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אירועים מרכזיים השבוע

ברקע להמשך עונת הדוחות של הרבעון הרביעי ופרסום נתוני , סגרו את שבוע המסחר בעליות נאותסטריטמדדי המניות בוול ❖
המדד המועדף על הפד בבואו לבחון את  , (PCE)פרסום מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית . הצמיחה לרבעון הרביעי

ב נמצא  "עליות הריבית בארהסייקלומחזק את ההערכות כי , ממשיך לבסס את ההאטה בקצבי האינפלציה, התפתחות האינפלציה
מכלול הנתונים שפורסמו לאחרונה  , המשקיעים שואבים עידוד מכך שלקראת סיום מחזור ההידוק המוניטארי. לקראת סיום

s&p-מדד ה, 4.3%-ק כ"בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד. של הכלכלה הגדולה בעולם" נחיתה הרכה"מחזק את תזת ה 500
.1.8%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג2.5%-עלה כ

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית עלה . מצביע על המשך ההתמתנות בסביבה האינפלציוניתPCE-מדד ה❖
בנובמבר 5.5%האטה מקצב של , 5.0%-כולה עלה המדד כ2022בשנת (. 0.2%נמוך מן הצפי לעלייה של )0.1%-בדצמבר כ

שהוא כאמור המדד המועדף על הפד בבואו לבחון , מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית. ונמוך מן הצפי המוקדם לאי שינוי
בנובמבר לרמה  4.7%כאשר ברמה שנתית ירד המדד מרמה של , בהתאם לצפי, בדצמבר0.3%-את הסביבה האינפלציונית עלה ב

.  עליות הריבית נמצא לקראת סיוםסייקלנראה כי , בהמשך לנתוני מדד המחירים לצרכן שהיו נמוכים מן הצפי. בדצמבר4.4%של 
,  מדדי מנהלי הרכש, שוק התעסוקה החזק, נתוני הצמיחה)בשקלול מכלול האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו בתקופה האחרונה 

.כי התחזית הכלכלית הגלובאלית משתפרתנראה , וכן פתיחתה של סין והשיפור היחסי בנתונים באירופה( צריכה פרטית ועוד

, אינפלציה נמוכה, ברקע צמיחה יחסית גבוהה, ל"לאחר תקופה ארוכה בה השוק המקומי רשם תשואות יתר אל מול שווקים בחו❖
בנוסף , פרסום הרפורמה במערכת המשפט. בשבועות האחרונים אנו עדים לשינוי מגמה חד, דירוג יציב וייצוא מוגבר בהייטק

מדאיגה גופי השקעות זרים ומקומיים אשר עשויים או כבר פועלים להקטנת  , לרפורמות וצעדים נוספים עליהם הכריזה הממשלה
שבועות כי היא מפסיקה לעבוד עם המערכת  ' בין היתר ניתן לציין את קרן העושר הנורבגית שהודיעה לפני מס. החשיפה לישראל

וכן גופי השקעה  , ל ויקטינו השקעות בישראל"קרנות הון סיכון והשקעות שהכריזו כי יעבירו פיקדונות לחו, הבנקאית בישראל
כלכלנים רבים במשק התבטאו כי הרפורמה צפויה לפגוע באופן מהותי במשק  , במקביל. ל"מקומיים אשר מסיטים השקעות לחו

ממשלת ישראל ניסתה לצמצם את הביקורת על ידי העלאת טיעונים כי הרפורמה לא תפגע במשק ואף צפויה לתרום . הישראלי
, ח ממשלתי ישראל"אשר מתבטא בעלייה חדה בתשואות אג, בעת הזאת שוק ההון מגיב לאירוע באופן שלילי מאוד. לצמיחה

מדדי המניות , ב ובאירופה השיאו תשואות חיוביות נאות מתחילת השנה"בעוד שמדדי המניות בארה, וכמו כן, פיחות חד בשקל
נראה כי עד שלא יימצא פתרון  . חשבו לציין כי אירועים מסוג זה עשויים להיות כואבים וממושכים. בישראל הפכו שליליים

הלחץ על השקל וכן על ניירות  , שינוי הרפורמות והצעדים אותם מתכננת הממשלה/מוסכם על הצדדים  בדמות ריכוך
.  ל בתיקי המניות על חשבון השוק המקומי"לפיכך אנו ממליצים על הגדלת החשיפה לחו. הערך המקומיים יימשך

,  0.25%-מצביע על עליית ריבית של כ, קונצנזוס התחזיות. ב"צפוי לפרסם הפד את החלטת הריבית בארה, ביום רביעי, השבוע❖
בהתאם למשתקף מן החוזים על ריבית הפד המצביעים גם הם בסבירות גבוהה על כך שהריבית תעלה )4.75-5.00%לרמה של 

כאשר קונצנזוס התחזיות מצביע על צפי  , לפרסם את החלאת הריבית בגוש האירוECB-ביום חמישי צפוי ה, בנוסף(. ברבע אחוז
.3.00%לרמה של 0.5%-לעלייה של כ

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

3.75%20.02.2023ישראל0.82%-351782.24-2.65%א "ת

(ב"ארה)0.32%-1251807.52-2.65%א "ת FED4.50%01.02.2023

(אירופה)901920.67-2.88%0.85%א "ת ECB2.50%02.02.2023

(אנגליה)0.30%-3270.94-1.04%א בנקים"ת BOE3.50%02.02.2023

(קנדה)888.91-6.60%0.82%ן"א נדל"ת BOC4.25%25.01.2023

S&P 5004070.562.47%6.02%(יפן) BOJ0.1%-10.03.2023

NASDAQ 10011621.714.32%11.04%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4015150.030.77%8.81%(אוסטרליה) RBA3.10%07.02.2023

FTSE 1007765.15-0.07%4.21%SNB(שוויץ)1.00%23.03.2023

EUROSTOXX 600455.170.67%7.13%

MSCI  WORLD 649.942.13%7.36%

HANG SENG22688.902.92%14.70%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

20364.56-0.80%1.44%AA+5.282.62%1.82תל בונד 

60353.97-0.71%1.36%AA4.902.56%1.77תל בונד 

361.16-0.22%3.73%A-3.284.35%3.52תל בונד תשואות

355.98-0.61%1.49%AA4.592.71%1.91תל בונד צמודות

50372.27-0.88%1.30%AA-3.774.78%1.29תל בונד שקלי 

366.19-0.52%1.45%A-2.766.34%2.75בונד תשואות שקלי

401.00-0.61%1.41%A+2.208.28%4.63תל בונד גלובאל

356.020.76%1.29A+3.365.221.69תל בונד לא צמודות

--0.96%A+2.436.30%-390.070.30%תל בונד דולר

mailto:info@oceyet.com


072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

ויזה(. 2023הרבעון הפיסקלי הראשון לשנת )פרסמו את דוחות הרבעון הרביעי מאסטרקארדוויזה, ענקיות הסליקה❖
$  2.18רווח למניה )והן בשורה התחתונה , (B7.7$מול צפי $ B7.9הכנסות של )הן בשורה העליונה , הכתה את התחזיות

,  7%-נפח התשלומים גדל בכ. כאשר גם ההכנסות וגם הרווח עולים מזה שבעה רבעונים ברציפות, (2.01$מול צפי 
בתגובה לדוחות עלתה  . B2.87$-ל52%-ל זינקה בכ"ההכנסות מפעילות בינ.  12%Y/Y-העסקאות הכולל גדל בכ' ומס

$  2.65ורווח למניה של , (בצפי)$ B5.8דיווחה על הכנסות של מאסטרקארד. במסחר ביום שישי3%-מניית החברה כ
עסקאות  )CROSS BORDERהיקף התשלומים מעסקאות (. לעומת רבעון מקביל13%עלייה של $, 2.58-גבוה מהצפי ל)

.B3.3$-ל12%-ההכנסות מעמלות בגין עסקאות עלו כ. B1.8$לרמה של 31%-זינק כ( ל"בחו

בשנה האחרונה לרמה  59%-ורווח נקי שזינק כ$, B24.32, מסכמת את הרבעון הרביעי עם תוצאות שיא בהכנסותטסלה❖
-מסרה ברבעון כ)במסירות רכבים 31%החברה רשמה זינוק חד של (. 1.15$לעומת צפי $ 1.19רווח למניה )$ B3.7של 

51%סיכמה טסלה עם צמיחה שנתית של 2022את שנת . כולה2022מיליון רכבים בשנת 1.3ומעל ( רכבים405,000
. B13.6$-עם נתון של כ109%כאשר בצד הרווח התפעולי רשמה החברה צמיחה של $, B81.5-אלה הסתכמו בכ, בהכנסות

לשנת . 01.03.2023-החברה מתעתדת להרחיב אודות פלטפורמת רכב חשמלי חדשה במהלך כנס משקיעים שייערך ב
.  מיליון רכבים1.8-ולמסור כ50%-של כ( CGAR)לשמור על קצב הצמיחה השנתי הממוצע החברה כולה מצפה 2023

.33%-מה שהשלים עלייה שבועית של כ, במסחר ביום שלישי11%-בתגובה לדוחות עלתה מניית החברה כ

ועל רווח ( B14.57$)נמוך מהצפי $, B14החברה דיווחה על הכנסות בגובה . בדוחות הרבעון הרביעי( שוב)אכזבה אינטל❖
את ההפסד  . בכך חותמת החברה את אחת השנים הגרועות בתולדותיה. 0.22$-גם כאן נמוך מהצפי ל$, 0.1למניה של 

-כ$, B6.6-והכניסה כ, המהווה כמחצית מהכנסות החברה Client Computing Group-הגדול ביותר רשמה חטיבת ה
מרכזי  ,האחראית על פעילות הענן DATA CENTER AND AI-חטיבת ה. פחות מאשר ברבעון המקביל אשתקד36%

למרות כל אלו ישנה  (. לעומת הרבעון המקביל)$ B4.3בהכנסות לרמה של 33%-הנתונים והבניה המלאכותית נפלה כ
20%ירידה של $, B63-ברמה שנתית הסתכמו ההכנסות ב. M565$-בהכנסות ל59%-שזינקה כמובילאיי-נקודת אור

בתגובה לתוצאות  (. $19.9B)2021לעומת שנת 60%ירידה של $, B8-והרווח הנקי הסתכם ב, (B79$)2021לעומת שנת 
.6.5%-הלא טובות ירדה מניית החברה כ

יצרנית המטוסים נהנית מצמיחה  , בניגוד למגמה הכללית של פיטורי עובדים בענפים שונים. מגייסת עובדיםבואינג❖
הקטינו את תוכניות  חברות התעופה בהזמנות על רקע הגידול במספר הטיסות לאחר משבר הקורונה ותקופה בה 

מתכנתת לגייס עוד  והיא , עובדים14,000-הגדילה החברה את מצבת כוח האדם שלה בכ2022בשנת . ההצטיידות שלהם
.זאת על מנת לעמוד בביקוש הגדל של חברות התעופה, בעיקר לתחומי ההנדסה והייצור, עובדים השנה10,000-כ

ונמוך מקצב  2.6%גבוה מן התחזיות לעליה של , (קצב שנתי)2.9%-ב צמחה ברבעון הרביעי של השנה כ"כלכלת ארה❖
-נמוך מהצפי ל)ברבעון 2.1%-מניתוח הנתונים עולה כי הצריכה הפרטית עלתה כ(. 3.2%)הצמיחה ברבעון השלישי 

כולה צמחה  2022בשנת . לצמיחה0.56%-תרם כ( נטו)חשבון הסחר , 0.7%-ההשקעות בנכסים קבועים עלו ב, (2.6%
.2.1%-ב כ"כלכלת ארה

אירופה

❖ASMLתוצאות  . דיווחה את דוחות הרבעון הרביעייצרנית מכונות לייצור מעגלים משולבים הגדולה בעולם, ההולנדית
החברה הכתה את התחזיות הן בשורה העליונה  . החברה מרשימות ברקע הגבלת הפעילות בסין וההאטה בענף השבבים

הרווח הגולמי  שיעור (. €4.36מול צפי €4.60רווח למניה )והן בשורה התחתונה ( B€6.39מול צפי B€6.43הכנסות של )
למרות  , 2022לעומת 25%-יגדלו בכ( נטו)המכירות 2023החברה מצפה כי בשנת . 49.5%-אל מול צפי ל51.5%עומד על 

.בענף במחצית השנייה של השנה" ריבאונד"בעקבות הצפי ל, ההאטה הכלכלית המסתמנת

49.3מרמה קודמת של )' נק50.2המדד עלה בינואר לרמה של .מדד מנהלי הרכש המשוקלל מצביע על התרחבות❖
,  הודות לירידה החדה במחירי האנרגיה, יש לציין כי חל שיפור בציפיות קדימה במדד. רמה המצביעה על התרחבות, ('נק

מרמה קודמת  )' נק50.7מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה בינואר לרמה של . על רקע החורף הקל יחסית ביבשת
כאשר עלה  , אך עדיין מצביע על התכווצות, גם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור היה טוב מהצפי המוקדם(. 'נק49.8של 

על רקע הנתונים נראה כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית  (. 'נק47.8מרמה קודמת של )' נק48.8בינואר לרמה של 
.ביום חמישי0.5%-כ

ישראל

מן התוצר הישראלי עלה בחודש נובמבר  10%-המהווה קרוב ל, ייצוא שירותי ההייטק. ייצוא שירותי ההייטק מתמתן❖
קצב הגידול בייצוא שירותי ההייטק מתמתן עקב הירידה  (. 3.3%לאחר ירידה של )לעומת חודש אוקטובר 2.6%-בכ

מגמת ההיחלשות בייצוא שירותי  . וכן ברקע החולשה בסקטור זה בעולם, בצמיחה העולמית והקיטון הכללי בביקושים
.בשקלהמקטינה את הכוחות התומכים , ההייטק תומכת בירידה בעודף בחשבון השוטף

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

הגרף השבועי

מרווח הזיקוק חוזר לזנק

זינקו השבוע לשיא של  , Crack Spread 3-2-1הידועים גם בשם , ב"מרווחי הזיקוק בארה❖
אינדיקציה לכך שהמדינה מתמודדת עם מחסור מתמשך בתזקיקים העלול  , שלושה חודשים

.להוביל לעליית מחירי הבנזין והדיזל בתחנות הדלק

חביות נפט גולמי  3עבור כל -(Crack spread 3-2-1)החישוב הפשוט של מרווחי הזיקוק ❖
.חביות בנזין וחבית נוספת של סולר או דלק סילוני2הוא מייצר , שבית הזיקוק מעבד

מרווחים גבוהים  . מרווח הזיקוק הוא אינדיקטור מצוין המצביע על רמות המלאי במדינה❖
בעוד שמרווחים  , דלק סילוני ומוצרי נפט אחרים, סולר, מצביעים על מחסור של בנזין

שמשפיעים בתורם על רמות , המלאים משפיעים על המרווחים. נמוכים פירושם שפע של היצע
.המחירים בתחנות הדלק

בתי הזיקוק של חוף . עונת התחזוקה השוטפת של בתי הזיקוק עשויה להיות ארוכה מהרגיל❖
גרעה " אליוט"המפרץ האמריקאי עדיין פועלים ברמת ניצולת מינימלית לאחר שסופת החורף 

.מיליון חביות ליום של קיבולת זיקוק בדצמבר1.5-כ

נסגרה עקב שריפה , בלואיזיאנהPBF Energyיחידה לייצור סולר בבית הזיקוק של חברת ❖
הודיעה ביום שני כי תבצע  Exxon Mobilחברת ;ועלולה להיות מושבתת לחודש ימים

.במתחם הפטרוכימי שלה בטקסס' תחזוקה מתוכננת במספר יח

כפול , מיליון חביות ליום1.4-ניצולת הייצור של בתי הזיקוק תרד בכ, עד אמצע פברואר❖
בתי זיקוק 15-עד חודש מאי ישנם לפחות כ, בנוסף. מהממוצע של חמש השנים האחרונות

.שבועות11-ב שייסגרו חלקית לתחזוקה שוטפת הנעה בין שבועיים ל"ברחבי ארה

הפסקות והשיפוצים המתוכננים צפויים להקשות על בתי הזיקוק להדביק את הביקוש היות  ❖
יישארו הזיקוק אנו מעריכים כי מרווחי , עקב כך. והמלאי נמוך יחסית לרמות ההיסטוריות

תחת הנחות אלו  . ב"גבוהים בחודשים הקרובים ויתורגמו לעלייה במחירי הדלק והסולר בארה
.2023ניתן יהיה לצפות להמשך רווחיות שיא בחברות הזיקוק גם בחציון הראשון של שנת 
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