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אירועים מרכזיים השבוע

לאחר שבשני ימי המסחר האחרונים זינקו בחדות  , קפצו השבוע בדרכם לרשום שיא של חודשייםסטריטמדדי המניות בוול ❖
וכן הודעת מפלגת השלטון בסין כי תקל במדיניות  ( הרחבה בהמשך)עם פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 

מה שמייצר תקווה אצל המשקיעים כי זהו צעד ראשון בדרכו של הממשל  , הסגרים בעקבות גילוי מקרי הידבקות בקורונה
,  (ביום חמישי7.4%-לאחר שעלה כ)8.1%-ק בכ"בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד. שלו" אפס קוביד"לזניחת מדיניות ה

.4.2%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג5.9%-עלה כs&p500-מדד ה

נמוך מן הצפי המוקדם לעלייה של  , 0.4%-המדד עלה באוקטובר בכ.ב במגמת התמתנות"מדד המחירים לצרכן בארה❖
של וקצב שנתי )8.0%גם כאן נמוך מן הצפי המוקדם לעלייה של , 7.7%-החודשים האחרונים עלה המדד כ12-ב. 0.6%
את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים  כולל לו מייחס הפד חשיבות רבה שכן הוא אינו , מדד הליבה(. בחודש שעבר8.2%

(.  החודשים האחרונים12-ב6.5%אל מול צפי 6.3%-ו, באוקטובר0.5%מול צפי 0.3%)עלה גם הוא פחות מהצפי המוקדם 
מניתוח הנתונים עולה כי הסעיפים שתרמו . זוהי רמת האינפלציה השנתית הנמוכה ביותר מאז חודש ינואר השנה

,  מאידך עלו מחירי הדיור. שירותי הבריאות וההלבשה, ריהוט, תרומה שלילית למדד היו מחירי המכוניות המשומשות
מעבר לעליות החדות בשווקי המניות עקב הערכת המשקיעים כי הנתון יגרום . המכוניות החדשות ומחירי הטיסות, המזון

:לפרסום המדד היו עוד השלכות, המוניטארילפד להאט את קצב הריסון 

3.81%לרמה של bp33-שנים נפלה בכ10-כאשר התשואה על אגרת החוב ל, ב עלה בחדות"הממשלתי בארהח"האגשוק 1.
.4.33%לרמה של bp03-ואילו התשואה על האגרת לשנתיים צנחה בכ

כגון  )ב "העוקב אחר שערו של הדולר אל מול ששת המטבעות של שותפות הסחר הגדולות של ארה, ICEמדד הדולר של 2.
.מאז חודש ספטמבר7%-והשלים בכך ירידה של כ, 4%-איבד כ( בריטניה ויפן, גוש האירו

56.8%לעומת )ב "בהחלטת הריבית הקרובה בארה0.5%לעלייה של 85.4%החוזים על ריבית הפד מעניקים הסתברות של 3.
(.טרם פרסום המדד43.2%לעומת )0.75%בלבד לעלייה של 14.6%-ו, (טרם פרסום המדד

זאת בזכות ניצחונה של המועמדת  , ב הפתיעו הדמוקרטים כאשר שמרו על יתרונם בסנאט"בבחירות האמצע בארה❖
מנגד  . של הרפובליקנים49מושבים לעומת 50לדמוקרטים שהעניקו , בנבאדהבבחירות , מסטוקורטזקתרין ,הדמוקרטית

הדרושים  218מושבים מתוך 211השיגו עד כה )כפי שהיה עד כה , נראה כי הרפובליקנים ישמרו על יתרונם בבית הנבחרים
ממשל מפולג לא יאפשר  שכן , את התוצאות" אוהבים"נראה כי המשקיעים (. מושבים של הדמוקרטים203אל מול , לכך

.להוציא לפועל תוכניות כלכליות שירחיבו את הגירעון

קונצנזוס החזאים הוא .ביום שלישי הקרוב צפויים להתפרסם נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר בישראל❖
בחודש 4.6%עלייה מרמה של )החודשים האחרונים 12-ב5.0%-וכ, בחודש אוקטובר עצמו0.4-0.6%לעלייה של 

.יש לזכור כי מדד אוקטובר הוא מדד גבוה יחסית באופן מסורתי בשל סיום המבצעים של עונת החגים(. שעבר

❖"

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

2.75%24.11.2022ישראל351981.043.48%0.15%א "ת

(ב"ארה)3.19%-1251990.893.49%א "ת FED4.00%14.12.2022

(אירופה)10.95%-902074.583.59%א "ת ECB2.00%15.12.2022

(אנגליה)3724.312.82%8.90%א בנקים"ת BOE3.00%15.12.2022

(קנדה)23.28%-979.193.74%ן"א נדל"ת BOC3.75%07.12.2022

S&P 5003992.935.90%-16.22%(יפן) BOJ0.1%-20.12.2022

NASDAQ 10011323.338.10%-27.62%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4014224.865.68%-10.45%(אוסטרליה) RBA2.85%06.12.2022

FTSE 1007318.04-0.23%-0.90%SNB(שוויץ)0.50%15.12.2022

EUROSTOXX 600432.263.66%-11.39%

MSCI  WORLD 618.666.56%-18.04%

HANG SENG17325.667.21%-25.95%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

9.46%AA+5.042.23%1.79-20361.380.03%תל בונד 

8.20%AA+4.842.14%1.70-60352.020.08%תל בונד 

6.56%A3.263.84%3.44-355.030.32%תל בונד תשואות

7.52%AA4.592.31%1.87-354.130.07%תל בונד צמודות

7.30%AA-3.804.35%1.16-50370.390.76%תל בונד שקלי 

5.98%A-2.746.18%2.98-361.480.70%בונד תשואות שקלי

2.93%A+2.247.61%4.42-396.560.48%תל בונד גלובאל

6.27%A+3.374.751.55-353.680.61%תל בונד לא צמודות

--389.28-0.51%8.71%A+2.416.82%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

החברה פספסה הן ברמת  . פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקלי הרביעי של השנהדיסניענקית הבידור האמריקאית ❖
לעומת צפי  $ 0.3והרווח למניה עמד על $, B21.38לעומת צפי $ B20.15-ההכנסות הסתכמו ב. ההכנסות והן ברמת הרווח

הסטרימינגמעסקי $ B1.47-קוזזו עם הפסד של כ( הכנסות שיא-B7.4$)ההכנסות הגבוהות מן הפארקים . 0.59$
מאז  , למעשה(. מן התחזיות המקודמות38%-וגבוה בכ, מן ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד2הפסד הגבוה מפי )

החברה צופה כי  , עם זאת.B8$-של החברה מעל להסטרימניגהפסידו עסקי , שנים3-השקת דיסני פלוס לפני כ
כיוון  , 2024וכי היא צפויה לעבור לרווחיות בשנת , ההפסדים מפעילות זו יתחילו להצטמצם החל מן הרבעון הקרוב

בתגובה לדוחות .וכי היא מתכוונת לקצץ בתקציבי השיווק והתוכן, שמעתה תינתן עדיפות להכנסות על פני צמיחה מהירה
כך שמנייתה נמוכה  , השבועבטרם תיקנה בשני ימי המסחר האחרונים של , ביום רביעי13%-ירדה מניית החברה כ

.בכחמישה אחוזים ממחירה טרם פרסום הדוחות

אירופה

במה שייתכן כתחילתו של מיתון  , 0.2%-ברבעון השלישי התכווצה הכלכלה הבריטית בכ. הכלכלה הבריטית מתכווצת❖
נזכיר כי הבנק המרכזי של אנגליה פרסם לפני כשבועיים את תחזיתו לפיה הכלכלה בדרך למיתון עמוק  . ארוך בממלכה

לאחר שהאינפלציה הגיעה  , 3%וכן כי הריבית בממלכה עלתה עד כה שמונה פעמים ברציפות לרמה של , 2024שיימשך עד 
מגזר השירותים הואט  ; הייצור והבנייה, השירותיםבענפי במהלך הרבעון חלה האטה . 10.1%בחודש ספטמבר לרמה של 

13כולל נפילות בכל , 1.5%-בעוד שענף הייצור ירד ב, לתפוקה אחידה ברבעון כתוצאה מירידה בשירותים הפונים לצרכן
.ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של בריטניה"כך לפי דו-תתי המגזרים של מגזר הייצור 

בכירים בבנק המרכזי האירופי חזרו השבוע על כוונתו של הבנק להמשיך ולהעלות את הריבית על מנת להילחם  ❖
לטענתם האינפלציה צפויה להישאר מעל לאינפלציית  . זאת על אף ההאטה הכלכלית והסיכון למיתון, באינפלציה הגבוהה

הן בשל רמות המחירים הגבוהות ביבשת והן בשל תכניות הסיוע השונות שניתנות על מנת  , היעד של הבנק למשך זמן רב
לכן הבנק נדרש להמשיך ולהעלות את הריבית על מנת  ;לסייע לאזרחים ולחברות לעמוד במחירי האנרגיה הגבוהים

.עוד יותר את האינפלציה ביבשת" תשריש"ש" שכר-ספירלת מחירים"להימנע מ

סין

מול צפי  )0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה כ. והן לצרכן הפתיעו לטובה באוקטובר( PPI)הן ליצרן , מדדי המחירים❖
2.8%מרמה של ירידה , (2.4%לעומת צפי לעלייה של )2.1%-החודשים האחרונים עלה המדד כ12-ב(. 0.3%לעלייה של 

חשיבותו של מדד המחירים  . 2020לראשונה מאז דצמבר , באוקטובר1.3%-כירד מדד המחירים ליצרן . בחודש שעבר
לפיה שיא  בתזה ומכאן נראה כי הוא תומך , את מדדי המחירים ליצרן בעולם" להקדים"ליצרן בסין הינה בכך שהוא נוטה 
.האינפלציה ככל הנראה מאחורינו

ישראל

עם , -AA, הסוכנות הותירה את הדירוג של ישראל ללא שינוי. מאשררת את הדירוג של ישראלP&Sסוכנות הדירוג ❖
בשנים האחרונות הוכח כי ההצלחה של הכלכלה  "שכן , כאשר לא ייחסה חשיבות לתוצאות הבחירות, תחזית יציבה

,  בלבד2%תעמוד על 2023החברה העריכה כי הצמיחה בשנת ". הפוליטיים הפנימייםמן המחזורים הישראלית מנותקת 
משמעות הנתון היא כי  . עקב ההאטה הגלובאלית הצפויה בעולם, בתחזית הקודמת של חודש אפריל3.5%זאת לעומת 

.סטגנטיהתוצר לנפש צפוי להישאר 

אך שורת הרווח  , תוצאות הרבעון היו מעט מתחת לצפי בהיבט ההכנסות. פרסמה את דוחות הרבעון השלישיאל.סי.איי❖
את הירידות במחירי הדשנים ברבעון האחרון ואת החולשה  , בין היתר, כאשר התוצאות שיקפו, הנקי הייתה גבוהה יותר

כשהיא עדיין  , תוצאות החברה המשיכו להציג ביצועי שיא בהשוואה לעבר, יחד עם זאת. היחסית בביקושים בשווקי הקצה
צפי )$ 0.486והרווח למניה עמד על ( B2.66$צפי )$ B2.52-ההכנסות ברבעון הסתכמו ב. נהנית מסביבת מחירים גבוהה

אך לראשונה מזה כשנתיים חלה  , מגזר האשלג המשיך להוות את המקור העיקרי לגידול בהכנסות וברווחיות(.0.447$
לרבעון EBITDA-בשיחת הועידה ציינה החברה כי תחזית ה. לטון$ 697במחיר האשלג לרמה של 13%-ירידה של כ

וכן כי  , (עקב העונתיות והחולשה היחסית בביקושים בטווח הקרוב בצפון אמריקה וברזיל)$ M700הרביעי עומדת על 
".2023צופה סביבה עסקית חזקה גם בשנת "היא 

תזרים מפעילות של , לרבעון השלישי$ M238בגובה  EBITDAהחברה הציגה. פרסמה דוחות חזקים לרבעון השלישין"בז❖
M167 $ ורווח נקי לרבעון שלM277$ .החברה צופה, בנוסףEBITDA  מנוטרל שנתי בהיקף שלM750$במגזר הזיקוק  ,

מגודר ברמות 2023מהיקף הזיקוק של החברה לשנת 20%-כאשר כ, זאת בהנחה ומרווחי הזיקוק יוותרו ברמתם כיום
(  אזרי)ברבעון זה נהנתה החברה מסביבת מרווחי זיקוק . המספק כרית בטחון גם לתוך השנה הבאה$ 12מרווח של 

עקב גידור חלקי ברמות מרווח  " בלבד"$ 15.3נהנתה ממרווח של שהיא עצמה למרות )לחבית $ 19.4-גבוהה של כ
מרווחי הסולר תרמו אף הם לתוצאות כאשר המשיכו לשמור על רמות שיא בדומה לרבעון הקודם  (. 8$-נמוכות של כ

החברה הכריזה על חלוקת . 97%כאשר גם ניצולת מתקני הזיקוק הציגה עלייה לרמה של , לחבית$ 46.3ועמדו על 
.10%הגוזרים תשואת דיבידנד של $, M120הדיבידנדים השנה לרמה של סך שיביא את $, M60דיבידנד בהיקף של 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

q3עונת הדוחות 

היה הנמוך מאז הרבעון  השלישי אחוז החברות שהכו את התחזיות בדוחות לרבעון 
.2020הראשון בשנת 

עונה זו התאפיינה באזהרות רווח ;לא לבעלי לב חלש-עונת הדוחות הנוכחית❖
בזמן שהאינפלציה הגבוהה והדולר החזק , כל זאת. וקיצוצים במקומות העבודה

.  ממשיכים לזרוע הרס

אחוז החברות שפספסו את , 3-גם לאחר הנמכת התחזיות לביצועי החברות ברבעון ה❖
החברות . היה הגבוה בשנתיים וחצי האחרונות, כפי שניתן לראות בתרשים, התחזיות

נענשו בחומרה ומניותיהן התממשו  Alphabet-וFedExכגון , שהחמיצו את התחזיות
אשר הציגו תוכניות קונקרטיות Intelבעוד שהמשקיעים תגמלו חברות כמו , בחדות

.בסביבה הכלכליתההאטה להתמודדות עם 

,  שישי האחרונים על רקע נתוני האינפלציה-גם לאחר הזינוק במדדי המניות בחמישי❖
המשקיעים יצטרכו להעריך כיצד צמיחה איטית וזינוק בעלויות ישפיעו על רווחיות  

כבר ברבעון השלישי ניתן היה להבחין כי חלק מן החברות התקשו . החברות בעתיד
כוח האדם ומחירי  , לגלגל אל הצרכנים את הזינוק בעלויות של מחירי הסחורות

.האנרגיה

לרבעון הרביעי די מאששות את  Whirlpool-וNikeאזהרות רווח של חברות כמו ❖
.חששות המשקיעים כי החברות יתקשו לשמור על מרווחי רווחיות גבוהים בהמשך

, חודשים' ב נמצאות במגמת ירידה מזה מס"שהתחזיות של החברות בארהלמרות ❖
מספרן הרב של החברות שפספסו את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי ממחיש כי 

הציפיות היו אופטימיות מידי ובהתחשב בתחזיות האינפלציה והסטגנציה בצמיחה 
ברווחי 6%צפי האנליסטים לעלייה של , 2023בקרב המדינות המפותחות בשנת 

.אופטימי בשלב זהנראה , החברות בשנה זו

mailto:info@oceyet.com

