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אירועים מרכזיים השבוע

הודות לעונת  , בדרכם לסיים חודש שני ברציפות של עליות, סיימו את השבוע החולף בעליותסטריטמדדי המניות בוול ❖
וכן אופטימיות בקרב המשקיעים כי הפד יאט את קצב הריסון המוניטארי לאחר  , דוחות שעל פי רוב הייתה טובה מן הצפוי

ומדד , 1.5%-עלה כs&p500-מדד ה, 0.7%-ק כ"בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד. נתוני האינפלציה של חודש אוקטובר
.  הרמה הגבוהה מאז חודש אפריל, 1.8%-ונס עלה כ'הדאו ג

.פרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפד מישיבת הריבית האחרונה מאותת על האטה צפויה בקצב הריסון המוניטארי❖
לאור ההשפעה שיש  , מפרסום הפרוטוקול עולה כי בכירי הפד מעריכים כי בקרוב העלאות הריבית תהיינה קטנות יותר

חלק  , למרות שטרם ניכרים סימנים משמעותיים לבלימת האינפלציה. למדיניות המרסנת בה נקט הפד בחודשים האחרונים
מחברי הוועדה הביעו דאגה בנוגע לסיכונים למערכת הפיננסית ולהאטה משמעותית בצמיחה באם הפד ימשיך באותו קצב 

העלאות קטנות יותר יעניקו לקובעי המדיניות הזדמנות לעמוד את השפעת רצף "וכן כי , אגרסיבי של העלאות ריבית
-צופה העלאת ריבית של כ( 76%החוזים על ריבית הפד מעניקים הסתברות של )קונצנזוס התחזיות ". ההעלאות

.בישיבה הקרובה בחודש דצמבר0.5%

הנחשב כמנבא תקופות מיתון החריף  , האינדיקטור.שנה40היפוך עקום התשואות האמריקאי ברמה הגבוהה מזה ❖
נקודות 77-עומד כעת על כYR2-YR10ב "כאשר פער התשואות של אגרות החוב הממשלתיות בארה, באופן משמעותי

בדבר ההאטה  , כאמור, זאת לאחר התבטאויות בכירים בפד, (שבועות' נקודות בסיס לפני מס45-לעומת פער של כ)בסיס 
.ב כתוצאה מהמדיניות המוניטארית של הפד"הצפויה בכלכלת ארה

על קביעת מחיר  7G-בעקבות המשך השיחות בין מדינות ה, זה השבוע השלישי ברציפות, מחיר הנפט ממשיך לצנוח❖
תקרה עבור נפט גולמי מרוסיה וכן החששות להאטה בביקוש בסין עקב סגרי ומגבלות שהוטלו עקב התפשטות נגיף  

במהלך  . בבורסה בניו יורק ביום שישי$ 76.28נוספים ונסגר ברמה של 5%-בסיכום שבועי איבד מחיר הנפט כ. הקורונה
בזה נפתחת הדרך . ב אישרה לענקית הנפט שברון לחזור ולהפיק נפט בשטח ונצואלה"פורסם כי ממשלת ארהש"סופ

.ק"ב במטרה להתמודד עם הקיצוצים באופ"מהלך אשר מקדמים בארה. לשווקים הגלובאלייםמונצואלהלחידוש יצוא נפט 

,  שנה בטיפול בחברות בפשיטת רגל מבין הגדולות בהיסטוריה40בעל ניסיון רב של , השלישיריייי 'ון ג'ג-FTXקריסת ❖
מונה מטעם בית המשפט לפקח על פעילות  2001ביניהן הקריסה המפורסמת של ענקית האנרגיה האמריקאית אנרון בשנת 

מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כישלון כה מוחלט של  "בהתרשמות שמסר לבית המשפט ציין כי . הכושלתהקריפטובורסת 
החל בתקינות מערכות שנפגעו ופיקוח  , בקרות תאגידיות והיעדר מוחלט כל כך של מידע פיננסי אמין כמו שהתרחש כאן

המצב  . ועד לריכוז השליטה בידיים של קבוצה קטנה מאוד של אנשים חסרי ניסיון ולא מתוחכמים, ל"רגולטורי לקוי בחו
לקוחותיה ואפילו  , נושיה, נהגה לשמור על תיעוד קלוש וחסר של פעילותהFTXמתברר כי , ואכן". הזה הוא חסר תקדים

התיעוד החלקי שאותר חושף  כי החברה כי חלק ניכר מכספי הלקוחות זרם לכיסם הפרטי של מספר  . העובדים שלה
מיליון  740-נמצאו כ, מיליארד דולר9-אל מול פיקדונות לקוחות בשווי של כ. לרכישת בתים פרטיים, מקורבים בין היתר

.כמיליון נושיםבנוסף נמסר כי לחברה . בלבדמיליון דולר במזומן 564-וקריפטודולר בשווי מטבעות 

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

3.25%02.01.2023ישראל5.00%-351879.21-0.31%א "ת

(ב"ארה)7.42%-1251903.94-0.55%א "ת FED4.00%14.12.2022

(אירופה)12.03%-902023.78-1.21%א "ת ECB2.00%15.12.2022

(אנגליה)3477.91-7.74%0.47%א בנקים"ת BOE3.00%15.12.2022

(קנדה)22.61%-962.760.88%ן"א נדל"ת BOC3.75%07.12.2022

S&P 5004026.12-0.69%-16.80%(יפן) BOJ0.1%-20.12.2022

NASDAQ 10011226.36-1.56%-28.76%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4014541.381.46%-9.15%(אוסטרליה) RBA2.85%06.12.2022

FTSE 1007486.670.92%0.01%SNB(שוויץ)0.50%15.12.2022

EUROSTOXX 600440.730.25%-11.17%

MSCI  WORLD 625.151.48%-17.18%

HANG SENG17573.583.85%-23.10%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

8.35%AA+5.062.41%1.79-20364.951.22%תל בונד 

7.23%AA4.832.32%1.69-60355.001.05%תל בונד 

5.67%A-3.223.76%3.18-359.950.95%תל בונד תשואות

6.64%AA4.572.49%1.88-356.990.95%תל בונד צמודות

6.85%AA-3.784.39%1.11-50372.950.49%תל בונד שקלי 

5.23%A-2.726.07%2.75-365.080.80%בונד תשואות שקלי

1.98%A+2.247.68%4.33-399.450.98%תל בונד גלובאל

356.100.55-5.75%A+3.364.791.49תל בונד לא צמודות

--383.48-1.96%6.58%A+2.396.69%תל בונד דולר
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הגרף השבועי

רצוי אל מול מצוי  -טעינת רכב חשמלי

המשרתת חלקים מניו יורק ) National gridח חדש של רשות החשמל"דו❖
מצא כי על מנת לתמוך בעלייה מהירה בשימוש בכלי רכב חשמליים  , (וסטס'ומסצ

ברחובות העיר ובכבישים מהירים ידרשו רשתות חשמל משודרגות כדי להתמודד 
.עם הביקוש החדש

תדרוש הספק , הצפויה לשרת מאות רכבים ביום, עמדת טעינה אחת, 2035עד שנת ❖
.שווה ערך לאצטדיון ספורט או לעיירה קטנה

❖National grid תחנות טעינה גדולות המשרתות רכבי 2035צופה כי עד שנתEV  ,
שווה ערך  –מגה וואט 19ידרשו הספק שיא של , טנדרים ומשאיות, רכבי שטח

.להספק של עיר קטנה

על ;בעתידEV-תחנות הטעינה הנוכחיות לא יכולות לשרת את הביקוש של רכבי ה❖
.וזה ייקח זמן-מנת שזה יקרה רשת החשמל צריכה לעבור שיפור משמעותי 

ולהוות צוואר בקבוק  , בניית החיבורים והשדרוגים במתח גבוה צפויה לארוך שנים❖
.  ביכולת של המשקים לתמוך בעליה מסיבית בהיקף השימוש ברכבים חשמליים

ב במסגרת היעדים שהציב במסגרת חוק האקלים מצפה כי "הממשל בארה, כידוע
.צפוי להיות רכב חשמלי2030-אחד מכל שני רכבים שימכרו ב2030החל משנת 
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