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אירועים מרכזיים השבוע

זאת  , בהובלת מניות הטכנולוגיה, שבועות רצופים של עליות' לאחר מס, סיימו את השבוע בירידותסטריטמדדי המניות בוול ❖
וכן חששות מפני , (הרחבנו בסקירה בשבוע שעבר)לאחר פרסום הדוחות המאכזבים של ענקיות הטכנולוגיה בסוף השבוע הקודם 

בסיכום שבועי ירד מדד . עליות ריבית נוספות לאחר פרסום נתוני התעסוקה החזקים וכן התבטאויות ניציות מצד כמה מחברי הפד
.0.2%-כונס ירד 'ומדד הדאו ג1.1%-כירד s&p500-מדד ה, 2.4%-ק כ"הנאסד

ר הפד פאוול אמר בנאום ביום שלישי האחרון בפני המועדון הכלכלי של וושינגטון כי הבנק המרכזי מצפה לראות ירידה "יו❖
שרשראות האספקה  , "דיסאינפלציה"הפאוול אמר כי אנו בתחילת תהליך . בקצב האינפלציה בהמשך השנה" משמעותית"

עם זאת אמר פאוול  . 2023מתקררות וישנו צפי לירידה משמעותית בתרומת סעיף הדיור לאינפלציה הכללית במחצית השנייה של 
כמו כן חזר פאוול על מחויבות הפד  . שם טרם רואים ירידת מחירים, כי עיקר הדאגה של הפד היא לגבי אינפלציית השירותים

לפרק זמן  ברמה מגבילהאנו חושבים שנצטרך לשמור על ריביות "וכי , "לאורך זמן"2%להחזיר את האינפלציה לרמה שנתית של 
בתשובה לשאלה . בשלב זה הפד כלל לא דן בשאלה מתי הריבית תתחיל לרדתכלומר , "בטרם אינפלציית שירותי הליבה תרד

בהחלטה האחרונה גם אם היה יודע מראש על נתוני התעסוקה החזקים שפורסמו  0.25%-מעלה את הריבית בכעדיין היה האם 
".אם הנתונים ימשיכו להיות כאלה חזקים אכן יהיה צורך בהעלאות ריבית נוספות"אמר כי , לאחר ההחלטה

, 8%-כאשר ביום רביעי האחרון צנחה בכ, בחדות השבועגוגלירדה מניית , עליהם הרחבנו בשבוע שעבר, לאחר פרסום דוחותיה❖
.  בהטמעת כלי בינה מלאכותית במנוע החיפוש שלהן" אפקט הראשוניות"על מייקרוסופטזאת ברקע התחרות העזה בינה לבין 

העניין  , (מכלל השוק90%-תחום בו גוגל שולטת ביותר מ)שחלק ניכר מהכנסותיה מגיע מתחום מנוע החיפוש , עבור גוגל
בפרסומת שהופיעה ברשת  . לשלב במנוע החיפושכלי הבינה המלאכותית שהיא מתכוונת -Bardולכן החלה בהדגמות של , קריטי

יימס ווב אני יכול לספר לילד  'על אילו תגליות חדשות מטלסקופ הלל ג"כאשר בתשובה לשאלה , המערכת" פישלה", מטעם גוגל
של לכלי הבינה ביחס , המערכת" בשלות"מה שהטריד מאוד את המשקיעים באשר ל, ענתה תשובה לא מדויקת" שלי9-בן ה

.ובעיקר נראה בשל יותר, שהוא מוכר יותר, OpenAi ,ChatGPT-מייקרוסופט ו

לאחר הודעת רוסיה על  , העלייה השבועית החדה מזה ארבעה חודשים, המחיר עלה בחדות השבוע. מחיר הנפט זינק השבוע❖
צעד זה של רוסיה . החל מחודש מרץ( מסך התפוקה ברוסיה5%-כ)מיליון חביות ביום בכחציכוונתה לצמצם את תפוקת הנפט 

יש לציין כי על אף (. שבועות' עליה כתבנו לפני מס)מגיע כתגובה לכוונת המערב לקבוע מחיר תקרה על חבית נפט רוסית 
-ל2%-כ2022בפועל תפוקת הנפט הרוסית עלתה בשנת , התחזיות לירידה בתפוקת הנפט הרוסית ברקע לסנקציות מצד המערב

$  79.72לרמה של 8.6%-בסיכום שבועי קפץ מחיר חבית נפט בכ. הודות לקפיצה במכירות בהודו ובסין, מיליון חביות ליום10.7
.לחבית

.  ב"יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה, יום שלישי, מחר. ב ובישראל יתפרסמו השבוע"מדדי המחירים לינואר בארה❖
מקצב שנתי של )6.2%וירידה לקצב אינפלציה שנתי של ( ל במדד הליבה"כנ)בינואר 0.4%קונצנזוס התחזיות הינו לעלייה של 

מדד  ביום רביעי יתפרסם (. בחודש הקודם5.7%מקצב של 5.5%במדד הליבה הצפי לירידה לקצב שנתי של ;בחודש הקודם6.5%
עלייה מקצב שנתי  )5.4%וקצב אינפלציה שנתי של , בינואר0.1%קונצנזוס התחזיות הינו לעלייה של . המחירים לצרכן בישראל

.(בחודש הקודם5.3%של 

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

3.75%20.02.2023ישראל0.86%-351781.40-2.87%א "ת

(ב"ארה)1251818.59-3.01%0.29%א "ת FED4.75%22.03.2023

(אירופה)901967.25-3.35%3.30%א "ת ECB3.00%16.03.2023

(אנגליה)4.82%-3122.72-4.85%א בנקים"ת BOE4.00%23.03.2023

(קנדה)890.20-4.48%0.97%ן"א נדל"ת BOC4.50%08.03.2023

S&P 5004090.46-1.11%6.54%(יפן) BOJ0.1%-10.03.2023

NASDAQ 10011718.12-2.41%11.96%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4015307.98-1.09%9.94%(אוסטרליה) RBA3.35%07.03.2023

FTSE 1007882.45-0.24%5.78%SNB(שוויץ)1.00%23.03.2023

EUROSTOXX 600457.89-0.63%7.77%

MSCI  WORLD 646.87-1.43%6.85%

HANG SENG21190.42-2.17%7.12%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

20366.97-0.29%2.11%AA+5.482.39%1.62תל בונד 

60356.14-0.19%1.98%AA4.892.44%1.66תל בונד 

362.570.09%4.13%A-3.274.37%3.52תל בונד תשואות

357.65-0.20%1.97%AA4.592.63%1.85תל בונד צמודות

50372.76-0.36%1.43%AA-3.774.83%1.23תל בונד שקלי 

367.460.12%1.80%A-2.806.41%2.70בונד תשואות שקלי

403.020.24%1.92%A+2.188.14%4.38תל בונד גלובאל

356.57-0.23%1.45A+3.335.271.63תל בונד לא צמודות

--401.202.08%1.86%A+2.506.03%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

החברה עקפה את התחזיות המוקדמות הן בשורה העליונה  . 2022פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי של שנת דיסני ❖
.  0.79$-אל מול צפי ל$ 0.99והן בשורה התחתונה עם רווח למניה של , (B23.43$אל מול צפי $ B23.51הכנסות של )

ההכנסות מתחום  ;B15.4$-נמוך מהצפי ל$, B14.78-מניתוח הסגמנטים עולה כי תחום המדיה והבידור הכניס כ
נמוך )מיליון 161.8-הסתכם ב+ סך המנויים לשירות הדיסני(. B8.13$מול צפי $ B8.74)הפארקים היה גבוה מהצפי 

(.  4.25$אל מול צפי $ 3.93)מהשירות היו נמוכים מהצפי ( הכנסות פר משתמש)ARPU-וגם ה, (מיליון164-מהצפי ל
-במסגרתה יפוטרו כ, האירוע המשמעותי ביותר בפרסום הדוחות היה דיווח החברה על תכנית התייעלות ורה ארגון

 Disney Parks, Experiences-ו, Disney Entertainment ,ESPN: חטיבות3-החברה תחולק ל, עובדים7,000
and Products .אנו מאמינים שהעבודה שאנו עושים כדי לעצב מחדש את החברה  "מסר כי אייגרל החברה בוב "מנכ

תמצב אותנו טוב יותר , תוביל לצמיחה מתמשכת ורווחיות עבור עסקי הסטרימינג שלנו, תוך הפחתת הוצאות, שלנו
מתחילת השנה עלתה  ". ותספק ערך לבעלי המניות שלנו, גלובליים-להתמודד עם מכשולים עתידיים ואתגרים כלכליים

(.האקטיביסטית לחברהTRIANשבועות על השפעות כניסתה של קרן ' הרחבנו לפני מס)25%-מניית החברה כ

$ B7.4)החברה עקפה גם היא את התחזיות הן בהכנסות . 2022דיווחה גם היא את דוחות הרבעון הרביעי של שנת פייפאל❖
מכוח  7%, לאחר ובעקבות תכנית הפיטורים שפרסמה לאחרונה(. 1.2$מול צפי $ 1.24)והן ברווח למניה ( B7.39$מול צפי 

גבוה מצפי  , (18%-גידול של כ)2023בשנת $ 4.87צופה החברה לרשום רווח למניה של , (עובדים2000-כ, האדם שלה
מעל קונצנזוס  , (אמצע הטווח)למניה $ 1.09ברבעון הקרוב היא צופה לרשום רווח של . למניה$ 4.75-האנליסטים ל
מתכוון לפרוש בסוף השנה וכי החברה מחפשת  שולמןל דן "בנוסף הודיעה החברה כי המנכ. למניה$ 1.07-האנליסטים ל

מאז השיא שרשמה בשנת 70%-זאת לאחר שירדה יותר מ, 3%-לאחר פרסום הדוחות עלתה מניית החברה כ. לו מחליף
2021.

בשל חוזקת שוק התעסוקה והירידה  )' נק66.4לרמה של ', נק1.5-מדד האמון הצרכני של מישיגן עלה בפברואר ב❖
עוצמתו של הצרכן האמריקאי ועל מה שמרמז על . 'נק16.4-עלה מדד האמון ב2022מחודש יוני (. באינפלציה

(.האמריקאי מקורו בצריכה הפרטיתג"מהתל70%-כ)עוצמתה של הכלכלה האמריקאית 

בשל עדכון מקדמי  , 0.35%לרמה של 0.25%ב תוקנה מרמה של "אינפלציית הליבה בשלושת החודשים האחרונים בארה❖
.ב"בארהס"הלמי "העונתיות ע

אירופה

מכניסה  , עתהלפחות לעת , בריטניה" חמקה"בכך . 2022כלכלת בריטניה בצמיחה אפסית ברבעון הרביעי של שנת ❖
לאחר שברבעון השלישי של השנה התכווצה כלכלת בריטניה  , שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית)רשמית למיתון 

החודשי התכווצות של  ג"התמרשם , שהיה משופע בקשיים כמו שביתות ומזג אוויר קיצוני, בחודש דצמבר(. 0.2%-בכ
למרות זאת נראה כי בלימת  . כך לפי המשרד הלאומי לסטטיסטיקה במדינה, 0.3%גדולה מהתחזית הרשמית של , 0.5%

"  לא חריף"חזה בשבוע שעבר כי הכלכלה תיכנס למיתון , BOE, שכן הבנק המרכזי של אנגליה, ההתכווצות זמנית
ברבעון הראשון של 0.3-0.4%יש לציין כי תחזיות האנליסטים בבריטניה הן להתכווצות של . שיימשך כחמישה רבעונים

2023.

סין

, 2023בשנת 5%-הסוכנות צופה כי כלכלת סין תתרחב בכ. משדרגת את התחזית לכלכלת סין' פיץסוכנות הדירוג ❖
ראיות לכך שהצריכה והפעילות  "העדכון מבוסס על . בתחזית קודמת" בלבד"4.1%זאת לעומת צפי להתרחבות של 

, "אפס קורונה"זאת בעקבות פתיחתה של כלכלת סין לאחר זניחת מדיניות ה, "מתאוששות מהר יותר מהצפוי בתחילה
עליה  )הסוכנות הצביעה על הקפיצה במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים . במסגרתה הוסרו רוב ההגבלות במדינה

.כדוגמא לשיפור המהיר בכלכלת המדינה( הרחבנו בסקירה קודמת

1.8%אך עלייה מרמה של , 2.2%נמוך מהצפי לעלייה של )החודשים האחרונים 12-ב2.1%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ❖
מדד המחירים ליצרן ממשיך  . 0.7%גבוה מהצפי לעלייה של , 0.8%-בחודש ינואר עצמו עלה המדד כ(. בחודש הקודם

בחודש  0.7%זאת לאחר ירידה של , (0.7%גבוה מהצפי לירידה של )0.8%-כאשר בחודש ינואר ירד כ, במגמת הנסיגה
.2022דצמבר 

ישראל

בחודש ינואר  ₪ מיליארד 18.6-זאת לעומת עודף של כ, מיליארד שקלים14.2-העודף התקציבי בינואר הסתכם ב❖
ההכנסות  (. בדצמבר0.6%מרמה של )בחודש ינואר 0.3%למעשה העודף התקציבי המצטבר ירד לרמה של . אשתקד

בתקופה ₪ מיליארד 29.3לעומת )מתחילת השנה ₪ מיליארד 30.1הוצאות הממשלה עמדו על . 12%-ממסים נחתכו בכ
.לגידול בצורך לגיוס ממשלתי ולעלייה בסביבת התשואותצפוי להביא מעבר לגירעון תקציבי (. המקבילה אשתקד

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

המשקיעים המקומיים החלו לנתב כספים  
ל"לחו

בזכות הקרנות  ₪ מיליארד 1-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת מתחילת החודש גיוס של כ
.₪מיליארד 1.65-הכספיות שגייסו עד כה החודש כ

-תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה במגמה השלילית ורושמת פדיון של כ, ללא הקרנות הכספיות
.₪מיליארד 0.6

ניתן להבחין כי המשקיעים המקומיים החלו החודש , על רקע המתיחות הגיאופוליטית בישראל
:ל"ח ומניות בחו"לנתב כספים לקרנות אג

לאחר  , היפוך מגמה, ₪מיליון 110-ל מנוהלות גייסו החודש כ"ח ומניות בחו"קרנות אג•
.2022-ב₪ מיליארד 3.2-פדיונות של כ

לעומת פדיון  ₪ מיליון 600-סל גייסו החודש יותר מ/ל מחקות"ח ומניות בחו"קרנות אג•
.2022בשנת ₪ מיליון 460שנתי של 

מיליון  480-פדיונות של כ)ניתן לראות כי המשקיעים מוכרים קרנות המשקיעות בישראל , מנגד
6.3-בה הן גייסו כ2022שינוי מגמה מהותי לעומת שנת –( מחקות וסל, בקרנות מנוהלות₪ 

.₪מיליארד 

ל היא תשואה עודפת משמעותית מתחילת  "סיבה נוספת לניתוב כספי המשקיעים מישראל לחו
:השנה

,  0.4%-קרנות המשקיעות במניות ישראל הניבו למשקיעים השנה תשואה ממוצעת של כ•
-ל השיאו תשואה גבוהה משמעותית העומדת על כ"לעומתן קרנות המשקיעות במניות בחו

7.75%.

י  "אנו צפויים לראות האצה במגמת ניתוב הכספים ע, ככל שאי הוודאות תימשך, להערכתנו
.ל"המשקיעים מישראל לחו
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