
 
 

 2022 אפרילף סו –סביבה הכלכלית בארץ ובעולם תמצית ה
  

עדכון כלפי מטה  שגררדבר או הכרעה,  הפסקההמלחמה באוקראינה נמשכת ללא סימנים של  גם באפריל •

. ברוב העולם בכלכלות הגדולות באירופהלא צופים מיתון בינתיים . אם זאת הגלובליתתחזיות הצמיחה של 

דבר שיהווה  נמשכיםהסגרים אך בסין  .הקורונהפעילות כלכלית לצד ומסתגלים ל ההגבלותמסירים את 

 משקולת נוספת על הצמיחה השנה.

דבר גרר יותר בנקים מרכזיים להעלות את ה .לשיא של עשורים החודש המשיכה לעלות בעולםהאינפלציה  •

קצב את משמעותית הבנק המרכזי בארה"ב מאותת שיאיץ  .בהמשך ולסמן על העלאה מהירה יותר הריבית

ריבית עוד  העלאתמאותת על הבנק המרכזי בגוש האירו  .המאזןבמקביל לצמצום העלאת הריבית השנה 

לאור האינפלציה  נמשכו העלאות הריביתמהשווקים המתעוררים במרבית  .למרות הפגיעה מהמלחמה השנה

לאור  המשיכו במדינות המרחיבהשהבנקים המרכזיים ביפן ובסין בלטו  .הגבוהה והפיחות מול הדולר

 האינפלציה הנמוכה יותר.

להמשיך תשואות אג"ח הממשלתיות בעולם לגרמו והמדיניות של הבנק המרכזי בארה"ב  העלייה באינפלציה •

  נעו במתינות יחסית למגמה בעולם.התשואות בישראל . גם באפריל לעלותו

וסקרי  , האינפלציה ממשיכה לעלותהלחצים לעליית שכר ממשיכים לבלוט בנתוני שוק העבודהבארה"ב  •

יותר בינתיים באירופה ההקלה בהגבלות והגידול בביקושים  ההקלה בהגבלות.לאור החברות אופטימיים 

 כתוצאה מהמלחמה.ממפצה על הפגיעה 

בסנטימנט החברות  פוגעיםאת הכלכלה,  טיםמאבסין הסגרים המחמירים כתוצאה ממדיניות הממשלה  •

 את צווארי הבקבוק הגלובליים. ומחריפים

. מדד ארה"בהטכנולוגיה בחברות בדגש על לרדת המובילים חזרו מדדי המניות באפריל לאחר חודש הפוגה,  •

MSCI אחוזים 6-והמדד המקביל של השווקים המתעוררים ירד ב אחוזים 8-ב ירדדולריים( , בהעולמי )ברוטו. 

שוק העבודה המשיך  .שיתמיד בכך בקצב הדרגתיואותת  2018בנק ישראל העלה את הריבית לראשונה מאז  •

 .ירד הממשלתי והגירעון רלהשתפ

 3.5על גבוהה נותרה החודשים האחרונים  12-והאינפלציה ב מטההפתיע כלפי  לצרכןמדד המחירים  במרץ •

 .לאור העלייה במחירי האנרגיה והמזון בחודשים הקרוביםאחוזים  4-היא תחצה את רף ה ,אחוזים. להערכתנו

אחוזים מול סל המטבעות של בנק ישראל כאשר הירידות החדות בשווקים המניות  2-באפריל השקל נחלש ב •

אחוזים מול  2-אחוזים מול הדולר אך התחזק ב 4.5-בעולם תרמו לכך. השקל נחלש בכלצד התחזקות הדולר 

 .היין היפני ונותר כמעט ללא שינוי מול האירו

 בתשפ" בניסן 'ל, 2022 במאי 1
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הימשכות  .ארה"ב בדגש על ירידות חדות במהלך אפריללאחר חודש הפוגה מדד המניות המובילים בעולם רשמו 

ריבית ההעלאת האצת קצב מהבנק המרכזי בארה"ב על  ובעיקר האיתותהמלחמה באוקראינה, החרפת הסגרים בסין 

, בעיקר בשל ירידות חדות אחוזים 8-)ברוטו במונחים דולרים( ירד ב העולמי MSCIמדד תרמו לכך. בסיכום אפריל 

 1אחוזים ירידה באירופה ועלייה של  2-, לעומת כNasdaq-אחוזים ב 14עם ירידה של  במדדי הטכנולוגיה בארה"ב

 .אחוזים 6-ירד ב השווקים המתעורריםהמדד המקביל של  .(125-אחוז בישראל )ת"א

 

תרמו להמשך עלייה בתשואות אג"ח הממשלתיות  להאצת הקצב בקרובהעלאות הריבית בהובלת ארה"ב והצפי 

שגרר עם יציבות בתשואות לאור המשך הרכישות של בנק המרכזי במדינות המפותחות, כולל בישראל. יפן בלטה 

במרבית השווקים המפותחים עלו גם החודש, עם ירידה קלה בלבד בציפיות היחלשות היין בעולם. הציפיות לאינפלציה 

 בישראל.
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תרמו מלחמה וההסגרים בסין המלחמה באוקראינה המשיכה לדחוף כלפי מעלה את מחירי הסחורות החקלאיות. מנגד, 

 חומרי הגלם לתעשייה.לירידה במדד לתנודתיות במחירי האנרגיה ו

 

אחוזים מול סל המטבעות של בנק ישראל כאשר הירידות החדות בשווקים המניות לצד  2-בנחלש  השקלבאפריל 

 היין היפ יאחוזים מול   2-אך התחזק ב אחוזים מול הדולר 4.5-נחלש בכ השקללכך.  תרמו התחזקות הדולר בעולם

 .האירוונותר כמעט ללא שינוי מול 
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 בארץ ובעולם

. נתוני שוק העבודה החזקים מגבירים את הסיכוי 2018בשבוע הבא יעלה בנק ישראל את הריבית לראשונה מאז  •

יהיה על תוואי ההעלאות העתידי שיבוא נקודת אחוז. הפוקוס בהודעה  0.15-להעלאת ריבית ראשונה גבוהה מ

 לידי ביטוי בדברי הנגיד ובתחזיות המעודכנות של הבנק.

שכר המשך עליית הדוח התעסוקה בארה"ב לחודש אפריל היה חיובי ושיעור האבטלה חזר לרמתו מלפני המשבר.  •

המרכזי בארה"ב להעלות להערכתנו את הבנק  ויוביל הבא אחוזים בשבוע 8-לצד אינפלציה גבוהה שתחצה את קו ה

 הישיבות הבאות. 2-את הריבית בחצי נקודת אחוז ב

אחוזים במחירי האנרגיה. לאור זאת  45אחוזים במרץ בעיקר בשל עלייה של  7.5-האינפלציה בגוש האירו זינקה ל •

בצמצום ההדרגתי של הרכישות ולא ישלול העלאת  ימשיךאנו מצפים שבחמישי הבא הבנק המרכזי בגוש האירו 

 ריבית ברבעון האחרון של השנה.

למרות העלייה המחודשת בתחלואה, במרבית מדינות המערב הגבלות הקורונה ברמתן הנמוכה ביותר מאז תחילת  •

כאשר ת עדיין ממשיכה במדיניות המחמירה והדבר בא לידי ביטוי בפעילות הכלכליהיא המשבר. סין בולטת בכך ש

 ירידה חדה בסנטימנט החברות במרץ. ההאטה לצד האינפלציה הנמוכה תומכים בהמשך הורדות ריבית נרשמה

 .שם

 

 לחצו כאן למעבר לסקירה 
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly05apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly05apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly05apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly05apr2022.pdf
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 בארץ

 .אחוז, ובנק ישראל מאותת באופן ברור שהריבית תמשיך לעלות 0.35-הריבית עלתה ל •

הכנסות גבוהות של חברות, התמתנות גל התחלואה ופעילות ערה בענף הנדל"ן המשיכו להשפיע לחיוב על הכנסות  •

. הדבר תומך 2007אחוזים במרץ, השיעור הנמוך ביותר מאז  1.4-המדינה ממסים. הגירעון כאחוז מהתוצר ירד ל

 להפחתת הבלו על הדלק.לממשלה להפחית עוד מחירים, בנוסף  ויאפשרבדירוג האשראי של ישראל 

ממדד המחירים לצרכן באפריל/מאי )בגלל שההפחתה מתחילה רק נקודות אחוז  0.2-הורדת הבלו תפחית כ •

 0.7-עלייה של כ מאמצע החודש(. בשישי לפני ליל הסדר יתפרסמו מדדי המחירים לחודש מרץ כאשר אנו צופים

 אחוז, בשל המשך העלייה החדה במחירי הדלק, לצד עלייה עונתית במחירי הדיור וההלבשה.

ענף המלונאות לחיוב ראה המשך אופטימיות של החברות. בלט מלמרות המלחמה סקר מגמות בעסקים של הלמ"ס  •

 סימיים לגבי העתיד.פלאור המשך העלייה בתיירות הנכנסת גם במרץ. לעומת זאת משקי הבית עדיין 

 

 בעולם

סיכומי הדיונים של הבנק המרכזי בארה"ב הראו שהם מתכננים להתחיל ולצמצם את המאזן כבר בפגישה הקרובה  •

במאי בקצב מהיר. בכך הבנק ממשיך לאותת שקצב ההידוק המוניטרי יהיה מהיר כדי להאט את האינפלציה שתעלה 

 אחוזים. 8.5-היום )שלישי( קרוב ל

יאותת שהם יעלו את הריבית עוד שלהערכתנו  ישי הבנק המרכזי בגוש האירו יגיב לעלייה באינפלציה בכךחמיום ב •

 להערכתנו לבנק המרכזי להעלות את הריבית בקצב מהיר. המלחמה והשלכותיה לא יאפשרוהשנה. עם זאת, 

ו לרמתן הנמוכה ביותר מדדי מנהלי הרכש למרץ ירדממשיכים, והתפשטות האומיקרון בסין והסגרים המחמירים  •

במדדי מנהלי הרכש במדינות אסיה הקרובות ובסנטימנט יצרניות  בסין תרמה לירידותמאז פרוץ המגיפה. ההאטה 

 חומרי הגלם לתעשייה. 

 לחצו כאן למעבר לסקירה 
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https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly12apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly12apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly12apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly12apr2022.pdf


 

 

 גילוי נאות בסוף הסקירה ראו

 

 

 

 

 
 

 בארץ

החג התקבלה פה אחד. הוועדה המוניטרית במסר מאוזן מאותתת שהתהליך יהיה  העלאת ריבית בנק ישראל לפני •

 הדרגתי ותלוי בהתפתחות הנתונים בישראל.

להערכתנו . אחוזים 3.5האינפלציה נותרה על מעט מתחת לצפי ואחוז,  0.6-מדד המחירים לצרכן במרץ עלה ב •

החודשים  12-ב האינפלציה של הבנק ותישאר מעבר לגבולות יעד בחודשים הבאיםאחוזים  4-לסביבת ההיא תעלה 

 .לא תומך בתוואי עליית ריבית מהירמדד הליבה הבאים. עם זאת 

 בעולם.מושפע מהזינוק במחירי הסחורות המדד תשומות הבנייה גם לעלות, תרם לכך  ממשיכיםמחירי הדירות  •

 

 בעולם

הגלובלית כלפי מטה בעקבות המלחמה והצפי לעליית ריבית עדכנה את הצמיחה גם קרן המטבע הבינלאומית  •

 הסעודית שמרוויחות מהזינוק במחירי הסחורות.-וערב כגון ברזיל בולטות בלטו לחיוב יצואניות .בעולם

ובניגוד לאירופה העלייה רוחבית מעבר לאנרגיה. הדבר דוחק את הבנק בארה"ב האינפלציה ממשיכה לעלות  •

 אחוזים בסוף השנה. 3את הריבית והשווקים מצפים לריבית של כמעט  המרכזי להעלות במהירות

המלחמה סנטימנט החברות בגוש האירו נותר חיובי באפריל. הסנטימנט לצד האינפלציה יובילו את הבנק למרות  •

המרכזי בגוש האירו להעלות את הריבית עוד השנה. עם זאת, להערכתנו השווקים מתמחרים העלאת ריבית מהירה 

 יי השנה.מיד

לזכור שהסגרים המחמירים החלו רק  , אך חשובהצמיחה בסין ברבעון הראשון הייתה טובה מהערכות המוקדמות •

הבנק המרכזי הפחית את יחס זאת לאור השלילית נראה בנתונים בהמשך. את ההשפעה בסופו של הרבעון ו

 שקול להפחתת ריבית. המהלך לבנקים,  ההרזרב

 

 לחצו כאן למעבר לסקירה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קודות מרכזיות – 22 2 באפריל 26

https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly26apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly26apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly26apr2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%20%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202022/weekly26apr2022.pdf
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 סקירה זו מתפרסמת בכתובת 
surveys/Pages/default.aspx-reviews/economic-and-group.co.il/finance/research-https://www.harel 

 ins.co.il-oferkl@harelהערות ושאלות ניתן להפנות לעפר קליין; בדואר אלקטרוני 
 אם ברצונך להסיר את שמך מרשימת התפוצה של קבוצת הראל, אנא שלח אלינו בקשה זו במייל חוזר.

הכותב/ים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, 
בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת אף באופן המנוגד 

 לאמור בעבודה זו. 
זכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנ

משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים והמיוחדים של כל משקיע. העבודה 
 אינה מהווה תחליף לייעוץ מס ואין בה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.

או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב  אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ,
מהראל. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. האמור 

וזו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת.  ת חוות דעתנו במועד פרסום העבודה,בעבודה זו משקף א
רה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות על עבודה זו, החב

הפרסום אינו מהווה הצעה  וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים.
 שבתוקף והדיווחים המידיים. לרכישת ני"ע/יחידות בקרן/תעודת סל והרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים

https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx
mailto:oferkl@harel-ins.co.il



