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אירועים מרכזיים השבוע

,  ג רבעוני"תמ)נתוני מאקרו משמעותיים ' לאחר פרסום מס, השלימו שבוע שני רצוף של עליותסטריטמדדי המניות בוול ❖
PCE) ,וכן נאומו של נגיד הפד ביום רביעי בו אותת פאוול כי הבנק המרכזי מתכוון להאט את  , ח תעסוקה חזק מן הצפוי"דו

-עלה כs&p500-מדד ה, 2.1%-ק כ"בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד(. הרחבה בהמשך)ב "קצב העלאת הריבית בארה
.0.2%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג1.1%

בוושינגטון אמר הנגיד  בורקינגסבנאומו ביום רביעי האחרון במכון ? ב בדרך לסיום"בארההחדותעידן העלאות הריבית ❖
יהיה זה הגיוני למתן את קצב העלאות הריבית שלנו בעודנו "פאוול כי לאחר העלאות הריבית החדות והמהירות השנה 

המועד להתמתנות קצב העלאת הריבית עשוי להגיע  "וכן כי , "מתקרבים לרמת צמצום שתספיק כדי להוריד את האינפלציה
ואכן מייד לאחר הנאום  . כלומר כבר בהחלטת הריבית הקרובה סביר שנראה העלאה מתונה יותר, "כבר בפגישה בדצמבר

יש לציין כי לאחר  )0.75%להעלאה של 19.4%לעומת הסתברות של , 80.6%לרמה של 0.5%עלתה ההסתברות להעלאה של 
ואילו ההסתברות לעלייה  68.7%לרמה של 0.5%פרסום נתוני התעסוקה החזקים ביום שישי ירדה ההסתברות לעלייה של 

עם זאת הדגיש פאוול כי עיתוי ההתמתנות בקצב העלאות הריבית פחות חשוב מאשר  (. 31.3%עלתה לרמה של 0.75%של 
זאת כיוון שלהערכתו מוקדם מידי  , השאלה מה יהיה גובה הריבית בסופו של התהליך וכמה זמן המדיניות תישאר מצמצמת

אנו נישאר  . ההיסטוריה מזהירה מפני שחרור מוקדם מידי של המדיניות: "להצביע על שינוי מגמה ועל התקררות האינפלציה
".במסלול עד להשלמת העבודה

: ב מעידים על סבירות גוברת לנחיתה רכה"הנתונים בארה❖

מן הנתונים החשובים ביותר לבנק המרכזי האמריקאי בבואו להחליט על , (PCE)מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית 1.
-בקצב שנתי עלה המדד בכ. בספטמבר0.5%ירידה מרמה של , 0.2%-המשך המדיניות המוניטארית עלה באוקטובר בכ

מה  , נתון זה מצטרף למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר שעלה פחות מהצפי. בספטמבר5.2%ירידה מקצב של , 5.0%
.צפוי להביא להאטה בקצב העלאות הריבית של הפד, שכאמור

.2.6%לעומת הערכה ראשונית מסוף אוקטובר לצמיחה של , 2.9%-המשק האמריקאי צמח ברבעון השלישי בכ2.

. משרות200,000גבוה משמעותית מהצפי לתוספת של , משרות263,000-בחודש נובמבר נוספו למשק האמריקאי כ3.
לעומת צפי )בנובמבר 0.6%-יש לציין כי השכר הממוצע לשעת עבודה עלה כ. 3.7%שיעור האבטלה נותר ברמה של 

.לכאב הראש של הפד בהחלטות הריבית הקרובות" להוסיף"מה שצפוי , (0.3%מוקדם לעלייה של 

וכן אוסטרליה הסכימו על תקרת מחיר בגובה ( G7)שבע המדינות המתועשות .ישנה הסכמה על תקרת מחיר לנפט הרוסי❖
ההסכם ייכנס  . זאת לאחר שהמדינות הצליחו להתגבר על סירובה של פולין ולגבש הסכם, דולר לחבית נפט רוסי60של 

להפחית את הכנסות רוסיה ממכירת נפט המסייעות לה לממן את המלחמה  : מטרתו של ההסכם. 5.12.2022, לתוקף מחר
.באוקראינה וכן למנוע את נסיקת מחירו של הנפט בעולם

❖"

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

2.75%02.01.2023ישראל5.22%-351874.88-0.23%א "ת

(ב"ארה)7.03%-1251912.000.42%א "ת FED4.00%14.12.2022

(אירופה)11.38%-902064.362.01%א "ת ECB2.00%15.12.2022

(אנגליה)3465.28-0.36%1.32%א בנקים"ת BOE3.00%15.12.2022

(קנדה)23.90%-971.320.89%ן"א נדל"ת BOC3.75%07.12.2022

S&P 5004071.701.13%-14.57%(יפן) BOJ0.1%-20.12.2022

NASDAQ 10011461.502.09%-26.74%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4014529.39-0.08%-8.53%(אוסטרליה) RBA2.85%06.12.2022

FTSE 1007556.230.93%2.32%SNB(שוויץ)0.50%15.12.2022

EUROSTOXX 600443.290.58%-9.12%

MSCI  WORLD 633.541.34%-16.07%

HANG SENG18675.356.27%-20.18%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

9.22%AA+5.082.53%1.86-20362.33-0.72%תל בונד 

8.02%AA4.882.46%1.79-60352.73-0.64%תל בונד 

6.43%A-3.234.21%3.55-355.54-1.23%תל בונד תשואות

7.42%AA4.602.66%1.99-354.48-0.70%תל בונד צמודות

7.02%AA-3.844.58%1.18-50371.51-0.39%תל בונד שקלי 

5.42%A-2.746.23%2.85-363.61-0.40%בונד תשואות שקלי

2.38%A+2.247.84%4.40-398.79-0.17%תל בונד גלובאל

5.96%A+3.394.971.57-354.85-0.35%תל בונד לא צמודות

--382.49-0.26%6.81%A+2.447.06%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

החברה העבירה מסר לספקים כי עליהם להתכונן לקראת  , י דיווחים"עפ. צפויה להעביר חלק מפסי הייצור מחוץ לסיןאפל❖
המטרה הינה להקטין את התלות  . ויאטנם-ככל הנראה הודו ו, למדינות אחרות באסיההעברה של הרכבת מוצרי אפל

מדיניות  )וחווה קשיים בייצור עקב המגבלות הסיניות , ממכשירי האייפון70%-המייצרת כFoxconnביצרנית הסינית 
נזכיר כי האנליסטים צופים פגיעה משמעותית בתוצאות עקב הפגיעה  . וכן מחאת עובדים כי לא קיבלו שכר"( אפס קוביד"

7%-כ, מיליארד דולר בדוחות הקרובים8-צופה פגיעה של כPiper Sandler-האנליסט הארש קומר מ, לדוגמא)בייצור 
(.מצפי ההכנסות

. 0.4%גבוה מהצפי שעמד על , 0.7%-ההכנסה הפנויה עלתה באוקטובר בכ. הצרכן האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה❖
.בהתאם לצפי, 0.8%-כמו כן הצריכה עלתה בכ

אירופה

,  (ירידה ראשונה מזה כשנה וחצי)0.1%-בנובמבר בכירדמדד המחירים לצרכן . נתוני אינפלציה מעודדים באירופה❖
-כאשר עלה בנובמבר כ, גם ברמה שנתית הפתיע המדד לטובה. באוקטובר1.5%וזינוק של , 0.2%לעומת צפי לעלייה של 

לעומת  , מדד הליבה נותר ללא שינוי בנובמבר. 10.4%ונמוך מהצפי לעלייה של 10.6%ירידה מרמה קודמת של , 10.0%
אם כי עם ירידה מובהקת בקצב , מחירי המזון והאנרגיה המשיכו להוביל את נתוני האינפלציה. 0.6%צפי לעלייה של 

יש לציין כי בנאום שנשאה  . באוקטובר41.5%לעומת , בקצב שנתי34.9%עמדה בנובמבר על -העלייה השנתית באנרגיה
בבנק  "-היא חזרה על מחויבות הבנק להחזיר את האינפלציה לטווח היעד, נשיאת הבנק המרכזי האירופי, לגארדכריסטין 

".2%עד לרמה שתידרש כדי להבטיח שהאינפלציה תחזור ליעד של , מצפים כי יבוצעו העלאות ריבית נוספות

(.6.6%מרמה קודמת של )6.5%שיעור האבטלה ירד באוקטובר לרמה של ❖

סין

מדד  . הסגרים המתמשכים וכן החולשה בענף הבנייה, "אפס קוביד"כלכלת סין ממשיכה להתכווץ על רקע מדיניות ❖
הצפי המוקדם עמד  )באוקטובר ' נק49.2מרמה קודמת של , בנובמבר' נק48.0מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד לרמה של 

'  נק48.7מרמה קודמת של ', נק46.7מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד בנובמבר גם הוא לרמה של (. 'נק49.0על 
גורמים מטעם  , יש לציין כי עקב ריבוי ההפגנות במדינה נגד המדיניות הקשוחה והסגרים(. 'נק48.0-וצפי מוקדם ל)

וכן מהלכים נוספים לעידוד שוק  , הקלה על כניסת זרים למדינה, הממשל הודיעו לאחרונה על הקלות במדיניות ובסגרים
כגון הקטנת כמות הרזרבות שהבנקים חייבים להחזיק כנגד פיקדונות על מנת להקל על מתן הלוואות למשקי בית  )ן "הנדל

.במטרה לעודד את הצמיחה( ועסקים

ישראל

,  הגבוהה במערכת הבנקאית, ברבעון20.8%התשואה על ההון עמדה על . פרסם דוחות חזקים לרבעון השלישיבנק מזרחי ❖
.  ברבעון השני השנה19.4%-ברבעון המקביל אשתקד וכ17.3%ובהשוואה לרמה של , 18.5%זאת לעומת צפי לרמה של 

בעיקר )ביחס לרבעון המקביל אשתקד 34.5%-ביחס לרבעון הקודם וכ10%ההכנסות מריבית נטו הציגו צמיחה של 
ההוצאות  (. ברבעון הקודם2.11%לעומת )2.41%המרווח הפיננסי גדל לרמה של (. הודות לעליית המדד והריבית במשק

-מהם יחלק הבנק דיבידנד בהיקף של כ, ₪מיליארד 1.17-הרווח הנקי הסתכם ב. 0.2%-להפסדי אשראי הסתכמו ב
30%.

הבנק ממשיך  . חתם את עונת הדוחות הטובה של הבנקים כאשר פרסם גם הוא דוחות חזקים לרבעון השלישיבנק לאומי ❖
המדד  , את המגמה שאפיינה את יתר דוחות הבנקים וכללה הכנסה מעבר למצופה בהכנסות הריבית על רקע עליית הריבית

גבוה , 14.9%התשואה על ההון של הבנק עמדה על . והמעבר האיטי של הציבור לפיקדונות נושאי ריבית, הגבוה
ביחס לרבעון 10%-כמו כן הבנק רשם הפרשות נמוכות להפסדי אשראי וכן ירידה בהיקף ההוצאות של כ. מהתחזיות

ביחס  9.2%הכנסות הריבית נטו של הבנק הציגו צמיחה של . בהכנסות14%-זאת לעומת צמיחה של כ, המקביל אשתקד
ממנו יחלק  , ₪מיליארד 1.78בשורה התחתונה רשם הבנק רווח נקי של . ביחס לרבעון המקביל28%-לרבעון הקודם ו

.20%-דיבידנד בהיקף של כ

בחישוב שנתי  4.1%-אוקטובר הרכישות בכרטיסי האשראי עלו ב-בחודשים אוגוסט. הפרטית ממשיכה לגדולהצריכה❖
לעומת  3.9%-בשלושת החודשים האחרונים המכירות ברשתות השיווק עלו ב. בשלושת החודשים הקודמים3.5%לעומת 

נתונים אלו מעידים כי בשלב זה אין סימנים להתמתנות בביקושים  . בשלושת החודשים הקודמים2.5%גידול של 
.יש לציין כי הגידול בצריכה מתרחש גם במוצרים וגם בשירותים . המקומיים

זאת  , בחישוב שנתי17.8%-ברבעון השלישי ייצוא שירותי הייטק עלה בכ.ההייטק ממשיך להיות הקטר של המשק❖
לעומת  13.6%-מתחילת השנה עלה ייצוא שירותי ההייטק בכ. בלבד ברבעון השני השנה5.5%-לעומת עלייה של כ

.עלייה זו תומכת בהמשך העודף בחשבון השוטף. התקופה המקבילה אשתקד

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

ב"ח בארה"מרווחי אג

הם נגעו ;ח חברות בדירוג גבוה היוו השנה תמונת מראה לביצועי מדדי המניות"מרווחי אג❖
הגיע לשפל שנתי ביום   S&P500-כאשר מדד ה,לאוקטובר12-בסיס ב' נק165בשיא של 
נמשכה במרץ ובסוף יוני אל תוך חודש יולי  , אשר החלה בתחילת ינואר, התופעה. שלמחרת

.השנה

iShares iBoxxהימים האחרונים בין21-הקורלציה ב❖ $ Investment Grade Corporate 
Bond ETF(LQD )לבין ה-S&P 500 נגיעה קלה משיא כל הזמנים ביוני  , 0.82עומדת על

(.י רוב שניהם נעים באותו הכיוון"עפ, קרי)2021

סיכוי של השקעה במניות אל מול השקעה באגרות חוב מתחילה להטות את /משוואת הסיכון❖
זאת לאחר תקופה של שנים רבות בהן ההטיה הייתה חד משמעית לטובת  , ח"האגהכף לטובת 

.השקעה במניות עקב ריביות אפסיות במרבית המדינות בעולם

להלן השוואה בין , ב"בארהח"האגעל מנת להבין את העלייה באטרקטיביות היחסית של שוק ❖
-מדד השל החודשים הקרובים 12-לFORWARD P/Eחלקי 1)תשואת שוק המניות 

s&p500 )ב"אל מול תשואת אגרת חוב ממשלתית לשנתיים בארה:

גדולה משמעותית לעומת זאת של ח"האגניתן לראות כי העלייה היחסית באטרקטיביות של שוק 
.ח"האגעקב עליית הריבית וכן פתיחת מרווחי , זאת כאמור, המניותשוק 

במיוחד אם החשש מההאטה ימשיך ללוות  , הביקוש להשקעה באגרות חוב צפוי להתאושש❖
אין עוד צורך בחשיפה   7%-6%בכדי להגיע לתשואת מטרה שנתית של. אותנו גם בהמשך

לאחר שנים רבות , ח"האגכיוון שחלק עיקרי בתשואה זו ניתן לקבל באפיק , גבוהה למניות
.פוטנציאל התשואה באפיק זה היה נמוך משמעותית, כאמור, שבהן

31.12.202102.12.2022

1 / FW (P/E) S&P5004.5%5.45%

2 Yr. treasury yield0.73%4.29%
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