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סקירה כללית על השווקים בארץ ובעולם

טבלת מדדים בעולם

מרץ 2022

  שינויים בחודש פברואר 2022 בהרכב הקופות:

 ללא שינוי בחשיפה ואלוקציה של תיק המניות 
           

  אפיקים שנסחרו במגמה חיובית:

  אפיקים שנסחרו במגמה שלילית:

ישראל

שערמדדים
 מצטבר% שינוי פברוארבסוף פברואר

מתחילת השנה

0.3%-1973.02.9%ת"א 35 

0.1%-2054.91.3%ת"א 125 

12.7%-476.5-1.4%ת"א גלובל - בלוטק 

3.7%-1229.5-8.4%נדל"ן 15 

3558.22.7%4.0%ת"א בנקים 5 

2351.8-2.1%1.0%ת"א 90 

מדדי אג"ח קונצרני

3.3%-386.1-1.3%תל בונד 20

2.7%-356.5-1.0%תל בונד 40

3.0%-372.1-1.2%תל בונד 60

מט"ח מול השקל

3.2111.4%3.5%דולר

3.6021.3%2.1%אירו

2.3324.3%3.5%דולר אוסטרלי

0.6234.5%11.9%ריאל ברזילאי

2.5331.7%3.2%דולר קנדי

מדדי אג"ח מדינה

ממשלתי שקלי

0.6%-0.5%-קצר

2.7%-1.5%-בינוני

6.6%-3.1%-ארוך

ממשלתי צמוד

0.5%0.5%קצר

0.9%-0.3%בינוני

4.0%-2.0%-ארוך

אג"ח ממשלתי ל-10 שנים )תשואות נומינליות בנקודת זמן(
תשואות בסוף פברוארמדינה
1.83ארה"ב

0.14גוש האירו/גרמניה

1.41בריטניה

0.19יפן

2.14אוסטרליה

2.79סין

1.94ישראל

בעולם

שערמדדים
 מצטבר% שינוי פברוארבסוף פברואר

מתחילת השנה

MSCI2978.0-2.7%-7.9% עולמי

3.2%-515.3-1.2%אג"ח קונצרני גלובלי - ברקליס

ארה"ב
12.1%-13751.4-3.4%נאסדק

6.7%-33892.6-3.5%דאו ג'ונס

S&P 5004373.9-3.1%-8.2%

אירופה
7458.3-0.1%1.0%אנגליה - פוטסי

6.9%-6658.8-4.9%צרפת - קאק

9.0%-14461.0-6.5%גרמניה - דאקס

אסיה
7.9%-26526.8-1.8%יפן - ניקיי

2.9%-22713.0-4.6%הונג קונג - הנג סנג

5.9%-3080.80.9%שנגחאי - שנגחאי

אחר
113141.90.9%7.9%ברזיל - בווספה

AS30 - 5.9%-7323.20.8%אוסטרליה

 מניות בארץ

 מט"ח

 ישראל
המשק הישראלי צמח בשנת 2021 בשיעור של 8.1%, גבוה בהרבה מהתחזיות 
נובעת בעיקר  ישראל. העלייה הגבוהה  בנק  ומההערכות של  המוקדמות 
מגידול בצריכה הפרטית ובייצוא. מדובר בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר מאז 

שנת 2000, המאפיין תקופות של יציאה ממשבר.

 עולמי
בתגובה לפלישה לאוקראינה, מנהיגי האיחוד האירופי מיישרים קו עם 
ארה"ב ומטילים גם הם שורת סנקציות חמורה על רוסיה. על הכוונת, 
בין היתר, ניתוק יכולתם של בנקים רוסים לסחור בשווקים הפיננסיים 
באירופה, והפסקת גיוס הון לחברות הקשורות לממשלה הרוסית בשווקים 

האירופיים. 

מדינות האיחוד האירופי התחייבו להפסיק לייצא לרוסיה ציוד טכנולוגי 
הכרחי, וידרשו רישיונות מיוחדים בעת יצוא תוכנה לרוסיה. בנוסף לשורת 
סנקציות חריפות שכבר הוטלו על ידו, נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הבטיח גם 
להגביל את היכולת של רוסיה לבצע עסקים בדולר, אירו ובין יפני – כאשר 
טרם ברור כיצד סנקציה זו אכן תצא לפועל. בעקבות שורת הסנקציות 
מ-9.5%  חד,  בשיעור  הריבית  העלאת  על  הרוסי  המרכזי  הבנק  הכריז 

ל-20% - במטרה לבלום את הנפילה בשער הרובל.

 מניות בחו"ל

 אג"ח קונצרני צמוד ושקלי ישראל

 אג"ח ממשלתי צמוד ושקלי ישראל

 אג"ח חו"ל

 הסקירה וטבלת המדדים מעודכנים ליום 28.2.2022 | החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות והוראות ההסדר התחיקתי 
אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד ואין באמור 
כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת | דיוור זה הינו עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם בע“מ ו/או מי מטעמה. הדיוור מבוסס על מידע פומבי לציבור 
וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג 

בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.

שינויים בהרכב תיק ההשקעות


