
 
 

 2022ינואר ף סו –סביבה הכלכלית בארץ ובעולם תמצית ה
  

  במרבית העולם  הרקיע שחקים, אך בחלק מהמדינות נראה שקצב ההתפשטות במגמת ירידה.החודש מספר המאומתים באומיקרון

 הסובלנות לנגיף.-ההגבלות על הפעילות הכלכלית לא הוחמרו, מלבד סין שממשיכה במדיניות אפס

 המתיחות בין רוסיה לאוקראינה.  בשלשהוחרפה  במחירי האנרגיהלשיא של עשורים, גם לאור העלייה לעלות  ההאינפלציה המשיכ

 סקרים מוקדמים מצביעים על שיפור 'בצווארי הבקבוק' הגלובליים, אך יש חשש שהמדיניות המחמירה בסין תעצור את השיפור.

 ;ודיע שיסיים את תוכנית הרכישות, יעלה את ההבנק המרכזי בארה"ב  ההידוק ההדרגתי של המדיניות המוניטרית בעולם האיץ

עוד בנקים מרכזיים הודיעו על סיום תוכנית הרכישות וחלקם במקביל,  ואותת על תוואי עליות ריבית מהיר יותר. במרץהריבית 

נמשכו בחלק מהשווקים המתעוררים על רקע הפיחות במטבעות המקומיים והאינפלציה הגבוהה . אותתו על העלאות ריבית בקרוב

 העלאות הריבית.

  הנתונים הראשוניים מצביעים על האטה בצמיחה 2021לצמיחה חזקה ברבעון האחרון של  גידול חד במלאים הובילבארה"ב .

שהוא ומרבית חבריו לוועדה  והדגישאותת באופן ברור שהריבית תעלה בהחלטה הבאה, הבנק המרכזי נגיד כתוצאה מהאומיקרון. 

 רואים שוק עבודה חזק ומוטרדים מהלחצים האינפלציוניים כתוצאה מעליית השכר

  חברות . למרות התחלואה הגבוהה סנטימנט 2021התכווצות התוצר בגרמניה העיבה על הצמיחה בגוש האירו ברבעון האחרון של

 .סקרי החברות לינואר הצביעו על הקלה בצווארי הבקבוקו במתינותרק ירד 

 והאומיקרון בעולם פגע בביקושים , המשיכו לפגוע בביקושים המקומייםנגיף מול הממשלה לצד המשך מדיניות הסין ההאטה ב

 פחית פעם נוספת את הריבית.לההבנק המרכזי  ההאטה הובילה את. ליצוא

 והוא שיאים חדשים הגיע ליצוא השירותים  .נרשמה האטה בשל האומיקרון, אך פחות בהשוואה לגלי התחלואה הקודמים בישראל

הוצאות הממשלה עלו, אך חודש נוסף של הכנסות גבוהות ממסים  ם.לעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומי הסיבה העיקרית

 ., כמחצית מהתחזיות לפני כשנה2021בסוף  אחוזים מהתוצר 4.5-לאת הגירעון השנתי  הביא

  במחירי העלייה  .אחוז 2.8-האינפלציה עלתה לומדדים נמוכים מהצפי, מדד המחירים לצרכן בדצמבר היה גבוה מהצפי  2אחרי

(. יחד עם זאת, עליית מחירים שמקורה בזעזועי היצע 3%את האינפלציה בפברואר לגבול העליון של היעד ) תעלההדלק והחשמל 

הבנק יכול להיות  מפתח לשינוי במדיניותהאת הערכתנו שבנק ישראל יגלה סובלנות בנוגע לריבית.  ה)מחירי חומרי הגלם( לא משנ

בנק ישראל סיים את תוכנית רכישות האג"ח,  .אם נראה שינוי משמעותי בשער החליפין, בקצב עליית השכר או בעליית מדד הדיור

 דבר המגביר להערכתנו את הסיכוי לעליית תשואות ולתנודתיות. 

  כאשר מדד 2022האופוריה לאחר שנת השיא במניות התפוגגה במהירות בתחילת ,MSCI  העולמי )ברוטו במונחים דולרים( ירד

. איתות ברור מהבנק המרכזי בארה"ב על כך שהריבית תתחיל לעלות 2020אחוזים, הירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ  5-ב

אל בישר .אחוזים 9-לכך. עיקר הירידות נרשמו במדדי הטכנולוגיה בארה"ב והנאסדק ירד בם מהר יותר ממה שהשווקים ציפו תרו

של השווקים המתעוררים היה  MSCI(. מדד 3%-עלה ב 90-אחוז )ת"א 1-ירד ב 125טובים יותר כאשר מדד ת"א  הביצועים היו

 לכך. האחוזים, הפחתת הריביות בסין תרמ 2-פחות שלילי כאשר ירד ב

 2אחוזים מול הדולר,  3 אחוזים מול סל המטבעות. פיחות של 2-הירידות בשווקי המניות השפיעו על השקל שנחלש בינואר ב 

פער בין הריבית פתיחת , אך להערכתנו המשך התחזקותאנו עדיין צופים . אחוז מול האירו 1-אחוזים מול הפאונד והיין היפני ו

 .בישראל צפוי לקזז )באופן חלקי( את הלחץ המתמיד של הגורמים המבניים לחיזוק השקלריבית לבארה"ב 
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 MSCIמדד כאשר  ,עם עלייה חדה בתנודתיות 2022השיא במניות התפוגגה במהירות בתחילת  לאחר שנתהאופוריה 

"תיקון" וזאת לאחר  2020החודשית החדה ביותר מאז מרץ אחוזים, הירידה  5-)ברוטו במונחים דולרים( ירד ב העולמי

מהבנק המרכזי החרפת המתיחות עם רוסיה, עלייה מהירה באינפלציה לצד איתות ברור  .במדדים בשלהי החודשחד 

על כך שהריבית תתחיל לעלות מהר יותר ממה שהשווקים ציפו תרמו לכך. עיקר הירידות נרשמו במדדי  בארה"ב

ים ירידה במדדים אחוז 4-ו S&P500אחוזים במדד  5אחוזים, לעומת ירידה של  9-הטכנולוגיה בארה"ב והנאסדק ירד ב

מדד  (.3%-עלה ב 90-אחוז )ת"א 1-ירד ב 125המובילים באירופה. הביצועים בישראל היו טובים יותר כאשר מדד ת"א 

MSCI בתמיכת הפחתת הריבית בסין., אחוזים 2-היה פחות שלילי כאשר ירד ב של השווקים המתעוררים 

 

של הבנק המרכזי בארה"ב תרמו רבות לירידה בתנודתיות במהלך כפי שציינו בעבר, הריבית הנמוכה ותוכנית הרכישות 

 השנה הקודמת, היעדר התמיכה תוביל לעלייה בתנודתיות בשווקים הפיננסים.

 

 

השקל הירידות בשווקי המניות השפיעו על 

אחוזים מול סל המטבעות.  2-ב שנחלש בינואר

אחוזים מול  2אחוזים מול הדולר,  3פיחות של 

 אחוז מול האירו.  1-הפאונד והיין היפני ו
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לא רק בשווקי המניות התנודתיות עלתה, החודש חזר להתחמם הנושא החדש ישן של רוסיה ואוקראינה. תרחיש 

קרים. אירופה וארה"ב הטילו כתגובה סנקציות -ת חצי האי, כשרוסיה "סיפחה" א2014-מלחמה באירופה קיים עוד מ

על רוסיה והרובל הרוסי )וחלק מהחברות( לא התאוששו מאז. אך התלות של אירופה בגז מרוסיה )כרבע מסך צריכת 

( וקשרי הסחר הגדולים, מנעו החרפה של הצעדים. בחודש האחרון ההסתברות למלחמה עלה 2019הגז לפי נתוני 

הכוחות הרוסים על גבול אוקראינה. היעדר גורם ממתן כמו אנג'לה מרקל דאז )שתיווכה בצמצום המתיחות( נוכח תגבור 

שמאיים בהחרפת הסנקציות ואף תמיכה צבאית )ישירה ועקיפה( באוקראינה  התגובה הני ית של נשיא ארה"בו

ומחירי שאר אחוזים  16-זינק ב מחיר חבית נפ מגבירים את החששות לגלישת העימות לשאר העולם. בעקבות זאת 

 אחוזים. 4עלו בשיעור מתון יותר של הסחורות 

 

 .לאינפל יה בישראלנפט גרמה לעלייה נוספת בציפיות מחירי העלייה זו ב

 

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

$100

01-Jan-15 01-Jan-16 01-Jan-17 01-Jan-18 01-Jan-19 01-Jan-20 01-Jan-21 01-Jan-22

מחיר חבית נפ 
BRENT

source: bloombergsource: bloomberg

2.6%

2.8%

2.7%
2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

                     

ח הממשלתיות  "ה יפיות לאינפל יה הנגזרות מאג

January 31, 2022

December 30, 2021



 

 

 גילוי נאות בסוף הסקירה ראו

 

 

 
 

 ובעולם בארץ

  וחוזקו של השקל מאפשרים בנק ישראל נשאר בעמדת המתנה. גל התחלואה, האינפלציה היחסית נמוכה בישראל

 לבנק ישראל להיות סבלני.

 מסעדותה, בדגש על ענפי תיירות הפנים ובדצמבר האומיקרון תרם לירידה בסך הרכישות בכרטיסי אשראי. 

 .שיעור האבטלה עלה קלות בדצמבר, אך נתוני שוק העבודה רשמו בחודשים האחרונים שיפור 

 בהשקעות יוביל להערכתנו להמשך התרחבות  2021-ידול החד בשל ישראל ממשיך להתרחב והג יצוא השירותים

היה אחד מהתורמים טק -העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בהובלת יצוא שירותי ההיי היצוא גם השנה.

פתיחת פער בין הריבית בארה"ב  , אך להערכתנוהשנה אנו עדיין צופים המשך ייסוף העיקריים להתחזקות השקל.

 .ראל צפויה לקזז )באופן חלקי( את הלחץ המתמיד של הגורמים המבניים לחיזוק השקלוהריבית ביש

  2021הקלה בצווארי הבקבוק וירידה במחירים תרמו לשיפור במדד מנהלי הרכש בסין לענף התעשייה בסוף ,

 במדינה שגררו סגרים נקודתיים. תלמרות מספר התפרצויו
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 נקודות מרכזיות –     בינואר   

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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly04jan2022.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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly04jan2022.pdf
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 בארץ

 לדצמבר הראו שלמרות הזינוק בתחלואה האופטימיות של החברות ומשקי הבית לא ירדה. זאת מלבד  סקרי הלמ"ס

 ענפי המלונאות והפנאי שבהם נרשמה ירידה חדה בסך הרכישות בכרטיסי אשראי.

  אך חודש נוסף של הכנסות גבוהות ממסים ישירים הביאו את הגירעון השנתי  2021הוצאות הממשלה עלו בסוף ,

 אחוזים מהתוצר, כמחצית מהתחזיות לפני כשנה. 4.5-ל

  ,לגבי  את הסיכוי לעליית תשואות ולתנודתיות.דבר המגביר להערכתנו בנק ישראל סיים את תוכנית רכישות האג"ח

רכישות המט"ח אנו מאמינים שבנק ישראל ימשיך, אך לאור השיפור בשוק העבודה ועליית הציפיות לאינפלציה, 

 בהשוואה לשנתיים האחרונות. כישות יהיה נמוך בהרבהאנו סבורים שקצב הר

 

 בעולם

  הבנק המרכזי בארה"ב שוקל לצד העלאת הריבית גם את צמצום המאזן. ההודעה לצד המשך השיפור בשוק

 העבודה הובילה לעלייה חדה בתשואות אג"ח.

  מדווחות על הקלה בצווארי הבקבוק סנטימנט החברות בארה"ב ירד בדצמבר, אך עדיין נותר חיובי. חברות תעשייה

 ובמחירי חומרי הגלם.

 אחוזים, כמחצית מכך בשל הזינוק במחירי האנרגיה. אנו צופים התמתנות החל  5-האינפלצה בגוש האירו עלתה ל

 .לא יעלה את הריבית השנה המרכזי האירופאי ארה"ב הבנקלמחשבות במאמינים שבניגוד . אנו מהחודש הבא
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 נקודות מרכזיות –     בינואר    

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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly11jan2022.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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly11jan2022.pdf
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 בארץ

 אנו מאמינים שכמו בכל "גל" לאחר , ירידה בצריכה הפרטית בשבועיים הראשונים של השנה. בשל האומיקרון

עם ירידה נוספת בשיעור  2021. שוק העבודה המשיך להשתפר בסוף התמתנות התחלואה נראה פיצוי בביקושים

 האבטלה.

  האינפלציה . אחוז 0.3-בעלה והיה גבוה מהצפי דצמבר בכן מדדים נמוכים מהצפי, מדד המחירים לצר 2אחרי

, אנו לא סבורים זאתלמרות  .2011קיץ המחאה החברתית בהגבוהה ביותר מאז  ,2021בסוף אחוז  2.8-עלתה ל

והציפיות לאינפלציה המעוגנות היטב בגבולות יעד בשל חוזקו של השקל  ,זאתשנראה העלאת ריבית קרובה. 

 .האינפלציה של בנק ישראל

 אך בקצב מתון יותר. גם השנה . אנו צופים המשך עלייה לעלות גם החודשהמשיכו חירי הדירות מ 

 

 בעולם

 אך אנו צופים התמתנות באינפלציה במחצית  ,אחוזים בדצמבר 7-האינפלציה בארה"ב המשיכה כצפוי לעלות ל

לאותת על העלאת המרכזי בבנק  ואחריםהובילו את הנגיד העולים השכר ומחירי השכירות  לחציהשנייה של השנה. 

 ריבית ראשונה כבר במרץ. 

  ירידה במכירות הקמעונאיות בדצמבר, במיוחד מכירות בחנויות בהעלייה בתחלואה באה לידי ביטוי גם בארה"ב

 פיזיות.

 גידול זה עזר למתן את 2021-ששבר שיאים ב הגידול בביקושים לסחורות בעולם ממשיך להטיב עם היצוא הסיני .

 4-הרבעונים האחרונים ירדה ל 4-ות הממשלתית. הצמיחה בימדינהנפי השירותים לאור ההאטה בנדל"ן ובע

 ., דבר שהביא את הבנק המרכזי להפחית את הריביתאחוזים
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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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly18jan2022.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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly18jan2022.pdf
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 בארץ

 אנו מאמינים שלאחר התמתנות התחלואה נראה פיצוי חלקי בביקושים.ממשיך לפגוע בצריכה הפרטית.  האומיקרון 

  יצוא השירותים נותר קרוב לרמות השיא בנובמבר. להערכתנו הירידה החדה בנאסד"ק עלולה למתן את המשך

הקרובים אנו עדיין צופים  יחד עם זאת, ברבעונים .הגידול ביצוא השירותים דרך פגיעה ביכולת הגיוס של החברות

 .2021-נעשו בענף בכבר גידול ביצוא לאור ההשקעות העצומות )באופן ישיר ועדיף( ש

 בעולם

 שינוי בריבית, אך איתות ברור -מחר )רביעי( תתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב. אנו צופים אי

  הרכישות. מרץ( במקביל לסיום תוכנית 16-שהריבית תעלה בישיבה הבא )ב

 .מלחמה איננה תרחיש מרכזי אך אי אפשר  בשבועות האחרונים ההסתברות למלחמה בין רוסיה ואוקראינה עלה

להתעלם מהעלייה בסיכון. מלבד הפגיעה הברורה בכלכלת רוסיה ואוקראינה, גם אספקת הנפט והגז בעולם תיפגע, 

להחריף ולפגוע רחישים קיצוניים יכול אף דבר שכבר גרר עלייה חדה במחיר הנפט בשבועות האחרונים ובת

 בצמיחה העולמית.

  מהצד השני, בביקושים בענפי השירותיםמדדי מנהלי הרכש בגוש האירו לינואר היו מעורבים, האומיקרון פגע .

הריבית, בכל אופן,  .ותהקלות בשרשראות האספקה הגלובליההמשך לאור  ותחברות התעשייה קצת יותר אופטימי

 תישאר ללא שינוי גם כשבארה"ב היא תעלה.

  נקודת אחוז בריבית  0.05-נקודת אחוז בריבית לשנה, ו 0.1 -הפחית את הריבית פעם נוספת בהבנק המרכזי בסין

בהתפתחות המחירים הבנק יוכל לפעול יהיה תלוי בו שנים. אנו מאמינים שההרחבות ימשכו, אך הקצב ש 5-ל

 .ההתמתנות נותרו גבוהיםשלמרות 

 הבנק המרכזי  הבאלהערכתנו את הסיכויים שבהחלטת הריבית בשלישי  מגבירהבאוסטרליה גם אינפלציה ה עליית

 על סיום תוכנית הרכישות.  יודיע
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 נקודות מרכזיות –     בינואר    

 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/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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly25jan2022.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%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202022/weekly25jan2022.pdf
https://www.harel-group.co.il/finance/research-and-reviews/economic-surveys/Pages/default.aspx
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