
2022 פברוארב 2 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 2022 ינוארסקירה חודשית 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 הצביע על י מעלה ופכל דכן מעטעו לרבעון השלישילתוצר  ישילשהאומדן ה

 .2.7%של  צמיחה

  שינוי.בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא 

 2022 בשנת 5.5%-פוי לצמוח בצהתוצר , ת בנק ישראליזחעל פי ת.  

  2021בשנת  2.8%-ב עלהמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה עלייה. 

 מהתמ"ג. 4.5%מד על וע 2021ת נבשבתקציב הממשלה  המצטבר הגרעון 

 במדד אמון הצרכנים בחודש דצמבר יהילע. 

  ינוארש דונה של חושאמחצית הרב 5.8%שיעור האבטלה הרחב עמד על. 

 במדדי המניות בת"א. תמעורב מגמה 

 

 ארה"ב

 לשנת ה את תחזיות הצמיחה טמכלפי  הנכעד ומיתבינלאהע בטקרן המ

2022. 

 .הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי 

  בתוצר בארה"ב ברבעון הרביעי 6.9%צמיחה של. 

  2021בשנת במדד המחירים לצרכן  7%עלייה של. 

  משק בחודש חדשות למשרות אלף  199של  תוספתדוח התעסוקה הצביע על

  .דצמבר

 של מנהלי הרכש יבמדד ירידה ISM ברמצדבחודש  תיםורוהשי ייצורה יפבענ. 

 רבחודש דצמבמוצרים בני קיימא מנות זבה ירידה. 

 במדדי המניות המובילים. ליליתש מגמה 

 

 אירופה

  ברבעון  0.3%של  וצר בגוש האירו הצביע על צמיחהלת ראשוןההאומדן

 .רביעיה

  ם לצרכן ירמדד המחיל יפוסאומדן הבקצב שנתי בקצב שנתי ב 5%עלייה של

 .מברצבחודש ד בגוש האירו

 במדדי הסנטימנט הכלכלי של  עליהZEW וש האירו בחודש בגרמניה ובג

 . וארינ

 עייבבתוצר בגרמניה ברבעון הר 0.7%של  כווצותתה. 

 בסקר  הייעלIFO ררמניה בחודש ינואלמצב העסקים בג. 

 במדדי המניות המובילים. מעורבת מגמה 

 

 מזרח

 רביעי.ה ןין ברבעוסבבתוצר  קצב שנתיב 4%חה של ימצ 

  ן בחודש דצמברייצור התעשייתי בסיב 4.3%עלייה שנתית של. 

  בסין בחודש דצמברות הקמעונאיות במכיר 1.7%עלייה שנתית של. 

 מנהלי הרכש של  במדד ירידהCaixin ארונבחודש י בסיןהייצור  ףבענ. 

  תר ללא שינוי.ונת ביפן יביהרשיעור 

  במדדי המניות המובילים. מעורבתמגמה 

 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם נתון אחרון תקופה אינדיקטור

התוצר לנפש )אלפי דולרים, על בסיס 
 שווי כוח הקניה(

Q3/2021 45.4 42.1 

 Q3/2021 2.7% 6.5% שיעור הצמיחה במשק

 6.0% 5.5% 2022 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 0.1% 0.0% 21-דצמבר המדד המשולב למצב המשק

העודף בחשבון השוטף של מאזן 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q3/2021 4.0% 5.4% 

 2.4% 2.8% 21-דצמבר האינפלציה בפועל

 2.5% 2.7% 22-ינואר הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.1% 0.1% 22-פברואר הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  YTD 2.8% ם לצרכןמדד המחירי

 560.0 677.4 21-דצמבר ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 59.5% 71.7%  20-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 29.9% 33.1% 21-יוני

 

 ריבית מוניטארית

 2022בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 0.1% 0.1% ישראל

 0.25%-0.00% 0.25%-0.00% ארה"ב

 0.1% 0.1% בריטניה

 0.0% 0.0% גוש האירו

 -0.1% -0.1% יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 0.0% 2022ינואר מדד 

 0.3% 2022פברואר מדד 

 1.5% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 1.5% 2022-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  12ת. ת השנהת. מתחיל שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 21.83% 3.08%- 3.08%- 35מדד ת"א 

 24.96% 1.31%- 1.31%- 125מדד ת"א 

 37.76% 3.10% 3.10% 90מדד ת"א 

 61.80% 1.31% 1.31% 5-מדד ת"א בנקים

 66.21% 5.17% 5.17% מדד ת"א נדל"ן

 4.67% 1.63%- 1.63%- מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

שואה ת מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 0.00% 0.00% 0.11% 0.52 מדד מק"מ

 0.15%- 0.15%- 0.14% 1.19 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 1.22%- 1.22%- 0.67% 3.24 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 3.60%- 3.60%- 1.83% 11.21 + שנים5ממשלתי קבוע 

 0.00% 0.00% 2.49%- 1.18 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 1.19%- 1.19%- 1.92%- 3.41 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 2.08%- 2.08%- 1.40%- 6.9 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.09%- 0.09%- 0.11% 6.41 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 1.96%- 1.96%- 0.44%- 5.1 20מדד תל בונד 

 1.69%- 1.69%- 0.50%- 4.64 40מדד תל בונד 

 1.82%- 1.82%- 0.48%- 4.85 60מדד תל בונד 

 1.65%- 1.65%- 2.21% 3.43 מדד תל בונד שקלי
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סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”/למכור ניסקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק

ם המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים יעם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושא

ורא ומתן ייעוץ מקצועי, ק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיוו

לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או 

כמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הוצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסבסקירה. אין להעתיק, ל



 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 ישראל מאקרו

באומדן הקודם(, זאת לאחר צמיחה של  2.5%ברבעון השלישי )לעומת צמיחה של  2.7%מעלה והצביע על צמיחה של על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השלישי לתוצר עודכן כלפי 

עקב  2021 של שנת שניביבוא מכוניות נוסעים לעומת הרבעון ה ירידהעל ידי ה תמוסבר ברבעון הראשון. העלייה המתונה יחסית 1.8%ברבעון השני והתכווצות של  14.3%

במיסים על היבוא  ירידהמכוניות הנוסעים בפרט הם חלק מהתמ"ג וכך ה על אף שמכוניות הנוסעים אינן מיוצרות בארץ, המיסים על היבוא בכלל ועלות המיסוי. שינוי במדיני

ברבעון השני(.  34.6%ת עלייה של ברבעון השלישי )לעומ 0.9%. ההוצאה לצריכה פרטית, שהושפעה מהירידה ביבוא המכוניות כאמור, רשמה עלייה של התמ"ג ירידתתרמה ל

ברבעון השלישי וההשקעה  3.6%-בחישוב שנתי. הצריכה הציבורית ירדה ב 5.3%-ההוצאה לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימא שאינה כוללת את רכישות המכוניות עלתה ב

 (.1)גרף שי ברבעון השלי 6.6%-והייבוא עלה ב 10.9%-. הייצוא עלה ב13.8%-בנכסים קבועים עלתה ב
 

. המשק ממשיך בפעילות כלכלית רציפה ואף מתרחבת לצד נגיף הקורונה ועל רקע מחזוריות גלי התחלואה. 0.1%בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 

ה ובמקדמי ההדבקה מגדילים את הסיכון לפעילות הפעילות מתאפשרת לאור ההסתגלות של מרבית ענפי המשק לפעילות לצד המגיפה. עם זאת, העלייה בשיעורי ההדבק

והציפיות לאינפלציה לשנה  2.4%החודשים האחרונים עומדת על  12-. האינפלציה ב0.1%-הכלכלית. האינפלציה התייצבה סביב מרכז היעד כאשר מדד חודש נובמבר ירד ב

התפרצות אינפלציונית. הפעילות הכלכלית ממשיכה לתפקד באופן נאות ושוק העבודה לחודש נובמבר הקרובה ולטווחים הבינוניים והארוכים מצויות בתוך תחום היעד, ואין חשש ל

, קצב גבוה משמעותי בהשוואה לקצב 10.3%-החודשים האחרונים ב 12-ולמחצית הראשונה של חודש דצמבר מצביע על שיפור במדדי התעסוקה. בנוסף, מחירי הדירות עלו ב

 תכלה הגלובלית ממשיכה במגמת ההתאוששות אם כי חלה עלייה באי הודאות על רקע התפשטות זן האומיקרון שעלול להקשות על שרשראושנרשם בשנים האחרונות. הכל

 הייצור והאספקה. במרבית המדינות מדדי האינפלציה עולים לרמה הגבוהה מיעדי הבנקים המרכזיים וההידוק המוניטרי נמשך.

בתחזית הקודמת(. רמת  6%)לעומת  2023בשנת  5%-, בדומה לתחזית הקודמת וב2022בשנת  5.5%-ק ישראל, התוצר צפוי לצמוח בהמאקרו כלכלית של בנ תעל פי התחזי

בתחזית  7%)לעומת  8%-עודכנה כלפי מעלה והיא צפויה לגדול ב 2022מרמת התוצר טרום המשבר. הצריכה הפרטית בשנת  0.6%-צפויה להיות נמוכה ב 2023התוצר בשנת 

והתיירות  2022-בתחזית הקודמת(. זאת על רקע ההערכה כי התיירות היוצאת תגדל כבר ב 7.5%)לעומת  8%-ודמת( והייבוא עודכן גם הוא כלפי מעלה והוא צפוי לגדול בהק

לאור ההערכות להתמשכות העיכובים  (6%-ו 3%בהתאמה לגידול של  6.5%-ו 4%. תחזית הייצוא וההשקעות עודכנו כלפי מטה )מגידול של 2023-הנכנסת תתאושש רק ב

 2023, בדומה לתחזית הקודמת. האינפלציה בסוף 1.6%ובהשפעת התיירות. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על  2022-בשרשראות האספקה גם ב

יב המדינה והעלייה בהכנסות ממיסים תמכו בעדכון כלפי מטה של תחזיות בעוד שנה. כמו כן, העברת תקצ 0.25%או  0.1%. הריבית צפויה לעמוד על 2%-צפויה להסתכם ב

 בתחזית הקודמת(.   72%)לעומת  69%בתחזית הקודמת( והחוב לתוצר יעמוד על  4%)לעומת  3.6%צפוי לעמוד על  2022-הגרעון והחוב לתוצר. הגרעון ב
 

 

(. ירידות 0.5%( ומזון )0.7%(, ריהוט וציוד לבית )0.8%(, דיור )1.1%טות נרשמו בסעיפי בלבשה והנעלה )בחודש דצמבר. עליות מחירים בול 0.3%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

, 2.5%-המדד ללא דיור עלה ב(. 3)גרף  2.8%-עלה מדד המחירים לצרכן ב 2021(. בשנת 0.8%( ותרבות ובידור )2.7%מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים )

 0.8%נובמבר, זאת לאחר עליה של -בחודשים אוקטובר 1.4%-. מדד מחירי הדירות עלה ב2.6%-ומדד המחירים ללא אנרגיה עלה ב 3%-קות ופירות עלה בהמדד ללא יר

 (.4)גרף  10.6%אוקטובר ובקצב שנתי רשם מדד מחירי הדירות עלייה של -בחודשים ספטמבר
 

 

. בחודש דצמבר 1.8%מרמה של  2%עלה לרמה של ממוצע החזאים לשנה הקרובה . בחודש ינואר 2.6%רמה של עלה לשיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

 2.6%מרמה של  2.7%והציפיות לשנה החמישית עלו לרמה של  2.6%רמה של נותרו יציבות ב האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות

 (.2)גרף 
 

 

 

  , קצב שנתי ומרכיביו התוצר בישראל: 1רף ג

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

 

אופיינה בגידול  2021. עם זאת ביחס לשנים הקודמות עדיין מדובר בגרעון גבוה. שנת 2020לעומת שנת  6.9%מהתוצר, המשקף ירידה של  4.5%עמד על  2021הגרעון בשנת 

היקף ההוצאה התקציבית  2021גם בשנת  2020( שהשתקף במרבית רכיבי ההכנסה ובעיקר במיסים הישירים. בצד ההוצאות, בדומה לשנת 29.8%גבוה וחריג בהכנסות )

. ההוצאות ₪ מיליארד 124.1-אשתקד(. סך הסיוע התקציבי מתחילת המשבר עמד על כ ₪מיליארד  68.6לעומת  ₪מיליארד  55-במזומן בגין תוכנית הסיוע הכלכלי נותר גבוה )כ

ביחס לשנה שעברה. שיעור זה נמוך ביחס לשנים האחרונות ומיוחס בעיקר לתקופת הזמן בה  3.9%, גידול של ₪מיליארד  426.2-השוטפות )ללא תוכנית הסיוע( הסתכמו בכ

 חודשים(. 22-התנהלה הממשלה תחת מגבלת התקציב ההמשכי )כ
 

 

 

בחודש נובמבר. רכיב "השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה" ירד לרמה  -13%מרמה של  -12%לרמה של  מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס עלה בחודש דצמבר

בחודש נובמבר. רכיב "השינוי הצפוי  -15%, לעומת רמה של -16%בחודש נובמבר ורכיב "השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית" ירד לרמה של  -13%מרמה של  -15%של 

בחודש נובמבר. רכיב "הכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה" נותר יציב  -1%מרמה שלילית של  4%של משקי הבית" עלה לרמה חיובית של במצב הכלכלי 

 .-22%ברמה של 
 



מהתוצר  46.6%)היתרות מהוות נובמבר  לעומת חודש ליארד דולרמי 4.2של  גידול, המשקפים דצמברדולר בחודש  מיליארד 213-יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו ל

מיליארד דולר, העברות הממשלה מחו"ל  2.2, העברות המגזר הפרטי בסך של דולר מיליארד 0.7נבע מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של   גידולהמקומי הגולמי(. ה

כמו כן, במהלך חודש דצמבר סיים בנק ישראל את תוכנית רכישות האג"ח  כאשר היקף רכישות  מיליארד דולר. 1.1מיליארד דולר ושערוך יתרות מטבע חוץ בסך של  0.2בסך של 

 .₪מיליארד  85-האג"ח הממשלתיות עומד על כ
 

 אוקטוברבחודש  0.4%של עלייה  לאחר, זאת נובמברבייצור התעשייתי )תעשייה, כרייה וחציבה( בחודש  (נתונים מנוכי עונתיות) 3.5%ירידה של  על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה

. אוקטובר בחודש 0.4%עלייה של  לאחר, זאת 0.4%ירידה של (. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, בייצור טכנולוגיה מעורבת עילית נרשמה בקצב שנתי 0.5%ירידה של )

 נובמבר,בחודש  6.3%של  ירידהנרשמה בייצור טכנולוגיה עילית ש אוקטובר. בחוד 0.8%של  עלייה לאחרזאת , 1.6%בייצור טכנולוגיה מעורבת מסורתית נרשמה ירידה של 

 אוקטובר.בחודש  1.3%של  עלייה, זאת לאחר 0.5%של  ירידהבייצור טכנולוגיה מסורתית נרשמה אוקטובר. בחודש  0.8%של  לאחר עלייהזאת 

מיליארד דולר. בחודש נובמבר ייצוא השירותים מחברות  6.5-בחודש נובמבר והסתכם ב 2.4%-על פי נתוני הלמ"ס, יצוא השירותים )ללא חברות הזנק, נתונים מקוריים( עלה ב

 לעומת חודש אוקטובר. 0.1%-מתוך סך ייצוא השירותים( עלה בחודש אוקטובר ב 76%-טק )המהווה כ-מיליון דולר. יצוא השירותים של ענפי ההיי 77-הזנק הסתכם ב

 

 שנתימדד המחירים לצרכן בישראל, קצב  :3גרף 

 

 מדד מחירי הדירות בישראל, קצב שנתי: 4גרף 

 דיור

לעומת שלושת החודשים הקודמים )עלייה של  10.3%נובמבר, עלייה של  -אלף דירות בחודשים ספטמבר 18.8הלמ"ס, הכמות המבוקשת לדירות חדשות עמדה על על פי 

בניכוי עונתיות(. מספר  11.2%לעומת שלושת החודשים הקודמים )עלייה של  9.5%אלף דירות, עלייה של  15בניכוי עונתיות(. כמות הדירות החדשות שנמכרו עמדה על  10.4%

לאחר ניכוי עונתיות(. מספר הדירות  7.1%לעומת שלושת החודשים הקודמים )עלייה של  13.5%אלף דירות, עלייה של  3,790הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן עמד על 

 בחודש נובמבר אשתקד. 46.5אלף דירות בחודש נובמבר, לעומת  45.9ה עמד על החדשות שנותרו למכיר
 

 

 עבודה ושכר

הכולל את האנשים הבלתי מועסקים, אנשים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העובדה  -על פי נתוני הלמ"ס מספר מחוסרי העבודה בישראל )שיעור האבטלה הרחב

, לעומת מכוח העבודה( 5.8%אלף ) 249נותר יציב ועמד על  ראשונה של חודש ינוארעבודה עקב סיבות הקשורות לנגיף הקורונה( במחצית הוהמועסקים הנעדרים זמנית מה

 (.6)גרף המחצית השנייה של חודש דצמבר 

 

, לעומת 4.91%מבר. שיעור המשרות הפנויות עומד על אלף משרות בחודש נוב 140.8אלף משרות, לעומת  141על פי הלמ"ס, מספר המשרות הפנויות עמד בחודש דצמבר על 

. הגידול במספר המשרות הפנויות במחצית הראשונה 2020היה כפול ממספרן בשנת  2021בחודש נובמבר. מספר המשרות הפנויות בשנת  4.93%שיעור משרות פנויות של 

לעומת טרום המשבר ומספר המשרות הפנויות  94%-רות הפנויות של מפתחי תוכנה עלה בשל השנה היה גבוה ולאחר מכן התמתן והתייצב בחודשים האחרונים. מספר המש

 לעומת טרום המשבר.   65%-של מלצרים עלה ב

 

 כמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מחירי הדירות: 5גרף 

 

 לתי מועסקים מכוח העבודהאחוז הב: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

 עלייה , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  3.08%-של כ ירידהרשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  מעורבתמגמה התאפיין ב ינואר חודש

 .3.1%-של כ

 
 שוק האג"ח

 

הממשלתיות הצמודות מדד אגרות החוב  ;1.75%של  הירידרשם אגרות החוב הממשלתיות השקליות  . מדדתישליל שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה

, 1.69%-ב ירד 40, מדד התל בונד 1.96%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד ליליתש האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;1.78%-של כ דהירירשם 

 .%65.1-בכ ירדומדד התל בונד השקלי  %1.82-ב דרי 60מדד התל בונד 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 1.75%של  רידהירשם . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות תישלילגמה התאפיין במשוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 1.15%-לעומת כ, 1.43%-שנים נסחרו החודש בתשואה של כ 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 1.78%-של כ רידהירשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -1.27%-, לעומת כ-0.89%-פה נסחרו בתשואה של כלאותה תקו

, לוע הנגזרות משוק ההון חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצרב -0.52%-לעומת כ ,-0.43% -לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש על רמה של כ

לעומת  2.67%-וכ 2.64%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של . 2.75% -כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.02%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12ת המגולמת בשוק המק"מ לעוד . הריבי(10)גרף  ספטמברבהתאמה בסוף חודש  2.6% -ו  2.67%

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 7גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 
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 מק"מ: 8גרף 
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 ציפיות אינפלציה: 10גרף 
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 1.82%-ב ירד 60, מדד התל בונד 1.69%-ב דיר 40, מדד התל בונד 1.96%-ב ירד 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד ליליתשהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

, 1.18%-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20ת החוב המרכיבות את מדד התל בונד מרווח התשואה בין אגרו .1.65%-בכ רדיומדד התל בונד השקלי 

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות החוב ב 1.2%, לעומת רמה של 1.17%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.13%לעומת 

 .(11)גרף  חודש שעברב 1.38%לעומת רמה של , 1.51%שקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של המרכיבות את מדד התל בונד ה

 

 מרווחי תשואה מדדי אג"ח קונצרני ממשלתי: 11גרף 
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ארה"ב
 

 

לפי מטה את תחזית הצמיחה העולמית לצמיחה קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כ

בתחזית הקודמת. התחזית  4.9%, לעומת צמיחה של 2022בשנת  4.4%של 

 3.6%מצמיחה של  3.8%עודכנה מעט כלפי מעלה לצמיחה של  2023לשנת 

בתחזית הקודמת. על פי כלכלני הקרן, הצמיחה נחלשת מכיוון שהכלכלות 

פקה, אינפלציה גבוהה וחובות גבוהים. מתמודדות עם שיבושים בשרשראות האס

כמו כן, ההערכה היא שהשפעת האומיקרון תורגש בעיקר ברבעון הראשון של 

השנה ותתחיל להתפוגג החל מהרבעון השני. הכלכלות המפותחות צפויות לצמוח 

בתחזית הקודמת. הכלכלות  4.5%, לעומת צמיחה של 2022בשנת  3.9%-ב

 5.1%, לעומת צמיחה של 2022בשנת  4.8%-המתפתחות צפויות לצמוח ב

בתחזית הקודמת. תחזית הצמיחה לארה"ב עודכנה כלפי מטה והיא צפויה לצמוח 

בתחזית הקודמת. כלכלת גוש האירו  5.2%לעומת צמיחה של  2022בשנת   4%-ב

בתחזית הקודמת  4.3%לעומת צמיחה של  2022בשנת  3.9%-צפויה לצמוח ב

בשנת  4.6%, לעומת צמיחה של 3.8%-צמוח בכאשר כלכלת גרמניה צפויה ל

 2022בשנת  4.8%. הצמיחה בסין עודכנה גם היא כלפי מטה לצמיחה של 2022

בתחזית הקודמת. היקף הסחר בסחורות ושירותים צפוי  5.6%לעומת צמיחה של 

 בתחזית הקודמת. 6.7%, לעומת צפי לעלייה של 2022בשנת  6%-לעלות ב

, בדומה לצפי. על 0.25%-0%ית ללא שינוי ברמה של הפד הותיר את שיעור הריב

פי הפד, האינפלציה הגבוהה ושוק בעבודה החזק תומכים בהעלאת הריבית  לע

בקרוב )ככל הנראה בחודש מרץ(, זאת לאחר מעל שנתיים של ריבית אפסית. כמו 

כן, הוחלט על המשך הפחתת קצב הרכישות החודשי כך שתוכנית הרכישות צפויה 

רץ. בנוסף, הפד ציין כי טרם הוחלט על לוח זמנים או  קצב לתהליך להסתיים במ

צמצום המאזן אך ככל הנראה התהליך יתחיל לפחות לאחר העלאת הריבית. על פי 

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הבעיות בשרשרת האספקה צפויות להשתפר השנה דבר 

הה הפד צפוי , כמו כן, אם האינפלציה תישאר גבוםשיסייע ללחצים האינפלציוניי

להיות אגרסיבי יותר בקצב העלאת הריבית. עם זאת, הפד צופה כי העלאות ריבית 

 אלו צפויות להיות מתונות בהתחלה.
 

 

ברבעון הרביעי, לעומת צפי  6.9%האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 

 2021ברבעון השלישי. בשנת  2.3%, זאת לאחר צמיחה של 5.3%לצמיחה של 

כאשר הצריכה  2020בשנת  3.4%לעומת התכווצות של  5.7%מיחה של נרשמה צ

 (.13)גרף שנה  37. מדובר בצמיחה הגבוהה ביותר מזה 7.9%-הפרטית עלתה ב
 

אלף משרות חדשות למשק בחודש  199דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 

 249אלף משרות, זאת לאחר תוספת של  426דצמבר, לעומת צפי לתוספת של 

, לעומת צפי 3.9%שרות בחודש נובמבר. שיעורר האבטלה ירד לרמה של אלף מ

בחודש נובמבר. השכר  4.2%, זאת לאחר שהיה ברמה של 4.1%לירידה לרמה של 

בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  4.7%)עלייה של  0.6%-הממוצע לשעה עלה ב

 .61.9%בחודש נובמבר. שיעור ההשתתפות נותר יציב ברמה של  0.4%

נקודות בחודש  62בענף השירותים ירד לרמה של  ISMדד מנהלי הרכש של מ

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  67דצמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

בענף הייצור ירד לרמה  ISMנקודות בחודש נובמבר. מדד מנהלי הרכש של  69.1

דות, זאת נקו 60נקודות בחודש דצמבר, לעומת צפי לירידה לרמה של  58.7של 

נקודות בחודש נובמבר. רכיבי ההזמנות החדשות,  61.1לאחר שהיה ברמה של 

 הייצור והאספקה רשמו ירידה אך עדיין מצביעים על התרחבות. 
 

בקצב שנתי(,  7%בחודש דצמבר )עלייה של  0.5%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

מבר. מדובר בחודש נוב 0.8%, זאת לאחר עלייה של 0.4%לעומת צפי לעלייה של 

 0.6%-שנה.  מדד הליבה עלה ב 40באינפלציה הגבוהה ביותר שנרשמה מזה 

בחודש נובמבר. מחירי  0.5%בקצב שנתי(, זאת לאחר עלייה של  5.5%)עלייה של 

בקצב שנתי. מחירי האנרגיה רשמו   37.3%הרכבים המשומשים רשם עלייה של 

 .49.6%עלייה שנתית של בקצב שנתי, כאשר סקטור הגז רשם  29.3%עלייה של 
 

 

בחודש דצמבר, לעומת צפי לירידה של  0.9%-הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב

, 0.4%-בחודש נובמבר. מדד הליבה עלה ב 2.6%, זאת לאחר עלייה של 0.6%

 בחודש נובמבר. 0.9%זאת לאחר עלייה של 

 בחודש דצמבר 0.5%-( עלה בPCEמדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית )

 בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה לקצב עלייתו בחודש נובמבר. 4.9%)עלייה של 

 מדד מניות

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 17.17% -3.32% -3.32% דאו ג'ונס
S&P 500 5.26%- 5.26%- 21.57% 

 8.95% -8.98% -8.98% נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 7.0% 7.0% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 
 

 נתוני התוצר, קצב שנתי: 13גרף 

 
 

 בארה"ב ISMמדדי מנהלי הרכש של : 14גרף 

 

 

 

 

 



 אירופה

בקצב שנתי בחודש דצמבר,  5%-מדד המחירים לצרכן הסופי בגוש האירו עלה ב

בקצב שנתי בחודש נובמבר. מדד הליבה  4.9%בדומה לצפי, זאת לאחר עליה של 

 (.16)גרף בקצב שנתי, בדומה לקצב עלייתו בחודש נובמבר  2.6%-ב עלה

  
ברבעון הרביעי  0.3%האומדן הראשון לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 

, זאת לאחר צמיחה 0.4%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  4.6%)צמיחה של 

 (.15)גרף ברבעון השלישי  2.2%של 

נקודות בחודש  51.7בגרמניה עלה לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  32.1ינואר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

בגוש האירו עלה  ZEWנקודות בחודש דצמבר. מדד הסנטימנט הכלכלי של  29.9

נקודות,  29.2נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לעלייה לרמה של  49.4לרמה של 

 (.17)גרף נקודות בחודש דצמבר  26.8ה ברמה של זאת לאחר שהי
 

ברבעון הרביעי  0.7%האומדן הראשון לתוצר בגרמניה הצביע על התכווצות של 

, זאת לאחר 0.3%בקצב שנתי(, לעומת צפי להתכווצות של  1.4%)צמיחה של 

ברבעון השלישי. האומדן הראשון לתוצר בצרפת הצביע על  1.7%צמיחה של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי  5.4%ברבעון הרביעי )צמיחה של  0.7%צמיחה של 

 ברבעון השלישי. 3.1%, זאת לאחר צמיחה של 0.5%לצמיחה של 

ברבעון הרביעי  0.6%האומדן הראשון לתוצר באיטליה הצביע על צמיחה של 

, זאת לאחר צמיחה 0.5%בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  6.4%)צמיחה של 

ישי. האומדן הראשון לתוצר בספרד הצביע על צמיחה של ברבעון השל 2.6%של 

בקצב שנתי(, לעומת צפי לצמיחה של  5.2%ברבעון הרביעי )צמיחה של  2%

 ברבעון השלישי. 2.6%, זאת לאחר צמיחה של 1.4%
 

 

נקודות בחודש ינואר,  95.7למצב העסקים בגרמניה עלה לרמה של  IFOסקר 

 94.8ודות, זאת לאחר שהיה ברמה של נק 94.6לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות, לעומת  96.1נקודות בחודש דצמבר. מדד המצב הנוכחי ירד לרמה של 

 95.2נקודות בחודש  דצמבר ואילו מדד הציפיות עלה לרמה של  96.9רמה של 

  נקודות בחודש דצמבר. 92.7נקודות מרמה של 

נקודות בחודש  14.9של בגוש האירו עלה לרמה   Sentixמדד אמון הצרכנים של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  12.6ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש דצמבר.  13.5
 

 60.5האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  56.9נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש דצמבר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף  57.4מה של בר

נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה  59הייצור בגוש האירו עלה לרמה של 

נקודות בחודש דצמבר.  58נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  57.6לרמה של 

 55.5מה של האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בצרפת ירד לר

נקודות, זאת לאחר שהיה  55.2נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

 נקודות בחודש דצמבר. 55.6ברמה של 
 

 52.2האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגרמניה עלה לרמה של 

ה נקודות, זאת לאחר שהי 47.9נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של 

נקודות בחודש דצמבר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף  48.7ברמה של 

נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי  51.2השירותים בגוש האירו ירד לרמה של 

נקודות בחודש  53.1נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  51.9לירידה לרמה של 

בצרפת ירד לרמה דצמבר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים 

נקודות, זאת  55.3נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של  53.1של 

 נקודות בחודש דצמבר. 57לאחר שהיה ברמה של 
 

בקצב שנתי בחודש דצמבר, לעומת  5.4%-מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה ב

שנתי  בקצב 5.1%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  5.2%צפי לעלייה לרמה של 

 4%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  4.2%-בחודש נובמבר. מדד הליבה עלה ב

 בקצב שנתי בחודש נובמבר.

 

 

 

 

 

 מדדי מניות

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 15.17% -2.60% -2.60% דאקס
 16.49% 1.08% 1.08% פוסטי

CAC 40 2.15%- 2.15%- 29.63% 

Euro Stoxx 50 2.88%- 2.88%- 19.91% 

 

 תוצר באירופה, קצב שנתי : 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –מדד המחירים לצרכן בגוש האירו : 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

 



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

בקצב שנתי ברבעון הרביעי, לעומת  4%נתוני התוצר בסין הצביעו על צמיחה של 

בקצב שנתי  4.9%בקצב שנתי, זאת לאחר צמיחה של  3.3%י לצמיחה של צפ

 (.18)גרף ברבעון השלישי 

בקצב שנתי בחודש דצמבר, לעומת צפי לעלייה  4.3%-הייצור תעשייתי בסין עלה ב

 בקצב שנתי בחודש נובמבר.  3.8%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.7%של 

בקצב שנתי בחודש דצמבר, לעומת צפי  1.7%-המכירות קמעונאיות בסין עלו ב

בקצב שנתי בחודש  3.9%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.8%לעלייה של 

 נובמבר. 

מיליארד דולר בחודש דצמבר, זאת  94.4המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

והייבוא  20.9%-מיליארד דולר בחודש נובמבר. הייצוא עלה ב 71.7לאחר עודף של 

 בקצב שנתי בחודש דצמבר. 19.5%-עלה ב

בקצב  1.5%בחודש דצמבר )עלייה של  0.3%-מדד מחירים לצרכן בסין ירד ב

 בחודש נובמבר.  0.4%, זאת לאחר עלייה של 0.2%שנתי(, לעומת צפי לעלייה של 

בקצב שנתי בחודש דצמבר, לעומת צפי  10.3%-מדד מחירים ליצרן בסין עלה ב

בקצב שנתי בחודש  12.9%י, זאת לאחר עלייה של בקצב שנת 11.1%לעלייה של 

 נובמבר. 

נקודות  53.1בענף השירותים בסין עלה לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  51.9בחודש דצמבר, לעומת צפי לרמה של 

ד בענף הייצור בסין יר Caixinנקודות בחודש נובמבר. מדד מנהלי הרכש של  52.1

נקודות,  50.1נקודות בחודש ינואר, לעומת צפי לירידה לרמה של  49.1לרמה של 

 נקודות בחודש דצמבר. 50.9זאת לאחר שהיה ברמה של 
 

, בדומה לצפי. הבנק העלה -0.1%שיעור הריבית ביפן נותר ללא שינוי ברמה של 

בתחזית  0.9%מרמה של  1.1%חודשים לרמה של  12-את תחזית האינפלציה ל

 קודמת. ה

נקודות  55.4האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן עלה לרמה של 

נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה  54.6בחודש ינואר, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

 נקודות בחודש דצמבר.    54.3של 

בחודש דצמבר, לעומת צפי  1%-האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן ירד ב

 בחודש נובמבר. 7%, זאת לאחר עלייה של 0.5%לירידה של 

בקצב שנתי בחודש דצמבר, לעומת צפי  1.4%-המכירות הקמעונאיות ביפן עלו ב

בקצב שנתי בחודש  1.9%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  2.9%לעלייה של 

 נובמבר.  

 
 

 

 סחורות

מיליון  2.4-ב ינואר עלהב 20-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

, חביות מיליוןשל  עלייהללעומת צפי  חביות,ון מילי 416.2רמה של חביות ל

-ב ירד מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  0.5 עלייה של זאת לאחר

 .הקודם בחודש  1.28% של ירידה לאחרבחודש האחרון, זאת  1.76%

 

 

 

  מדדי מניות

חודשים  12ת.  ת. מתחילת שנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 11.33% -6.57% -6.57% סידני
 BOVESPA 6.99% 6.99% -6.41%ברזיל 
 5.25% 6.22%- 6.22%- 225ניקיי 

 15.81%- 0.19% 0.19% פוטסי
 5.08% -7.65% -7.65% ישנחא
 9.56% 10.56%- 10.56%- קוספי

 10.88%- 1.73% 1.73% האנג סאנג

 30.95% 0.08%- 0.08%- ניפטי 

 

  שערי מט"ח

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 4.67% 1.70% 1.99% 3.1563 דולר
 11.83% 0.71% 0.68% 3.5569 אירו

 14.45% 2.04% 1.97% 2.751 יפניין 
 5.85% 1.63% 1.41% 4.2677 ליש"ט

 6.44%- 0.90%- 1.19%- 1.1268 דולר-אירו

 8.50%- 0.30%- 0.03% 114.73 דולר-יין

 1.08%- 0.08%- 0.63%- 1.3521 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 88.36 17.21% 17.48% 61.36%נפט 
 1.96%- 1.71%- 1.76%- 1797.4 זהב

 14.17%- 2.96%- 4.11%- 22.66 כסף
 13.31% 14.62% 11.29% 1535 סויה 

 18.46% 0.91%- 1.23%- 763.75 חיטה 

 

 בסין, קצב שנתי התוצר: 18גרף 
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