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אירועים מרכזיים השבוע

שוק  "ר הפד פאוול כי "ברקע המשך הלחימה באוקראינה וכן התבטאות יו, ב המשיכו לעלות השבוע"שווקי המניות בארה❖
אם נגיע למסקנה שהדבר הנכון הוא להיות אגרסיבי יותר "וכן כי " והאינפלציה גבוהה מידי, התעסוקה הוא חזק מאוד

ובכך בעצם סלל את הדרך להעלאות ריבית של כחצי אחוז  " )נעשה זאת, נקודות בסיס25-בהעלאת ריבית של יותר מ
,  2%-ק עלה השבוע בכ"מדד הנאסד, כך(. ב"מה שהביא לעליית תשואות חדה באגרות החוב הממשלתיות בארה, בהמשך

תשואות אגרות החוב הממשלתיות  . 0.3%ונס השלים השבוע עלייה של 'ומדד הדאו ג1.8%-עלה בכs&p500-המדד 
הזינוק השבועי הגדול ביותר  , 0.33%-שבועית של כעליית תשואות , 2.49%-שנים קפצו לרמה של כ10-ב ל"בארה

.2019מאז חודש ספטמבר 

מהיקף אספקת הנפט  1.2%-על רקע השבתת מסוף נפט רוסי האחראי על כ, בחדות בשבוע האחרוןמחיר הנפט קפץ ❖
על מאגר  ים'החותב וכן על רקע דיווחים על מתקפה של "מיליון חביות במלאים בארה2.5-ירידה מפתיעה של כ, בעולם

דולר 112.60החוזים על הנפט נסגרו ביום שישי ברמה של . דה'גנפט המאחסן מעל רבע ממלאי הדלק של סעודיה בעיר 
.השבוע10.5%-בניו יורק לאחר שעלו כ

נראה כי תכניות ההתרחבות של יצרניות השבבים תהיינה  , ברקע הביקושים הגבוהים והמחסור העצום לשבבים בעולם❖
כך ;הייצורעל רקע הקשיים להגביר את מהירות זאת , מוגבלות בשל מחסור בציוד הדרוש לשם כך בשנתיים הבאות

הספקיות החשובות ביותר בתעשייה ששולטת בשוק העולמי למכונות  אחת , ASMLל "מנכ, ווינינקהזהיר פיטר 
וכי  50%-אומר כי למעשה יש להגביר את התפוקה בכווינינק. המשמשות לייצור מוליכים למחצה מתקדמיםליטוגרפיה

דבריו התפרסמו בעוד שבתעשיית המוליכים למחצה מאיצים את ההשקעה בייצור חדש כדי לענות על ". זה ייקח זמן"
טריליון דולר עד 1-לכהאנליסטים מעריכים כי השוק יכפיל את עצמו . המחסור העולמי בשבבים נוכח הביקוש הגואה

2030 .

תהליך הצמצום  , לנוכח ההתפתחויות האחרונות של האינפלציה"המשנה לנגיד בנק ישראל אמר השבוע כי , אנדרו אביר❖
ייתכן כבר )כי בנק ישראל בדרך להעלות ריבית בקרוב , למעשה, אביר רומז". משחשבנומהירהמוניטארי עשוי להיות 

וזאת בניגוד להערכות הבנק טרום תחילת הלחימה  , (בפגישה הקרובה של הוועדה המוניטארית בחודש אפריל
עקב עליית מחירי האנרגיה והמזון ועלולה  , אביר הוסיף כי הלחימה באוקראינה מוסיפה ללחץ האינפלציוני. באוקראינה

12-ב3.5%-נזכיר כי האינפלציה בישראל עומדת כרגע ברמה של כ)לעכב את חזרת האינפלציה לטווח היעד של הבנק 
(.מחוץ לטווח היעד של הבנק, האחרוניםהחודשים 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

352036.493.85%2.95%S&P 5004543.062.98%-4.68%א "ת

1252112.893.90%2.74%NASDAQ 10014169.304.07%-9.43%א "ת

902398.843.82%2.97%DAX 3014305.76-0.57%-9.94%א "ת

3575.024.79%4.53%FTSE1007483.351.33%1.34%א בנקים"ת

SME 60852.472.58%-5.27%EUROSTOXX 600453.550.68%-7.02%א "ת

1294.123.09%1.39%NIKKEI 22528149.845.62%-2.23%ן"א נדל"ת

0.90%MSCI  WORLD 709.581.16%-5.99%-1964.423.92%א צמיחה"ת

ALL SHARE2177.253.33%-0.06%HANG SENG21404.88-0.45%-8.52%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

2.86%AA+4.94-0.10%1.27-20387.72-0.82%תל בונד 

2.52%AA4.68-0.22%1.27-60373.82-0.79%תל בונד 

0.12%A3.09-0.29%1.72-379.500.06%תל בונד תשואות

2.05%AA4.42-0.37%1.24-375.05-0.61%תל בונד צמודות

4.56%AA-3.642.83%0.99-50381.35-0.58%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
372.50-0.33%-3.11%A-2.993.81%2.11

0.54%A+2.445.05%3.48-406.290.18%תל בונד גלובאל

363.33-0.36-3.71-0.583.333.041.25תל בונד לא צמודות

--373.61-0.53%4.33%A+2.643.93%תל בונד דולר
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השפעות-אוקראינה-רוסיה

הודיע פוטין כי  , בהמשך לסנקציות שהוטלו על רוסיה-לאחר הכרזת פוטין30%-מחירי הגז באירופה עלו בחדות בכ1.
, שוויץ, מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ב"מדינות כגון ארה48-רשימה של כ" )לא ידידותיות"רוסיה תדרוש ממדינות 

(.  ולא באירו ובדולר כפי שהיה נהוג עד כה)לשלם עבור גז טבעי ברובל בלבד ( סינגפור ונורבגיה, דרום קוריאה, יפן
וכתוצאה מכך האמירו מחירי הגז הטבעי  , הודעתו של פוטין עוררה חששות לגבי יציבות האספקה של גז טבעי מרוסיה

.כאמור, בחדות

הבורסה במוסקבה נפתחה מחדש תחת מגבלות  -לאחר השבתה של חודש ימים חזרה הבורסה הרוסית להיסחר2.
מתוך )מניות 33-יתאפשר רק בכוהמסחר , מניותמלממש משקיעים זרים מנועים , נאסרה פעילות שורטים: משמעותיות

MEOXמדד . רוזנפטוחברת הנפט גזפרוםספקית הגז הטבעי , ביניהן חברת התעופה אירופלוט, (MOEXבמדד 50-כ
.ירדהנקוב בדולרRTSIבעוד מדד , 4.4%-בעלייה של כ( חמישי)ננעל ביום המסחר הראשון 

בקרן המטבע העולמית לא חוששים מהשפעה הרסנית על הכלכלה הגלובאלית  -חשיפת המדינות בעולם לחוב רוסי3.
בשנים האחרונות צמצמה רוסיה את היקף החובות החיצוניים שלה באופן . במקרה של הכרזה רוסית על פשיטת רגל

לתאגידים הרוסיים חובות בהיקף של  )מיליארד דולר בלבד בחובות חיצוניים 40-של כשהגיעה להיקף כך , משמעותי
מיליארד  25.2, מיליארד דולר לאיטליה25.3)חלק ניכר מהיקף החוב מרוכז באירופה (. מיליארד דולר נוספים100-כ

14.7-ב עומד על כ"היקף החובות לארה(. מיליארד דולר לגרמניה8.1, מיליארד דולר לאוסטריה17.5, דולר לצרפת
.מיליארד דולר

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

על הכנסתם של משקי בית  , לפי ההצעה. ב ביידן מתכוון להציע הטלת מס יסף על משקי הבית העשירים"נשיא ארה❖
כולל על הכנסות לא ממומשות מהשקעות כמו מניות  , 20%מיליון דולר יוטל שיעור מס מינימאלי של 100-השווים מעל ל

נראה כי ההכנסה  . מיליארד דולר לאורך העשור הקרוב360-ב הכנסה של כ"התוכנית אמורה לייצר לארה. ח"ואג
המייצגות את מרבית ההון של מייסדי  , העיקרית מהתוכנית של ביידן תנבע מהמס שיושת על הכנסות לא ממומשות

.'וכוטסלהחברות הטכנולוגיה הגדולות כגון 

' נק58.5כאשר מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה במרץ לרמה של , השבוע התפרסמו נתונים טובים בסקטור העסקי❖
מספר דורשי (. 'נק56.0-צפי ל)' נק58.9ומדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה במרץ לרמה של , ('נק56.3-צפי ל)

הנתונים מממשיכים להצביע על עצמת הכלכלה  . הנמוכה מזה עשרות שנים, 187,000העבודה ירד לרמה של 
.  האמריקאית

אירופה

מדדי מנהלי הרכש  : כפי שהשתקף בנתונים השבוע, מתחילה לתת את אותותיה על כלכלת אירופההמלחמה באוקראינה ❖
במגזר השירותים  ' נק54.8-ו( 'נק56.0-צפי ל)במגזר הייצור ' נק57.0, לחודש מרץ אמנם היו טובים מהצפי המוקדם

-צפי ל)-18.7מדד האמון הצרכני ירד לרמה של , בנוסף. אך שניהם מציגים ירידה מנתוני פברואר( 'נק54.2-צפי ל)
12.9-.)

ישראל  

גורמים בישראל פועלים לחתום עד סוף השנה על  -הודו והאמירויות, ישראל בדרך לחתימת הסכם סחר חופשי עם סין❖
עם  (. והפחתה משמעותית בשאר הענפים)שורת הסכמים שיאפשרו ביטול מוחלט של המכסים ההדדיים ברוב ענפי המסחר 

מ מתקדם במיוחד שככל הנראה יבשיל להסכם כבר "ועם האמירויות מתנהל מו, סין והודו מתנהלים הדיונים מזה כשנתיים
שיווק ומסחר של החברות  , ל ובה נמצאים מרכזי אחסון"החשיבות של האמירויות היא היותה מרכז סחר אזורי ובינ)בקיץ 

לה כלל כמו כן בעקבות הסכם עם האמירויות תקבל ישראל גישה למדינות להן כיום אין (. הגדולות בעולם כגון אמזון
.  יחסים

בהיקף של 184ח "לאומי אג)ח חדשות "בהנפקה של שלוש סדרות אג₪ מיליארד 3-הודיע על הנפקה של כבנק לאומי ❖
405לאומי כתבי התחייבות נדחים , ₪מיליון 781-בהיקף של עד כCOcoמסוג 1לאומי מסחרי , ₪מיליארד 1.5-עד כ
-הבנק קיבל התחייבות מוקדמת של כ. לצורך מימון פעילותו השוטפת( ח"מיליון ש690-בהיקף של עד כCocoמסוג 

.  ממשקיעים מוסדיים₪ מיליארד 2.6

ם"חלתיכולל )בחודש פברואר שיעור האבטלה הרחב -שוק העבודה בישראל מתקרב למצבו ערב פרוץ מגפת הקורונה❖
.  3.7%שיעור האבטלה הצר נותר ברמה של (. 5.6%של מרמה )5.4%ירד לרמה של ( ומפוטרי קורונה שלא מחפשים עבודה
,  OECD-בשליש התחתון של התפלגות שיעור האבטלה הסטנדרטי בקרב מדינות הבהשוואה בינלאומית ישראל נמצאת 

של " רגיל"שיעור האבטלה ה-זאת ועוד. כלומר שוק העבודה בישראל נמצא במקום טוב ביחס לכלכלות המפותחות
נראה כי הדומיננטיות של . ב"ארהודומה לזה של, והאיחוד האירופיגוש האירוישראל נמוך באופן משמעותי מזה של
.תורמת לנתוני התעסוקה החזקים בישראל, שכמעט ולא נפגע במהלך המשבר, מגזר ההייטק בשוק העבודה הישראלי

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

השלכות המלחמה באוקראינה על מחירי המזון

המלחמה הרוסית באוקראינה השליכה באופן מיידי על שוקי המזון העולמיים לאור •
שמן  , כמו חיטה, תפקידן של המדינות כיצואניות גדולות של מוצרים חקלאיים חיוניים

.תוך השפעה על מזונות מתכלים כמו פירות וירקות, שעורה ותירס, חמניות
הובילו לתסיסה והתקוממות  ( 2011-ו2008בשנים )עליות דומות במחירי המזון בעבר •

:בקרב אוכלוסיות בעיקר במדינות מתפתחות
החלה תסיסה במספר מדינות  , כאשר מחירי המזון עלו באופן דרמטי, 2008בשנת ➢

.  אינדונזיה ותימן, האיטי, אפריקאיות וכן בבנגלדש
החל האביב הערבי שהביא להפיכות  , עקב שיא נוסף במחירי המזון, 2011בשנת ➢

באותה שנה החלה בישראל המחאה החברתית ומאות אלפי . לוב ובתימן, במצרים
.אזרחים יצאו למחות על יוקר המחיה ומחירי הדיור הגבוהים

כי משבר מזון עלול לפגוע שוב  , הזהירHuman Rights Watchארגון , במצב הנוכחי•
שכן מספר מדינות באזור הן יבואניות גדולות של  , בצפון אפריקה ובמזרח התיכון

.מוצרי מזון רוסיים או אוקראינים
בה עשרות אלפי אנשים  , המדינה הראשונה בה החלו מהומות בגל הנוכחי היא קזחסטן•

המחאה הפכה במהרה  . יצאו לרחובות בכדי למחות על העלאת מחירי הדלק במדינה
והבעיר מכוניות ועסקים בעיר  , ההמון הזועם בזז חנויות וסניפי בנקים, לאלימה
עצורים וגבתה את חייהם של  5,800-המחאה הסתיימה לאחר שבועיים עם כ. אלמטי

.איש164
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