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אירועים מרכזיים השבוע

( ר פאוול"כולל היו)עולה כי בכירים ( לדצמבר14-15-בשהתקיימה )מעיון בפרוטוקולי הפד של ישיבת הריבית האחרונה ❖
נוקטים בגישה ניצית יותר מבעבר באמרם כי עקב התחזקות הכלכלה והעלייה בסביבה האינפלציונית בכוונתם להעלות את  

קרי יחלו למכור  , וייתכן כי אף יחלו בצמצום מאזני הבנק הפדרליח"האגלסיים את תכנית רכישות , הריבית מוקדם מהצפוי
בתגובה לכך הסוחרים העלו את התמחור של הסיכוי להעלאת ריבית  . את אגרות החוב שרכשו במהלך השנה וחצי האחרונות

בדגש על מניות צמיחה הרגישות יותר לעליית  , ואילו מדדי המניות ירדו בחדות, 80%-כבר במרץ הקרוב לסביבות ה
.תשואות

ח תעסוקה מעורב וכן התבטאות של בכירים בפד ביחס להעלאת ריבית ראשונה כבר  "דו, על רקע פרסום הפרוטוקולים❖
.2016בדרכן לפתיחת השנה הגרועה מאז , ב נסגרו בירידות ביום שישי"הבורסות בארה, בחודש מרץ

ארגון " )ק פלוס"אופ"לאחר שקבוצת , דולר לחבית80מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה במהלך השבוע עד לרמה של ❖
הודיעה כי החליטה לדבוק בתוכנית להגדיל בפברואר את תפוקת הנפט  ( ביניהן רוסיה, ק ויצואניות נפט נוספות"אופ

לבלום את  המכסות בכדי קצב הגדלת את ב להאיץ "ולא להיענות לדרישת ארה, אלף חביות400-הגולמי הכוללת שלהם ב
.העלייה החדה במחירי האנרגיה התורמת לאינפלציה הגבוהה בעולם

דולר 9,400הגיעה השבוע לרמה של ft40כאשר עלות הובלה של מכולה בגודל , מחירי התובלה הימית חזרו לעלות❖
התעריף לנמלים לוס  )ב ולאירופה "בהובלת כל הקווים המשמעותיים משנחאי לארה( שיא של עשרה שבועות)בממוצע 

האוניות הממתינות לפריקה בנמלים ברחבי העולם ממשיך  ' גם מס(. דולר למכולה14,000-לס ורוטרדם מתקרב ל'אנג
עובדה שתמשיך ללחוץ לעליית  )אוניות 105-ועומד על כ6.1.22-לס המספר הגיע לשיא ב'כאשר בנמל לוס אנג, לעלות

(.תעריפים

כאשר  , מאומתים חדשים36,000-כ, במהלך סוף השבוע נרשמה עלייה משמעותית במספר המאומתים לקורונה בישראל❖
החולים קשה עלה בחדות ועומד ' גם מס. הגבוה מאז תחילת גל האומיקרון, 11.7%על ( שבת)שיעור החיוביים עמד אתמול 

.205-על כ

( יחסית לעולם)ונראה כי על רקע הסביבה האינפלציונית הנוחה 0.1%בשיעור של , בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה❖
.הרחבה בהמשך. הוא לא ימהר להעלות את הריבית

על רקע המחסור  , רוב יבואני הרכב מעלים את מחירי הרכבים החדשים.מחירי המכוניות ממשיכים לעלות בחדות❖
לפי הערכות של גופי מחקר בעולם . השבת הייצור במדינות שונות וכן החמרת התקינה האירופית, הגלובאלי בשבבים

נוספה על כך פעימה חדשה במתווה המס  , בישראל. בחודשים האחרונים נגרעו מיליוני כלי רכב ממצבת הייצור העולמית
.הירוק המעלה את המחיר של המכוניות הירוקות

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

352003.521.29%1.29%S&P 5004677.03-1.87%-1.87%א "ת

1252088.491.56%1.56%NASDAQ 10014935.90-4.53%-4.53%א "ת

902384.862.37%2.37%DAX 3015947.740.40%0.40%א "ת

3557.804.03%4.03%FTSE1007485.281.36%1.36%א בנקים"ת

SME 60912.731.43%1.43%EUROSTOXX 600486.25-0.32%-0.32%א "ת

1313.442.90%2.90%NIKKEI 22528478.56-1.09%-1.09%ן"א נדל"ת

2034.772.65%2.65%MSCI  WORLD 743.18-1.54%-1.54%א צמיחה"ת

ALL SHARE2223.182.05%2.05%HANG SENG23493.380.41%0.41%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20395.72-0.81%7.44%AA+5.23-0.73%1.20תל בונד 

60380.52-0.76%7.01%AA4.98-0.75%1.22תל בונד 

379.05-0.38%9.09%A3.28-0.55%1.65תל בונד תשואות

380.60-0.65%7.29%AA4.69-0.77%1.23תל בונד צמודות

50398.79-0.27%1.72%AA-3.851.33%0.92תל בונד שקלי 

384.06-0.03%6.62%A-3.192.47%2.21בונד תשואות שקלי

409.610.10%9.97%A+2.633.94%3.79תל בונד גלובאל

376.91-0.18%2.94%AA-3.551.67%1.32תל בונד לא צמודות

364.751.86%1.86%A+2.832.90%0.00תל בונד דולר
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

הרמה הגבוהה מזה  , 1.8%שנים זינקה במהלך המסחר ביום שישי מעל לרמה של 10-ב ל"ח ממשלת ארה"תשואת אג❖
וזאת על רקע פרסום הפרוטוקולים של הפד והתחזית להעלאת ריבית  ( 1.77%בטרם ירדה מעט ונסגרה ברמה של )שנתיים 

(.מהצפויכאמור שקצב העלאת הריבית יהיה מהיר , וייתכן)ראשונה בחודש מרץ 

גבוהות יותר תשואות. ירדו מתחילת השנה, תשואותהרגישות יותר לעליית , מניות הצמיחה, על רקע עליית התשואות❖
דרך מקובלת להערכת  , מפעילות לחץ על הערכות שווי של מניות על ידי העלאת קצב ההיוון של תזרימי מזומנים עתידיים

ומניות מבוססות צמיחה אחרות רגישות יותר לעליית התשואות כיוון שהערכות השווי שלהן  , מניות הטכנולוגיה. שווי מניות
נסוג   S&P 500 Growth (SGX)ניתן לראות כי מתחילת השנה מדד מניות הצמיחה. נשענות בעיקר על רווחים עתידיים

.1%-עלה בכS&P 500 Value (SVX)בעוד מדד מניות הערך , 4%-בכ

-לעומת צפי מוקדם ל)' נק58.7במגזר הייצור ירד לרמה של ISM-מדד ה: ב"נתונים חשובים בארה' השבוע פורסמו מס❖
זהו החודש  (. 'נק66.9לעומת צפי מוקדם ל )בדצמבר ' נק62.0-במגזר השירותים ירד לISM-מדד ה(. 'נק60.0

צפי מוקדם עמד על  )מועסקים חדשים 199,000-בחודש דצמבר נוספו כ(. 'נק60העשירי ברציפות שהמדד נמצא מעל 
( שנתי)השכר הממוצע לשעת עבודה עלה בדצמבר (. 4.1%מרמה קודמת של )3.9%שיעור האבטלה ירד ל (. 400,000

(.4.2%צפי מוקדם עמד על )4.7%בשיעור של 

אירופה

צפי מוקדם  )1.8%-עלה בנובמבר בכ( הנחשב לנתון המקדים המשפיע על רמת מדד המחירים לצרכן)מדד המחירים ליצרן ❖
(.22.9%צפי מוקדם עמד על עלייה של )23.7%-ברמה שנתית עלו המחירים ליצרן בכ(. 1.2%עמד על 

אינפלציית  (.4.7%צפי מוקדם עמד על )5.0%-וברמה שנתית עלה בכ0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה בדצמבר בכ❖
השכר  (. זוהי עוד עדות לעלייה המשמעותית במחירי האנרגיה ביבשת)2.7%-עלתה בכ( ללא אנרגיה ומזון, שנתית)הליבה 

(.0.4%צפי מוקדם )0.6%-הממוצע עלה בדצמבר בכ

צפי )7.8%-וברמה שנתית בכ, (0.5%-לירידה של כצפי מוקדם היה )1.0%-המכירות הקמעונאיות עלו בנובמבר בכ❖
(.בדצמבר' נק13.9אל מול צפי ' נק14.9)גם הסנטימנט התעשייתי גבוה מהצפי (. 5.6%מוקדם עמד על 

רכבים וחלקי  , בהובלת מניות הפיננסים, גם באירופה מניות הערך מציגות ביצועי יתר אל מול מניות הצמיחה מתחילת השנה❖
Eurostoxxגבוה משמעותית ממדד , בשנה האחרונה34%-שעלו כ)חילוף  וכן ( בתקופה המקבילה18%-שעלה כ600

, עלו בחדות השבוע+( 4.5%)ומניות האנרגיה +( 6.5%)רכב וחלקי חילוף , +(6.7%)בעוד מניות הבנקים . מניות האנרגיה
.ירדו( -2.8%)וכן מניות התקשורת ( -3.6%)סקטור הבריאות , (-4.5%)מניות הטכנולוגיה 

סין

מדד  (. 'נק52.1גבוה מהצפי שעמד על )' נק53.1במגזר השירותים עלה בדצמבר לרמה של Caixinמדד מנהלי הרכש של ❖
נזכיר כי  (. 'נק49.9גבוה מהצפי שעמד על )' נק50.9במגזר הייצור עלה בדצמבר לרמה של Caixinמנהלי הרכש של 

.הנתון מצביע על עלייה בצמיחה', נק50-כאשר מדד מנהלי הרכש נמצא ברמה הגבוהה מ

ישראל  

וכי , כאשר בהודעת הריבית שפרסם ציין כי ישנו שיפור ניכר בשוק העבודה, בנק ישראל אופטימי לגבי המשק הישראלי❖
זאת יחד עם סביבת אינפלציה נמוכה  , (טרום משבר הקורונה)2019הסקטור העסקי מדווח על חזרה לרמת הפעילות של 

5.5%-לכלפי תחזית הבנק הצמיחה תגיע . עובדה המאפשרת לו להישאר ברמת ריבית נמוכה בשלב זה, יחסית בישראל
תחזית  . 5%-צמיחה של כצופה הבנק 2023בשנת (. 2021בשנת 10.5%)בצריכה הפרטית 8%-עם גידול של כ2022בשנת 

-עומדת על כ2023תחזית האינפלציה לשנת (. הייסוף החד בשקל" זכות"ב)1.6%נותרה ברמה של 2022האינפלציה לשנת 
2.0%.

למעט סקטור )מניתוח סקר מגמות בסקטור העסקי עולה כי למרות התפשטות האומיקרון בישראל הסקטור העסקי אופטימי ❖
גם נתוני הניידות של גוגל  . ענף המסחר צופה גידול במכירות(. המלונאות המדווח על התכווצות של ממש בתיירות הנכנסת

.לגבי השבוע האחרון של דצמבר מצביעים על ירידה מתונה בלבד

כי , עולה₪ מיליון 100-ח תשתית לצמיחה שמרכז את כלל הפרויקטים הממשלתיים שתקציבם גבוה מ"מפרסום דו❖
מיליארד  228לעומת )₪ מיליארד 288-ל26%-צמח בכ( 2021-2025לשנים )התקציב הכולל של הפרויקטים הכלולים בו 

מעלויות ההקמה של הפרויקטים  64%כאשר , המשרד שאחראי על מרבית הפרויקטים הוא התחבורה(. 2020בשנת ₪ 
אלו חדשות  . מהפרויקטים10%מכלל התקציב ולמשרד הביטחון יש נתח של 20%תחום האנרגיה מהווה , מגיעים מתקציבו

.המתחרות על תקציבים אלו( ועודאפקון, שפיר, אלקטרה, קבוצהאשטרוםכגון )טובות לחברות התשתיות 

שבועיתסקירה
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