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אירועים מרכזיים השבוע

וזאת על , ב במגמה חיובית על פי רוב"גם את שבוע המסחר הראשון סיימו מדדי המניות בארה, בהמשך למגמה בחודש יולי❖
הרחבה  )ב והן בשוק התעסוקה "וכן נתוני מאקרו חזקים הן במגזר השירותים בארה, ב"רקע המשך עונת הדוחות בארה

ואילו  0.36%עלה  s&p500-מדד ה, (מתחילת השנה19%-ירד כ)2.15%-ק עלה השבוע כ"מדד הנאסד, כך(. בהמשך
.0.13%-ונס השלים ירידה קלה של כ'מדד הדאו ג

,  משרות חדשות528,000בחודש יולי נוספו לכלכלה האמריקאית . שוק התעסוקה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה❖
ברציפות של צמיחה 18-זהו החודש ה. משרות250,000-גבוה משמעותית מהצפי המוקדם שעמד על תוספת של כ

השכר השעתי הממוצע  (.3.6%מרמה קודמת של )3.5%שיעור האבטלה ירד לרמה של . בשוק התעסוקה האמריקאי
מבדיקת הנתונים עולה כי סקטור הפנאי והאירוח הוביל את העליות עם . דולר32.27-ל, 0.5%שהם , סנט15-טיפס ב

,  נתוני התעסוקה החזקים. אלף משרות89ואחריו סקטור השירותים העסקיים עם תוספת של , אלף משרות96תוספת של 
כמו  .ב"יחד עם מדדי מנהלי רכש גבוהים במגזר השירותים מקטינים את החששות מפני האטה כלכלית חריפה בארה

.  כן נראה כי הנתונים יעניקו לבנק הפדרלי המרכזי מרחב תמרון נוסף להמשך העלאת הריבית כדרך לבלום את האינפלציה
אנו מייחסים חשיבות רבה להתבטאויות חוזרות מצד נגידי הפד אשר שוללים את התחזיות  , בהקשר של נתוני התעסוקה

ומעבר למגמה של ירידת ריבית החל מהרבעון הראשון  ( 3.25%)בדבר הריבית הצפויה בסוף השנה ח"האגהנגזרות משוק 
והריבית הגבוהה  שהריבית תעלה מעבר לרמה החזויה בשוקאומרים בכירי הפד כי לא מן הנמנע , למעשה. 2023בשנת 

.  מעבר מהיר להורדות ריבית כלל אינו סבירתישאר על כנה תקופה ממושכת יותר ולכן תסריט של 

במגזר הייצור  ISM-מדד ה. חזקים לחודש יולי הן במגזר הייצור והן במגזר השירותיםISMב מדדי "השבוע פורסמו בארה❖
53.5לעומת צפי )' נק56.7ובמגזר הלא יצרני עמד על , ('נק52.0גבוה מהצפי שעמד על )' נק52.8לחודש יולי עמד על 

צפי )בחודש יוני 2%-כמו כן ההזמנות ממפעלים גדלו בכ. עלייה ראשונה לאחר שלושה חודשים רצופים של ירידה, ('נק
נתונים אלו בשילוב הנתונים החזקים משוק התעסוקה מעידים כי בשלב זה אין מקום להעריך  , כאמור(. 1.1%

.ב נמצאת במצב של מיתון משמעותי"שכלכלת ארה

מימון  , פעולות להפחתת עלויות שירותי הבריאות, הסנאט האמריקאי צפוי להצביע על חבילת סיוע להוזלת מוצרים חיוניים❖
ההצבעה צפויה  . זאת על מנת להילחם באינפלציה ובהאטה הכללית, יוזמות אנרגיה נקייה כן ליצור מקומות עבודה חדשים

.  הקולות הרגילים הנדרשים60במקום , להתבצע בהליך מיוחד שיאפשר להעביר את הסיוע ברוב רגיל

ולמעשה מחק את כל העליות מאז תחילת הלחימה  , דולר90מחיר הנפט ירד מרמה של , חודשים' לראשונה מזה מס❖
לעומת צפי מוקדם לירידה של  , חביותM4.5-ב הראה עלייה של כ"ח המלאים השבועי בארה"זאת לאחר שדו, באוקראינה

ק להגדיל  "יש לציין כי המגמה השלילית בנפט בשבועות האחרונים נובעת בין היתר בשל נכונות אופ. חביותM0.629-כ
אך גם עקב החשש מהאטה כלכלית עולמית שתביא לירידה  , בערב הסעודיתביידןאת התפוקה כפי שנקבע במהלך ביקור 

דולר לחבית ומשלים ירידה  89-לרמה של כ, השבוע10%-מחירה של חבית בבורסה בניו יורק ירד בכ. בביקושים
.מאז השיא בחודש יוני האחרון25%-של מעט יותר מ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

1.07%S&P 5004145.190.36%-13.03%-351956.961.64%א "ת

2.20%NASDAQ 10012657.562.15%-19.09%-1252011.261.36%א "ת

4.42%DAX 3013573.930.67%-14.55%-902226.650.57%א "ת

1.40%FTSE1007439.740.22%0.75%-3372.320.04%א בנקים"ת

SME 60767.930.01%-14.66%EUROSTOXX 600435.72-0.59%-10.68%א "ת

11.62%NIKKEI 22528251.971.35%-2.14%-1128.001.43%ן"א נדל"ת

13.28%MSCI  WORLD 639.530.28%-15.27%-1719.050.72%א צמיחה"ת

ALL SHARE1978.980.75%-9.16%HANG SENG19999.230.23%-13.66%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

5.32%AA+5.160.91%1.37-20377.890.35%תל בונד 

4.75%AA+4.810.95%1.44-60365.260.30%תל בונד 

2.72%A3.481.55%2.17-369.640.43%תל בונד תשואות

4.19%AA4.620.99%1.50-366.860.34%תל בונד צמודות

4.64%AA-3.933.26%1.04-50381.020.00%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
371.350.12%-3.41%A-2.914.68%2.52

1.04%A+2.345.99%3.88-404.26-0.09%תל בונד גלובאל

362.620.02-3.90%A+3.503.591.38תל בונד לא צמודות

--378.35-1.97%5.66%A+2.585.55%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

בכך אמזון רוכשת פעילות  . B1.7$-לפי שווי של כIrobotהודיעה על רכישת חברת שואבי האבק האמריקאית אמזון❖
,  נתבי רשת, לטלוויזיהסטרימריםהיא מייצרת )תחום בו השקיעה רבות לאורך השנים , משלימה בתחום הבית החכם
וכן מהווה שחקנית דומיננטית בשוק מערכות ומצלמות ניטור  , שעוני בית ותרמוסטטים, רמקולים ומסכים לבית חכם

"  מוח"של מכשירים לבית המחוברים זה לזה באמצעות אקוסיסטםכאשר מטרתה של אמזון היא ליצור , (ואבטחה לבית
.יש לציין כי השלמת העסקה תלויה באישורים רגולטוריים מצד רשות התחרות וכן נציבות הסחר הפדרלית. אחד

והציגה תוצאות מעל התחזיות המוקדמות הן בשורה העליונה והן בשורה , פרסמה את דוחות הרבעון השניפייפאל❖
$  0.93וכן רווח למניה בגובה של $, B6.78לעומת צפי מוקדם של $ B6.81החברה דיווחה על הכנסות של . התחתונה

22%מן ההכנסות ומשקפים צמיחה של 19%-המהווים כ$, B1.3תזרים המזומנים החופשי עמד על . 0.87$-לעומת צפי ל
Y/Y .לרמה של 6%-החשבונות הפעילים גדל בכ' מסM429 , נמוך מהצפי שעמד עלM433 .הפעולות ' עם זאת מס

. B340$נפח התשלומים ברבעון עמד על . בממוצע48.7-לעומת השנה שעברה ל12%-בחשבונות הפעילים גדל בכ
.B15$-בגובה של כBuy Backהשנה וכן הודיעה על תכנית $ M900-החברה הודיעה כי היא תקצץ עלויות בגובה של כ

❖Amdכאשר ההכנסות ברבעון עמדו על , החברה הכתה את התחזיות המוקדמות. דיווחה גם היא את דוחותיה לרבעון השני
B6.55 $ לעומת צפיB6.3 ,$לעומת  $ 1.05ואילו הרווח למניה עמד על , ביחס לרבעון המקביל אשתקד70%-זינוק של כ

. B1.49$-ביחס לרבעון המקביל והגיעו ל83%-בחלוקה לסגמנטים הכנסות סגמנט מרכזי הנתונים זינקו ב. 1.03$צפי 
לעומת ירידה בסגמנט זה אצל  )$ B2.15להכנסות של 25%-צמח ב( הכולל את המחשבים האישיים)סקטור הלקוחות 

-B6.5לרבעון הבא מצפה החברה להכנסות של .32%צמיחה של $, B1.66-הגיעו להגיימינגהכנסות (. אינטלהמתחרה 
.B6.84$נמוך מהצפי שעומד על , (B6.7$ממוצע )$ 6.9

ל  "אשר היה בכותרות בחודשים האחרונות בעיקר בשל התבטאות המנכמורגן . פי. יי'בנק גמהלך עסקי מפתיע מצד ❖
הבנק הודיע כי הוא מקים סוכנות נסיעות אשר צפויה להיות אחת  . יימי דיימון כי הוא חושש מפני מיתון עמוק'המוערך ג

ארוחות  , לינה, החל מהזמנות של טיסות: שלם ומלא בכל הקשור לנסיעותאקוסיסטםהפעילות כוללת . מהגדולות בעולם
הכרזה זו התקבלה בהפתעה רבה  . טרקליני אירוח בטרמינלים מרכזיים ועוד, דרך שירות המלצות וביקורות, ואטרקציות

.  אינו משגשג בתקופות מיתון, נוכח העובדה שהתזמון מעיד על אופטימיות גבוהה בנוגע לענף התיירות אשר כידוע

אירופה

ההעלאה הגבוהה מאז שנת  , 1.75%לרמה של 0.5%-כ, בריטניה העלתה את הריבית בפעם השישית ברציפות❖
בהודעת הריבית  . אז פרץ המשבר הפיננסי הגלובלי, 2008הריבית בבריטניה כעת ברמתה הגבוהה ביותר מאז סוף .1995

ציינה וועדת המדיניות המוניטארית כי הלחצים האינפלציוניים בבריטניה ובשאר אירופה הוחרפו משמעותית מאז החלטת  
צופה הבנק המרכזי כי  , בשל כך. בעיקר בשל העלייה של מחירי הגז על רקע המלחמה באוקראינה, הריבית הקודמת

בעוד 2%-לפני שתרד ל, 2023ותישאר גבוהה במשך רוב 13%-האינפלציה בבריטניה תגיע עד סוף השנה ליותר מ
הבנק המרכזי בבריטניה הזהיר כי כלכלת בריטניה תיכנס בהמשך השנה למיתון שיהיה ממושך ועמוק  , בנוסף. שנתיים

ניתן להעריך כי  (. בהתאמה9.1%-ו9.4%)ב היו די מתואמות "האינפלציה בבריטניה ובארה, עד כה. 90-כמו בשנות ה
לא יותיר את  ( בדגש על גז טבעי, אשר גם היא סופגת עדיין עליה חדה בעלויות האנרגיה)ב "שיעור אינפלציה דומה בארה

.כמו במקרה של אנגליה, השווקים אדישים

. מדדי מנהלי הרכש באירופה היו גם הם גבוהים מהצפי בחודש יולי אך ממשיכים להצביע על האטה בפעילות ביבשת❖
לעומת )' נק51.2ואילו במגזר השירותים עמד המדד על ( 'נק49.6לעומת צפי )' נק49.8המדד במגזר הייצור עמד על 

35.8%-כאשר עלה ב, מראה על עצירה מסוימת בעליית המחירים( רמה שנתית)מדד המחירים ליצרן (. 'נק50.6צפי 
.במאי36.2%לעומת עליה של , בחודש יוני

סין

ההכנסות ברבעון . כאשר היא מכה את התחזיות הן בהכנסות והן ברווח, פרסמה את דוחות הרבעון השניעליבאבא❖
 EBITDA-ה. 1.52$לעומת צפי $ 1.75-ואילו הרווח למניה הסתכם בכ$, 30Bלעומת צפי $ 30.69B-הסתכמו בכ

מיליארד יואן  17.8-כאשר הכניס כ10%Y/Y-סגמנט הענן צמח כ. מעל תחזיות האנליסטים$,B5.1המתואם עמד על 
$ B3.3מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי של $ B5-החברה ממשיכה להיות פרת מזומנים כאשר יצרה כ. ברבעון
.  משנה קודמת ומעל צפי האנליסטים7%-צמיחה של כ, ברבעון

ישראל  

בהשוואה  5.4%-גידול של כ, ח"מיליון ש137-הרבעוני הסתכם בכNOI-ה. פרסמה את דוחותיה לרבעון השניגב ים❖
המיוחס לבעלי המניות הסתכם  FFO-ה. בהשוואה לרבעון המקביל5.5%-מנכסים זהים גדל בכNOI-ה. לרבעון המקביל

הגידול נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הריבית  . בהשוואה לרבעון המקביל34%-צמיחה של כ, ח"מיליון ש82-ברבעון ב
מיליון ש״ח ברבעון 263לעומת , ח"מיליון ש508-הרווח הנקי לבעלי המניות עלה ברבעון לכ. ובהוצאות המיסים

,  ₪מיליון 238-בנכסי המשרדים נרשמה עלייה של כ. ח"מיליון ש375רובו מיוחס לרווחי שערוך בגובה של , המקביל
.  ירידה בשיעורי ההיוון ועלייה בדמי השכירות, לאור עליית המדד

שבועיתסקירה
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