.98-1.28%תל בונד 

348.34-1.37%0.05%A-3.175.89%4.63תל בונד תשואות

0.90%AA4.543.22%1.96-347.60-1.24%תל בונד צמודות

2.55%AA-3.835.82%1.60-50358.13-1.32%תל בונד שקלי 

2.19%A-2.767.90%3.48-353.05-1.40%בונד תשואות שקלי

0.71%A+2.129.42%4.83-392.60-1.20%תל בונד גלובאל

2.12%A+3.346.342.07-344.04-1.17%תל בונד לא צמודות

--413.69-0.62%5.03%A+2.457.19%תל בונד דולר
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הגרף השבועי

ב רשימת הערים היקרות "מצ, רילוקיישןלשוקלים 
.והזולות בעולם

אבל הבלעדיות והשירותים בערים הללו ילוו בעלויות  , ישנם יתרונות רבים למגורים בעיר אייקונית כמו ניו יורק או סינגפור
.גבוהות

ריכוז של עסקים ותעשיות עם שכר גבוה ורמת חיים  , ביקוש גבוה לדיור: בשל מגוון גורמים כגון" יקרות"ערים הופכות ל
עלויות תחבורה וזמינות של סחורות ושירותים יכולים גם הם לתרום ליוקר  , מיסים מוניציפליים: גורמים כגון, בנוסף. גבוהה

.המחיה הכולל בערים גלובליות

,  כדי להיכנס לרשימה. כדי לדרג את הערים הכי פחות יקרות לחיות בהן בעולםEIUהתרשים המצורף משתמש בנתונים של 
172-מוצרים ושירותים ב200-מחירים עבור למעלה מ400-בוחן יותר מEIU (The Economist Intelligence Unit )-ה

.תוך סקרים של מגוון עסקים כדי לעקוב אחר תנודות המחירים במהלך השנה האחרונה, ערים

ערים יקרות= מטבע חזק + אינפלציה 

.  אתם גרים בעיר יקרה, אוכל ושירותים בסיסיים, אם אתם גרים בעיר שבה תושבים רבים מתקשים לשלם עבור קורת גג▪
.אתם עשויים לגור באחת הערים היקרות בעולם, אם האינפלציה הזו נפגשת גם עם מטבע לאומי חזק

מה שדחף את תל אביב מהמקום הראשון  , 2022-סינגפור וניו יורק השתוו בדירוג הראשון מבין הערים היקרות בעולם ב•
זו הפעם  , באופן מפתיע. בשתי הערים הללו הייתה אינפלציה גבוהה ומטבע חזק. 2022-למקום השלישי ב2021-ב

.בראש הדירוג" התפוח הגדול"הראשונה של 

,  לס'ואחריה לוס אנג, מדורגת במקום הרביעי ברשימה זו, הונג קונג, ן היקרים ביותר בעולם"העיר עם אחד משווקי הנדל•
.2021-שעלתה מהדירוג התשיעי ב

ערים זולות יותר= כלכלה גרועה 

למרות שהערים  . ואחריה חלקים מצפון אפריקה והמזרח התיכון, אסיה ממשיכה לשלוט ברשימת הערים הזולות בעולם•
.ישיבה בתחתית הדירוג אינה בהכרח עמדה נחשקת, הללו נגישות יותר לציבור הרחב

ובמקרים  , כלכלה גרועה, אך הוא מגיע במחיר של מטבע חלש, אמנם יוקר המחיה בחלק מהערים במדינות אלו הוא נמוך•
.סערה פוליטית וכלכלית, רבים

רשימה  . שוויון בהכנסה ושכר נמוך שולטות ברשימת הערים הזולות בעולם-עם מכנה המשותף של אי, שבע ערים באסיה•
ובירת  , י'קראצ-העיר המאוכלסת ביותר בפקיסטן, בקזחסטןאלמטי, טשקנט באוזבקיסטן, זו כוללת שלוש ערים הודיות

.קולומבו-סרי לנקה 
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