
 
 

 2022 פברוארף סו –סביבה הכלכלית בארץ ובעולם תמצית ה
  

 ועוד מספר  אירופהארה"ב, לכן רוסיה פלשה לאוקראינה. בתגובה  חודשים של מתיחות והכחשות הסתיימו כאשר

חשיבותה של רוסיה באספקת הנפט בעולם )ושאר חומרי הגלם( על רוסיה.  מחמירותכלכליות  הטילו סנקציות מדינות

 במחיר הסחורות.חריג לזינוק  הביאו

  .המאומתים במדינות המערב ירד במהירות  מספרלראשונה מזה כמעט שנתיים שהקורונה איננה בראש הדיווחים

 עלייה חדה במספר המאומתים מהנרשושם  למזרחאך במקביל, האומיקרון הגיע  .משמעותית בהגבלותונרשמו הקלות 

 .הגבלותדרגתי בוהידוק ה

 משמעותו לאור המלחמה , אך הזינוק במחירי הסחורות לשיא של עשוריםבעולם עלתה האינפלציה  ,עוד לפני הפלישה

 הציפיות לאינפלציה הקצרות במרבית השווקים עלו בחדות. בחודשים הקרובים. בעקבות זאת,גם תעלה  שהאינפלציה

  עד לפרוץ המלחמה יותר בנקים מרכזיים הודיע על כוונתם להדק את המדיניות המוניטרית; בבנק המרכזי בארה"ב

אותתו על כוונתם להעלות את הריבית במהירות עוד השנה, הבנק המרכזי בגוש האירו שלל אפשרות להרחבה נוספת 

ניה הריבית עלתה כאשר חלק מהחברים בבנק ואף אותת שייתכן ויסיים את תוכנית הרכישות מוקדם מהצפוי, בבריט

בחלק מהשווקים המתעוררים על רקע הפיחות במטבעות המקומיים והאינפלציה  יותר. עוד עלייה מהירהל דוחפים

את קצב העלאת הריבית,  ככול הנראה וזעזוע ההיצע ימתןהמלחמה  יחד עם זאת, נמשכו העלאות הריבית.הגבוהה 

 הנזקים לצמיחה הגלובלית מהמלחמה. ועד שיתברר

  הפעילות להתאוששות  תרמהדעיכת גל האומיקרון . הלחצים לעליית שכר ממשיכים לבלוט בנתוני שוק העבודהבארה"ב

 כך על פי האינדיקאטורים הראשוניים וסקרי החברות.בארה"ב ובאירופה  הכלכלית

  הייתה חזקה בהרבה מהערכות המוקדמות והצמיחה בשנה כולה עמדה  2021ברבעון האחרון של בישראל הצמיחה

 . 2000אחוזים, המהירה ביותר מאז  8.1על 

  להערכתנו, . חצתה את הגבול העליון של יעד בנק ישראל( 3.1%)האינפלציה ומדד המחירים לינואר הפתיע כלפי מעלה

-לקצב דומחירי הדירות המשיכו לעלות והמזון. החשמל  ,ה במחירי הדלקהיא עוד תמשיך לעלות, בעיקר בשל העליי

 .בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, אך הדגיש שבחודשים הקרובים יתחיל להעלות את הריבית בהדרגה .ספרתי

  בארה"ב המגמה השלילית בשווקי המניות בעולם נמשכה גם בפברואר. אם בינואר חששות מהעלאת ריבית מהירה מידי

העולמי  MSCIמדד  ה. בסיכום פברוארעל כך המלחמה בין רוסיה לאוקראינ פההחודש נוס היה התורם המרכזי לכך,

אחוזים. ישראל המשיכה  3-המדד המקביל של השווקים המתעוררים ירד בו אחוזים 2-)ברוטו במונחים דולריים( ירד ב

 אחוז. 1-עלה ב 125גם החודש להציג ביצועים טובים יותר כאשר מדד ת"א 

  בסיכום חודשי עד לפרסום נתוני הצמיחה החזקים גבוה לתנודתיות בשווקי המניות מתאםגם החודש השקל הראה .

 אחוזים מול האירו. 2-אחוז מול הדולר ו 1המטבעות; אחוז מול סל  1-השקל נחלש רק ב

 בתשפ" 'אבאדר  ל, 2022 במרץ 3
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חששות מהעלאת ריבית מהירה מידי בארה"ב  בינוארהמגמה השלילית בשווקי המניות בעולם נמשכה גם בפברואר. אם 

על כך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה  פההחודש נוס פותחים היו התורמים המרכזים לירידות.ובשאר השווקים המ

-)ברוטו במונחים דולריים( ירד ב העולמי MSCIמדד  בסיכום פברואר מחירי הסחורות והאינפלציה.וההמשך העלייה ב

 3-ירד ב המדד המקביל של השווקים המתעורריםאחוזים במדדים המובילים באירופה.  6-אחוזים, עם ירידה של כ 2

המשיכה גם החודש להציג ביצועים טובים יותר כאשר מדד  ישראלהמחיקות העצומות במדדים ברוסיה.  אחוזים, בשל

 אחוזים )בתמיכה חברות האנרגיה(. 1-עלה ב 125ת"א 

 

לעלייה במחירי האנרגיה עוד מספטמבר, אך אירוע הפלישה הביא את מחיר המתיחות בין רוסיה לאוקראינה הביאה 

מהרמה בתחילת  הכפול, ורמה אחוזים 11. עלייה חודשית של דולרים 100-קו ה לחצות את )מסוג ברנט( חבית הנפט

 אחוזים במדד הסחורות ללא אנרגיה. 7עם עלייה של  שאר הסחורות. לא רק הנפט זינק אלא גם 2021
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תשואות אג"ח  הקצרות בעולם וגם בישראל. ב יפיות לאינפל יהלזינוק  במחיר הנפט ושאר הסחורות הביאה העלייה

הממשלתיות בישראל המשיכו לעלות )מלבד הצמודים הקצרים(. תרמו לכך העלייה בתשואות בעולם והצפי לעליית 

 ריבית מהירה יותר של בנק ישראל.

 

 

 

הראה קורולציה יחסית גבוהה  השקלגם החודש 

בשווקי המניות בעולם. בסיכום חודשי  לתנודתיות

 1אחוז מול סל המטבעות;  1-רק ב השקל נחלש

 אחוזים מול האירו.  2-אחוז מול הדולר ו

נתוני הצמיחה החזקים לצד הודעת בנק ישראל על 

כוונתו להעלות את הריבית בחודשים הקרובים מיתנו 

 את הפיחות בשקל.
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 בארץ

  .העלייה החדה במחירי הדלק והחשמל לצד הפיחות בשקל מביאים אותנו לעדכן כלפי מעלה את תחזית האינפלציה

בנק ישראל הציפיות לאינפלציה הגלומות בשוק ההון גבוהות מידיי ושאת הערכתנו ש הדבר לא משנה ,יחד עם זאת

 .יגלה סובלנות בנוגע לריבית

  במחצית הראשונה של ינואר.נותר יציב לה הרחבה שיעור האבטלמרות האומיקרון 

 

 בעולם

  הבנק המרכזי בארה"ב אותת באופן ברור שהריבית תעלה בהחלטה הבאה, כשבועיים לאחר סיום תוכנית

הרכישות. למרות הצפי לדוח תעסוקה חלש )אומיקרון( בשישי הקרוב, הנגיד רומז שקצב ההעלאות יהיה מהיר 

 כתוצאה מעליית השכר.  םם מהלחצים האינפלציונייוהדגיש ששוק העבודה חזק והם מוטרדי

  הצמיחה ברבעון האחרון בארה"ב הייתה חזקה. אך רובה כתוצאה מהגידול החד במלאים, לאור הדרישה הגוברת

 של חברות להצטייד מחשש להמשך שיבושים באספקה.

  2021התכווצות התוצר בגרמניה העיבה על הצמיחה בגוש האירו ברבעון האחרון של. 

  בחמישי הקרוב הבנק המרכזי בבריטניה צפוי להעלות שוב את הריבית. שעה מאוחר יותר הבנק המרכזי בגוש

 האירו צפוי להמשיך לאותת שהריבית לא תעלה בקרוב.

 ימתין עד להודעה במאי לפני שיחליט אך הוסיף שהודיע על סיום תוכנית הרכישות  הבנק המרכזי באוסטרליה הבוקר

 לגבי עתיד המאזן.

 המשך מדיניות מתאימה לתיאור. ההאטה בצמיחה השנה פחות זוהי שנת הנמר אך  ,היום ראש השנה הסיני

 סנטימנט החברות בסין בינואר.ב פגעולצד ירידה בביקושים ליצוא  מחמירה לקורונה
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 נקודות מרכ יות –      בפברואר  

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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly01feb2022.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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly01feb2022.pdf
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 בארץ ובעולם

  קצב עליית  .מוקדמת ריביתהאמריקאי ותומך בהעלאת חוזקו של שוק העבודה  הפגין אתדוח התעסוקה בארה"ב

 אחוזים. 7-תפרסם בחמישי הקרוב וצפוי להמשיך לעלות מעבר לישהנתון לינואר כהריבית יהיה תלוי באינפלציה 

 ערכות המוקדמות הבנק המרכזי בבריטניה העלה כצפוי את הריבית, אך אותת שהתוואי העתידי יהיה גבוה יותר מה

 לאור הלחצים לעליית השכר והצפי להמשך העלייה באינפלציה בחודשיים הקרובים.

  הבנק המרכזי בגוש האירו אמנם הותיר את הריבית ללא שינוי, אך הנגידה רמזה שהכיוון בעתיד יהיה להקטנת

 ואר.ההרחבה. הקצב יקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה שהמשיכה להפתיע כלפי מעלה גם בינ

  מהבנקים המרכזיים הגדולים בעולם )ארה"ב, גוש האירו ובריטניה( גרמו  3הצפי לעליות ריבית מהירה יותר של

להמשך עליות ריבית בשאר העולם, בדגש על השווקים המתעוררים; בשבוע האחרון ראינו עליות ריבית חדות 

 בברזיל ובצ'כיה. השבוע נראה תגובה דומה גם ברוסיה ובפולין. 

  שינוי הכיוון של הבנקים המרכזיים בעולם מעלה את ההסתברות שגם בישראל נראה עליית ריבית מוקדמת. יחד

בניגוד לכל המשקים שצפויים להעלות את הריבית, האינפלציה עדיין בתוך גבולות היעד )צמוד  עם זאת, בישראל

 . סבלנותלגבול העליון(, דבר שמאפשר לבנק ישראל 

 הירידה בביקושים לחומרי גלם,  על פי  תרמה להמשך היחלשות בשוק הנדל"ןכיוון הפוך. ההריבית נעה ב בסין

 מדדי מנהלי הרכש הגלובליים.
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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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly08feb2022.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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly08feb2022.pdf
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 בארץ

  הגירעון כאחוז מהתוצר 2022ממסים בתחילת גבוהות באה לידי ביטוי בהכנסות  בשנה שעברההצמיחה החזקה .

העודף בתקציב הממשלה יוביל  הקורונה.משבר תחילת אחוזים הרמה הנמוכה ביותר מאז  3.3-ירד בחדות ל

גברו הסיכויים לצעדים פיסקאליים נוספים של כמו כן, להערכתנו בחודשים הקרובים לצמצום הנפקות אג"ח ו

 .הממשלה

  על מכס אפס . ההכרזהאחוז מהאינפלציה 0.1-כרק בטווח הקצר שהוכרזו בשבוע שעבר יפחיתו צעדי הממשלה 

הטבת יתגלגלו באופן חלקי בלבד לצרכנים. להערכתנו אך  ,את המחירים ליצרנים וליבואנים תפחיתבמגוון מוצרים 

בשיעור ההשתתפות  עלייהתעודד בכך שארוך, -תרום לצמיחת המשק בטווח הבינונית למשפחות עם ילדים המס

 בשוק העבודה, במיוחד לעבודות במשרה מלאה.

 ללא שינוי. מחר יתפרסם האומדן הראשוני לצמיחה  שלהערכתנו יישאר היום יתפרסם מדד המחירים לחודש ינואר

אחוזים, למרות נגיף האומיקרון שהכה במשק  5עד  4-. אנו צופים צמיחה חזקה של כ2021ברבעון האחרון של 

השאלה המרכזית היא האם בדומה לשאר  2022בדצמבר. בשני הבא תתפרסם החלטת הריבית הראשונה לשנת 

ים בעולם בנק ישראל יאותת על כך שהצעד הבא שלו יהיה למעלה עוד השנה או שהוא יחזור על הבנקים המרכזי

 כך שהוא יהיה סבלני.

 

 בעולם

 אחוזים. למרות זאת, אנו לא סבורים שהבנק  7.5-גם בינואר האינפלציה בארה"ב הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ל

הרכישות לפני המועד המתוכנן )בעוד כשבועיים(, או יקדים את העלאת הריבית לפני  המרכזי יסיים את תוכנית

 , צעדים שישדרו לשוק לחץ מיותר.שבועות 4הישיבה המתוכננת בעוד 

 ה ההודעה של הממשל בארה"ב שפלישה רוסית לאוקראינה ממש מעבר לפינה )והקריאה לאזרחיה לעזוב(, המשיכ

להתחזקות הדולר בעולם. אך עצם האיום ממשיך לבוא לידי ביטוי בכיס ה ותרמהנפט והחיטה  ילהקפיץ את מחיר

₪  7-קו ה בישראל עלול להגיע אלבעוד כשבועיים מחיר הדלק  ,שלנו. אם לא נראה שינוי בקרוב במחיר הנפט

 לליטר בנזין.

 

 

 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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly15feb2022.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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly15feb2022.pdf
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 בארץ

 .בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, אך הדגיש שבחודשים הקרובים יתחיל להעלות את הריבית בהדרגה 

  הייתה  בשנה כולההייתה חזקה בהרבה מהערכות המוקדמות והצמיחה  2021של הצמיחה ברבעון האחרון

ארוך ובהעלאת דירוג האשראי -הנתון ממשיך לתמוך בחוזקו של השקל בטווח הבינוני. 2000המהירה ביותר מאז 

 .של ישראל

  בול העליון של יעד בנק ישראלחצתה את הג( 3.1%)האינפלציה ומדד המחירים לינואר הפתיע כלפי מעלה .

 להערכתנו, היא עוד תמשיך לעלות, בעיקר בשל העלייה במחירי הדלק והחשמל שיבואו לידי ביטוי במדד פברואר

 אך תרד בהמשך השנה.

  בהמשך החודשים האחרונים. הרבה גורמים עדיין תומכים  12-ב ספרתי-לקצב דומחירי הדירות המשיכו לעלות

 , אך העלייה החדה בתשואות תבוא לידי ביטוי בריביות למשכנתאות וזו תמתן את הביקושים.המגמה

 שוק העבודה ממשיך להשתפר. בינואר שיעור המשרות הפנויות נותר גבוה ושיעור האבטלה המשיך לרדת.  

 

 בעולם

  עקבות העלייה הדואחוזים בעוד חודשיים ב 7-אחוזים והיא תחצה את קו ה 5.5-ל עלתההאינפלציה בבריטניה-

 שבועות. 3את הבנק להעלאת ריבית נוספת בעוד  הדבר צפוי להוביל. וגורמים נוספיםספרתית במחירי החשמל 

  הפרוטוקולים מהחלטת הריבית האחרונה בארה"ב הראו שחברי הבנק מתכוונים להעלות את הריבית בישיבה

 .נקודת אחוזהבאה, אך לא היו איתותים לכך שהם מתכוונים להעלות בחצי 

  בעוד האינפלציה ממשיכה לנסוק במרבית מדינות המערב, בחלקים באסיה התמונה שונה. בסין האינפלציה ירדה

יותר מהצפי בעיקר בשל ירידה במחירי המזון. במידה ותימשך הירידה במחירים )גם ליצרן( הדבר יאפשר לבנק 

 המרכזי להמשיך ולהפחית את הריבית.

 אחוז יותר מהצפי, דבר שיפיג חששות מכך שהבנק המרכזי יאותת בקרוב על שינוי  0.5-דה לגם ביפן האינפלציה יר

 במדיניות. 
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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.

https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%25https:/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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly22feb2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%d7%a4%d7%25https:/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%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly22feb2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx
mailto:oferkl@harel-ins.co.il
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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


