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אירועים מרכזיים השבוע

ונס השלים את רצף העליות השבועי  'מדד הדאו ג)שני ברציפות , סיימו שבוע נוסף בעליותסטריטמדדי המניות בוול ❖
החודשים האחרונים  12-זאת לאחר שב(. הארוך ביותר בשנה באחרונה כאשר עלה ברציפות בארבעת השבועות האחרונים

בשל האטה באינפלציה צפוי  . ב היה נמוך מהצפי המוקדם"י הפד לבחינת האינפלציה בארה"המדד המועדף ע, PCE-מדד ה
גורם נוסף אשר תומך את העליות בשווקים הוא עונת הדוחות  . הפד להאט את קצב העלאות הריבית בחודשים הקרובים

s&pמדד ה , 2.2%-ק עלה כ"מדד הנאסד, בסיכום שבועי. ב אשר מסתמנת כטובה מהציפיות המוקדמות"בארה 500
.ובכך השלים עליה שבועית הגדולה ביותר מאז חודש מאי האחרון, 5.7%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג, 3.9%-התחזק בכ

ברבעון , "מיתון טכני"ב רשמה צמיחה שלילית ולמעשה רשמה "לאחר שבשני הרבעונים הראשונים של השנה כלכלת ארה❖
קצב התרחבות הצריכה . 2.4%-מעל הצפי המוקדם שעמד על צמיחה של כ, 2.6%-ב בכ"השלישי צמחה כלכלת ארה

שיעור . לצמיחה ברבעון2.8%-ואילו עודף הייצוא תרם כ, נתון המעיד על האטה בצריכה1.4%הפרטית ברבעון עמד על 
. 9.1%מהנתון ברבעון הקודם שעמד על 4.1%כאשר ירד לרמה של , הרבעוני הפתיע לטובהג"מהתמהאינפלציה הנגזר 

.מרבית הירידה מיוחסת לצניחה בעלויות האנרגיה

,  ב"המדד המועדף על הפד לאומדן רמת האינפלציה בארה, כאמור, שהוא, (PCE)מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית ❖
לעלייה של  נמוך מהצפי המוקדם , 5.1%-ברמה שנתית עלה המדד כ. בהתאם לצפי המוקדם, בחודש ספטמבר0.5%-עלה כ
על רקע ההערכות הגוברות כי הפד צפוי , ב"לאחר פרסום הנתון ביום שישי עלו בחדות מדדי המניות בארה. 5.2%

.למתן את קצב העלאות הריבית בחודשים הקרובים

באמצעות צמצום צריכת גז החורף לאחר שבמשך חודשים נערכו מדינות אירופה לקראת משבר אנרגיה חריף מאוד בחודשי ❖
רמת המלאים במאגרי הגז ברחבי היבשת  . מסתמן כי פעולות עלו נשאו פרי, ופעילות הסברתית( LNG)יבוא גז מונזל , טבעי

אשר נפגעה קשות בשל הפסקת  , גם בגרמניה. 100%-מצויה בשיא של מספר חודשים ובמספר מדינות עומד הנתון על כ
.  98%עומדים המלאים על , הזרמת הגז מרוסיה

אירו למגה ואט 95-הצלחת המאמץ לאגירת מלאי גז לקראת החורף הביא לירידה במחיר הגז לחשמל עד לרמה של כ
מן השיא שנרשם  70%-ירידה זו משקפת צניחה במחיר של כ. הרמה הנמוכה ביותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, לשעה

לאור העלייה המשמעותית ברמת המלאים נראה כי החורף הקרוב  . אירו למגה וואט שעה350-כ, בחודש אוגוסט
.ביחס לנבואות הזעם מן החודשים האחרונים" סבירה"באירופה יעבור בצורה 

המיליארדרים  20: עד כמה הירידות במניות הטכנולוגיה האמריקאיות היו חריפות השנה ניתן ללמוד מן הנתון הבא❖
ספגו יחדיו ירידת ערך  ( ביל גייטס ולארי אליסון, צוקרברגביניהם מארק )ב "הגדולים מתחום הטכנולוגיה בארה

הפסד זה גדול מן השווי  . בעקבות הירידות החדות בשווקים, של קרוב לחצי טריליון דולר מתחילת השנה" על הנייר"
.להוציא את שבע החברות הגדולות במדד)!( s&p500-המצרפי של כל חברות ה

-הצפי הוא להעלאה של כ. ב"תתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה, 21:00בשעה , ביום רביעי הקרוב❖
הפעילים בשוק ממתינים למסיבת העיתונאים לאחר פרסום ההחלטה בה הנגיד . 3.75-4.00%לרמה של , 0.75%

.פאוול אמור לשפוך אור על המשך המדיניות המוניטארית של הבנק

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

S&P 5003901.063.95%-18.15%-351933.822.43%2.24%א "ת

NASDAQ 10011102.452.24%-29.03%-1251956.842.05%4.85%א "ת

10.85%DAX 3013243.334.02%-16.63%-902076.700.90%א "ת

3599.123.87%5.24%FTSE1007047.671.12%-4.56%א בנקים"ת

SME 60665.88-0.21%-26.00%EUROSTOXX 600410.763.65%-15.79%א "ת

22.37%NIKKEI 22527105.200.80%-5.86%-990.800.73%ן"א נדל"ת

22.08%MSCI  WORLD 588.953.34%-21.98%-1544.67-1.06%א צמיחה"ת

ALL SHARE1829.850.52%-16.01%HANG SENG14863.06-8.32%-36.48%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

8.97%AA+5.062.15%1.70-20363.300.97%תל בונד 

7.81%AA+4.862.07%1.62-60353.541.10%תל בונד 

5.70%A3.303.49%3.11-358.300.38%תל בונד תשואות

7.10%AA4.622.20%1.76-355.721.07%תל בונד צמודות

7.51%AA-3.844.44%1.21-50369.580.77%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
360.540.06%-6.22%A-2.786.15%2.89

4.49%A+2.267.75%4.49-390.17-1.44%תל בונד גלובאל

352.730.47-6.52%A+3.404.831.60תל בונד לא צמודות

--386.47-1.29%7.93%A+2.437.57%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

:השבוע פרסמו חברות הטכנולוגיה הגדולות את דוחותיהן לרבעון השלישי❖

.  כאשר הורידה את תחזית ההכנסות לשנה כולהאכזבה אך , עקפה את התחזיות המוקדמות להכנסות ורווחמייקרוסופט•
(.  2.3$לעומת צפי )$ 2.35ורווח למניה של ( B49.61$לעומת צפי )$ B50.1החברה דיווחה על הכנסות רבעוניות של 

אך הצמיחה אל מול רבעון קודם האטה לרמה של  , (B20.31$-גבוה מהצפי ל)$ B20.33בחטיבת הענן ההכנסות עמדו על 
לפני שנה  50%-נמצאת בהאטה וירדה מ Azure-הצמיחה ב-זאת ועוד(. ברבעונים קודמים26%לאחר צמיחה של )20%

כלומר  $, B52.35-53.35ברבעון הרביעי צופה החברה הכנסות בטווח של . 36.5%מתחת לצפי הצמיחה של , כעת35%-ל
בהכנסות  5%כמו כן החברה צופה ירידה שנתית של . B56.05$-ונמוך משמעותית מצפי האנליסטים ל2%-צמיחה של כ

.  עקב התחזקות הדולר

והרווח למניה עמד על $, B88.75לעומת צפי $ B90.15-כאשר ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ, פרסמה דוחות חזקיםאפל •
כאשר , (B69.39$לעומת צפי $ B70.96)ההכנסות ממוצרים הכו את הצפי המוקדם . 1.27$-לעומת צפי מוקדם ל$ 1.29

מכירות  (. B43.38$לעומת צפי $ B42.63הכנסות של )באופן מינורי ביותר " פספס"ממנו חששו יותר מכל האייפוניםמגזר 
בתחום השירותים ההכנסות היו נמוכות מעט מהצפי  (. B9.27$לעומת צפי $ B11.51)ניפצו את התחזיות MAC-ה
(B19.19 $ לעומת צפיB20.05$ .)7.5%-ב ביום שישי סיימה מניית החברה בעלייה של כ"את יום המסחר בארה.

בדיגיטלבצל הפגיעה מן ההאטה בהוצאות הפרסום , אכזבה כאשר פספסה הן בשורה העליונה וכן בשורה התחתונהגוגל •
-ההכנסות הסתכמו ב. בשל ההאטה הכלכלית והעלייה בהוצאות הפרסום( YouTube-הן בשורת החיפוש והן ב)
B69.09 $לעומת צפי ל-B71.00 ,$זאת לאחר שהתחזית כבר  )$ 1.26לעומת צפי $ 1.06-ואילו הרווח למניה הסתכם ב

(. B6.69$-גבוה מהצפי ל)$ B6.87-ההכנסות מסגמנט הענן הסתכמו ב(. 1.35$הונמכה בתחילת הרבעון מרמה של 
.B79.5$למניה על הכנסות של $ 1.38לרבעון הנוכחי צפי האנליסטים עומד על רווח של 

(  B7.57$לעומת צפי $ B7.8)כאשר התוצאות עקפו את הקונצנזוס המוקדם הן ברמת ההכנסות , פרסמה דוחות חזקיםויזה•
11%Y/Y-ההכנסות משירותי הסליקה גדלו בכ: ברמת הפעילויות(. 1.87$לעומת צפי $ 1.93)והן ברמת הרווח למניה 

ההכנסות מפעילות בינלאומית  , B3.8$לרמה של 10%Y/Y-גדלו בכData Proccesing-ההכנסות מ$, B3.5לרמה של 
ואשררה תוכנית  $, 0.45-ל20%-החברה הגדילה את גובה הדיבידנד הרבעוני בכ. B2.9$לרמה של 52%Y/Y-בכגדלו 

.B12$חדשה לרכישה עצמית של מניות בגובה של 

ועברה מעט את הצפי ברווח למניה  , (B127.46$לעומת צפי $ B127.1)פספסה קלות את תחזית ההכנסות לרבעון אמזון❖
$,  B20.5עמדו על , שהם המקור המרכזי לרווחיות החברה( AWS)ההכנסות משירותי הענן (. 0.22$לעומת צפי $ 0.28)

גוגל ומייקרוסופט דיווחו כאמור על צמיחה  , זאת לאחר ששתי המתחרות הגדולות$, B21.1-נמוך מהצפי המוקדם ל
לאחר שסיפקה  , במסחר ביום שישי7%-המניה ירדה כ. מה שמעיד על היחלשותה של אמזון בתחום, בהכנסות מן הענן

.ברבעון$ B150לעומת צפי מוקדם להכנסות של $ B140-148בו היא צופה הכנסות של , תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי

(. 0.4%גבוה מהצפי לעלייה של )0.6%-ב עלתה בספטמבר בכ"בארהג"התממן 70%-המהווה כ, הצריכה הפרטית❖
(.0.3%גבוה מהצפי לעלייה של )0.4%-ההכנסה הפרטית עלתה בספטמבר כ

אירופה

הרמה הגבוהה ביותר  , 2%לרמה של 0.75%-את הריבית בגוש בכ,  כצפוי, העלה השבוע( ECB)הבנק המרכזי האירופאי ❖
לאור  , כאמור, ההחלטה לא הפתיעה. 1.5%הריבית על הפיקדונות עלתה גם היא באותו השיעור לרמה של . 2009מאז שנת 

,  גרמניה, ובמדינה החזקה בגוש, בספטמבר10.1%העבודה כי האינפלציה בגוש האירו האמירה עד לרמה שנתית של 
נראה כי הבנק המרכזי ייאלץ להמשיך  , ברמות אינפלציה אלו. באוקטובר10.4%-הגיעה עד לרמה שנתית של כ

.זאת על אף ההתכווצות בפעילות הכלכלית ברחבי הגוש, ולהעלות את הריבית בחודשים הבאים על מנת לדכאה

בתחום הייצור ירד מדד מנהלי הרכש  . מדדי מנהלי הרכש לחודש אוקטובר מעידים על התכווצות הפעילות בגוש❖
מרמה  )' נק48.2בתחום השירותים ירד מדד מנהלי הרכש לרמה של (. 'נק48.4מרמה קודמת של )' נק46.6לרמה של 

המשקפת התכווצות ' נק50זהו החודש הרביעי ברציפות שהמדד נמצא מתחת לרמה של (. 'נק48.8קודמת של 
נשיאת הבנק המרכזי אמרה כי המדיניות המוניטארית  . מודע להיחלשות הכלכליתECB-יש לציין כי ה(. 50-מתחת ל)

.של מצב זההדיסאינפלציוניתהעתידית תיקח בחשבון את האפשרות כי הגוש ייכנס למיתון ואת ההשפעה 

שתרם רבות , משרד ההגנה הרוסי הודיע על כוונת מוסקבה שלא להאריך את הסכם ייצוא התבואה מאוקראינה❖
נזכיר כי לפני כשלושה . זאת כתגובה למתקפה אוקראינית נגד צי היום השחור הרוסי, לירידת מחירי התבואה בעולם

לשחרור מיליוני טונות של  והביא , חודשים נחתם ההסכם שאפשר פתיחה מחדש של הנמלים בים השחור ליצוא חיטה
ואכן בשבוע שעבר כתבנו כי ייצוא החיטה מאוקראינה חזר לרמתו ערב תחילת  . חיטה אוקראינית שהמתינו לייצוא

מוסקבה משתמשת בטענת שווא כדי לבלום את מסדרון  "שר החוץ האוקראיני מסר בתגובה למהלך הרוסי כי . המלחמה
כי מחירי הסחורות החקלאיות צפויות לעלות בתגובה להודעה  להעריך ניתן ". התבואה שמאפשר ביטחון תזונתי למיליונים

.  הרוסית

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

-ב ב"ח של ממשלת ארה"השנה הגרועה ביותר לאג
השנים האחרונות250

אולם בתקופות המוקדמות  , 17-ב קיים בצורה כזו או אחרת כבר מאז המאה ה"ח ממשלת ארה"אג
לאחר מלחמת העולם הראשונה ובמטרה לממן את צרכיה . בעיקר להלוואות בין מדינותשימש 

אשר משמשים עד היום את  T-BILLS-ה1929הושקו לראשונה בשנת , הפיסקאליים של המדינה
:ב למימון התקציב"ממשלת ארה

השנה  , 23%-תשואה שלילית של כשנים הניב מתחילת השנה 10-ב ל"ח ממשלת ארה"אג•
.  השנים האחרונות250-וככל הנראה הגרועה ביותר בT-BILLSהגרועה ביותר מאז השקת 

במשך שנתיים  שנים 10-ב ל"ח ארה"נרשמה תשואה שלילית באג, 1958לראשונה מאז •
.רציפות

שלוש שנים רצופות של תשואה  םמעולהציגו ב לא "אגרות החוב הממשלתיות של ארה•
צפויה להניב תשואות חיוביות  2023שנת , פ ההיסטוריה"אם לשפוט ע, שלילית ולכן

.ב"ח ממשלת ארה"למשקיעים באג
הרי , הושפעו מן החששות מפני העלייה באינפלציהח"האגלאחר תקופה ארוכה בהם שווקי •

.משקפים בעיקר את החששות למיתוןח"האגשכיום שווקי 
ראשונים כאשר העלו את הריבית בחודש " מצמצו"הבנקים המרכזיים של אוסטרליה וקנדה •

עקב חשש לשוק הדיור ולמערכת הפיננסית  , בשיעור נמוך מן הצפי המוקדםאוקטובר בארצם 
.  וזאת בנימוק כי העלאות הריבית האגרסיביות עד כה צפויות לקרר את האינפלציה

הבנק המרכזי של בריטניה החל לרכוש אגרות חוב ממשלתיות ארוכות בכדי לספק נזילות  •
.  ולמעשה נקט במדיניות מוניטארית מצמצמת ומרחיבה בו זמנית, לגופים המוסדיים בארצו

המשקיעים מפרשים את ההאטה בתוואי עליית הריבית של הבנקים המרכזיים כסימן חיובי  •
.לרצף עליות שעריםח"והאגלבאות ושלחו את מדדי המניות 

, מחד. הקרוב' אשר תתפרסם ביום דFED-עיני המשקיעים נשואות כעת לתוצאות ישיבת ה•
ניתן לראות עדויות רבות כי האינפלציה צפויה לרדת בחדות בחודשים הקרובים והשפעות  

נתוני התוצר  , מאידך. העלאת הריבית כבר דוחפות את המשק האמריקאי על סף מיתון
שוק העבודה החזק ונתוני האינפלציה האחרונים אשר עדיין , החזקים שפורסמו לאחרונה

. רשמו עליה תומכים בהמשך הידוק מוניטרי אגרסיבי

mailto:info@oceyet.com

