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אירועים מרכזיים השבוע

ההאטה בקצב . 2.6%נמוך מהתחזיות המקודמות שעמדו על , ברבעון השלישי של השנה2.0%-ב עלה בכ"בארהג"התמ❖
12%-לאחר שעלתה כ, בלבד1.6%הצמיחה נובעת בעיקר עקב האטה חדה בצריכה הפרטית שצמחה בקצב שנתי של 

עליות , צווארי הבקבוק בשרשראות האספקה ברחבי העולם, נוסף לכך. 1.0%-ההכנסה הפנויה ירדה בכ. ברבעון הקודם
.מחירים ווריאנט הדלתא הכבידו על הוצאות הסחורות והשירותים

מתוכן היכו את  80%-ולמעלה מ, את דוחות הרבעון השלישידיוחו500P&S-כמחצית מן החברות הנכללות במדד ה❖
השלישי בגובהו בעשור  , 36.6%-שיעור הצמיחה בשורת הרווח עומד על כ. תחזיות הרווח המוקדמות של האנליסטים

.האחרון

להיות החברה הגדולה  מייקרוסופטחזרה מניית , ומנייתה ירדה( הרחבה בהמשך)פושרים ת"דוחופרסמה שאפל לאחר ❖
.  45%-מתחילת השנה זינקה מניית מייקרוסופט בכ. טריליון דולר2.45-עם שווי של כ, סטריטבמונחי שווי שוק בוול 

.  2007-הודות להכנסות שלה ממכשירי האייפון שהשיקה מ2010אפל עקפה את מיקרוסופט בשווי השוק באמצע בשנת 
, 2020ברצף מאמצע סטריטכשאפל מובילה את וול , מאז שתי ענקיות הטכנולוגיה התחלפו ביניהן בבכורה מספר פעמים

.ועד ליום שישי האחרון

במסגרת מיתוג מחדש של  ,Meta, חשף במהלך כנס שערכה החברה את השם החדשצוקרברגמארק פייסבוקל"מנכ❖
למצוא קהילות  , ולעזור לאנשים להתחבר Metaverse-תהיה לעורר לחיים את חזון ה Metaהמטרה של, לדבריו. החברה

גם כאשר אינם נמצאים  , יאפשר לאנשים לחוות חוויות עשירות עם אחרים Metaverse-עוד הסביר כי ה. ולהצמיח עסקים
.ולעשות יחד דברים שאי אפשר היה לעשות בעולם האמיתי-באותו מקום 

פרויקטים  26-התכניות כוללות כ. משרד האוצר הציג בשבוע שעבר את התוכניות שלו לתחום התשתיות בעשור הקרוב❖
50-כ)קרוב למחצית מן הפרויקטים , לדברי שר האוצר ליברמן. ₪מיליארד 110-בהיקף של כ, גדולים בתחום התשתיות

(.ציבורית-שותפות פרטית)PPPיבוצעו בשיתוף המגזר הפרטי בשיטת ( ₪מיליארד 

.  שגורם להפסקות החשמל התכופות ברחבי המדינה, הרגולטור בסין חשף תוכנית משולבת להתמודדות עם משבר האנרגיה❖
.הגדלת מכסות פליטת פחמן ואפשרות לגלגל את עליות המחירים לצרכנים, התוכנית כוללת פיקוח על מחירי הפחם

מיליארד דולר מתחילת  30-למרות שבנק ישראל רכש קרוב ל. השקל ממשיך בהתחזקות מהותית אל מול סל המטבעות❖
בשבוע האחרון התחזק  . מול הסל באותה התקופה4%-זינק המטבע המקומי בכ, השנה כדי למתן את התחזקות השקל

בעוד , לדולר₪ 3.2ובמסחר מול הדולר נשבר הרף הפסיכולוגי של , השקל בשיעור החד ביותר מול המטבעות המובילים
.שנים מול השקל20שהאירו הגיע לרמת שפל של 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

23.42%S&P 5004605.381.33%22.61%-351849.500.61%א "ת

22.93%NASDAQ 10015498.392.71%20.25%-1251920.860.14%א "ת

902157.781.31%23.28%DAX 3015688.770.94%14.36%א "ת

3128.080.81%53.56%FTSE1007237.570.46%12.03%א בנקים"ת

SME 60850.171.36%22.57%EUROSTOXX 600475.510.77%19.17%א "ת

1096.141.93%31.71%NIKKEI 22528892.690.31%5.28%ן"א נדל"ת

1976.021.08%9.32%MSCI  WORLD 745.230.40%15.31%א צמיחה"ת

ALL SHARE2057.681.10%20.50%HANG SENG25377.24-2.87%-6.81%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20399.000.41%8.33%AA+4.89-1.00%0.93תל בונד 

60383.730.33%7.92%AA4.49-0.99%1.02תל בונד 

381.190.34%9.71%A3.15-0.68%1.62תל בונד תשואות

383.300.35%8.05%AA4.35-0.96%1.08תל בונד צמודות

50394.47-0.38%0.62%AA-3.791.59%0.96תל בונד שקלי 

378.39-0.21%5.05%A-2.953.01%2.51בונד תשואות שקלי

400.95-0.21%7.65%A+2.444.61%4.18תל בונד גלובאל

372.52-0.32%1.75%AA-3.402.00%1.43תל בונד לא צמודות

268.15-0.57%8.35%A+2.883.63%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

1.62החברה עקפה את צפי האנליסטים עם רווח מתואם של . הרבעון השלישית"דוחופרסמה ביום רביעי את ויזהחברת ❖
הצפי  )מיליארד דולר 6.6גם ההכנסות עקפו את הצפי המוקדם עם (. דולר למניה1.54צפי מוקדם עמד על )דולר למניה 

מהרבעון הפיסקאלי  17%-בגדל  Visa-נפח התשלומים ב, בנוסף. בשנה29%קצב צמיחה של , (מיליארד דולר6.5עמד על 
התחזיות לרבעון . חלוקת דיבידנדאישרה החברה . משנה לשנה38%-בעוד שנפח התשלומים זינק ב, 2020הרביעי של 

החברה מניחה כי הצמיחה בשנה הבאה תהיה  . בהתאמה5%-וב3%-נמוכות מהקונצנזוס בכהיו 2022הקרוב וכן לשנת 
.ביום חמישי6%-ירדה המניה בכת"לדוחובתגובה . מן הצמיחה השנהכמחצית כלומר , לשנה20%-10%בטווח של 

בזכות מס נמוך יותר  )דולר למניה 1.24החברה עמדה בתחזית הרווח של . פרסמה את דוחות הרבעון השלישיאפלחברת ❖
מיליארד  85.05-מיליארד דולר לעומת צפי מוקדם ל83.36)ההכנסות היו נמוכות במעט מהצפי (. דולר למניה0.05שתרם 

סך . ככל הנראה על רקע קשיים בשרשרת האספקה, Wearables-וIphonesבעיקר בשל מכירות חלשות של , (דולר
מיליארד  67.3מתחת לקונצנזוס שעמד על , מיליארד דולר65ההכנסות ממוצרים עמדו על . 29%YoY-המכירות צמח בכ

YoYהצמיחה (. מיליארד דולר17.79מעל הקונצנזוס שעמד על )מיליארד דולר 18.3ההכנסות משירותים עמדו על . דולר
.1.82%-ירדה מניית החברה בכת"לדוחובתגובה . 20%בעוד שבאמריקה הצמיחה עומדת על , 83%בסין עומדת על 

111.55צפי מוקדם עמד על )מיליארד דולר 110.81ההכנסות עמדו על . מתחת לצפי, Q3דיווחה על תוצאות אמזוןחברת ❖
.  דולר למניה8.9נמוך מהצפי המוקדם שעמד על , דולר6.12הרווח למניה עמד על . 15%YoYצמיחה של ( מיליארד דולר

בנוסף סיפקה החברה תחזית  . מעל הקונצנזוס, 39%YoY-לחיוב ניתן לציין כי קצב הצמיחה של פעילות הענן הואץ ל
מיליארד  130-140החברה צופה הכנסות של . שאמור להיות החזק ביותר שלה עקב עונת החגים, מאכזבת לרבעון הרביעי

תחזית הרווח התפעולי  . מהקונצנזוס1%-כאשר הטווח העליון נמוך בכ, (4%-12%צמיחה בטווח של )דולר ברבעון הרביעי 
,  אדםבכוח בטווח העליון עקב מחסור מהקונצנזוס 60%-נמוך בכ, מיליארד דולר0-3לרבעון הרביעי עומדת בטווח של 

.2.15%-בתגובה לדוחות ירדה מניית החברה בכ. וכן השיבושים הקשים בשרשרת האספקה, עלויות עובדים גבוהות יותר

( TIPS)ח מדינה צמוד אינפלציה "בקטגוריית אגנרשם זינוק בגיוסים , ב"על רקע התגברות הלחצים האינפלציוניים בארה❖
.מיליארד דולר3.2קרוב לשיא כל הזמנים שנרשם ביולי האחרון ועמד על , מיליארד דולר2.8-לכ

אירופה

-לעומת צפי ל( קצב שנתי)2.1%-עלה באוקטובר בגוש האירו בכ( בנטרול אנרגיה ומזון, ליבה)מדד המחירים לצרכן ❖
(.2.1%הצפי עמד על )2.2%ברבעון השלישי עמד על ג"התמ. 1.9%

ברבעון השלישי השנה ביחס לרבעון השלישי  52%-צפויים לגדול בכ600יורוסטוקסרווחי החברות המשתייכות למדד ❖
.בשנה שעברה

הממשלתית הרוסית להתחיל ולמלא את מתקני  גזפרוםלאחר שהנשיא פוטין הורה לחברת , מחירי הגז ירדו השבוע באירופה❖
מבקריו של פוטין טוענים כי ניצל את משבר האנרגיה הקשה באירופה בכדי  . האחסון ברחבי אירופה החל מחודש הבא

שבנייתו הושלמה בחודשים  " 2נורד סטרים "ללחוץ על הבכירים באיחוד האירופי לזרז את אישור ההזרמה בצינור 
.גזפרוםי "מעלות בנייתו מומן עשכמחצית , האחרונים

סין

המדד המשולב עמד  . 'נק52.4ובמגזר השירותים עמד על ', נק49.2מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד באוקטובר על ❖
.'נק50.8באוקטובר על 

כאשר נהגי משאיות  , דווח כי בשל מחסור בדיזל תחנות דלק החלו להקציב מכסות דלק, על רקע משבר האנרגיה בסין❖
ההערכה  . מחוזות תחנות הדלק גובות תשלום נוסף על כל תדלוק' וכמו כן במס, בכל פעםליטרים 100יכולים לתדלק רק 

.היא כי המחסור הנוכחי ישפיע לרעה גם על המשבר המתמשך בשרשראות האספקה העולמית

ישראל  

ברבעון השני לאחר  20.4%-לאחר זינוק של כ, בחישוב שנתי3.4%-הרכישות בכרטיסי אשראי עלו ברבעון השלישי בכ❖
טרום  )2019מעל ספטמבר 19%-בחודש ספטמבר היקף הצריכה התייצב על רמה גבוהה יחסית של כ. הסרת המגבלות

.בלבד5%-וצריכת השירותים עלתה בכ28%-צריכת המוצרים עלתה בכ(. הקורונה

זאת לאחר שנדחה ערעור שהגישה החברה על צו שהגיש פקיד שומה  , צפויה לשלם מיסים בגובה מאות מיליוני שקליםטבע❖
לב המחלוקת הייתה השאלה  . 2006-2011ל בשנים "בגין רכישות של חברות בחו2008-2011בירושלים בנוגע לשנות המס 

מיליארד דולר גורם לפקיעתו  27האם השימוש שעשתה טבע ברווחים פטורים ממס לצורך רכישת חברות בסכום מצטבר של 
.הערעור נדחה כאמור. י החוק לעידוד השקעות הון"של הפטור ממס שקיבלה החברה עפ

שבועיתסקירה
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