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אירועים מרכזיים השבוע

נתוני  ' זאת על אף העליות הנאות ביום שישי שנבעו ממס), סיימו את שבוע המסחר בירידותסטריטמדדי המניות בוול ❖
( הרחבה בהמשך)שהיה גבוה מהצפי המוקדם , ב"ברקע לפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני בארה( מאקרו חיוביים

והחשש כי עליות  , ועימו עלייה בציפיות המשקיעים לעליית ריבית של אחוז בהחלטת הריבית הקרובה בסוף החודש
ירד  s&p500-מדד ה, 1.6%-ק ירד כ"בסיכום שבועי מדד הנאסד. הריבית יביאו בהמשך להאטה בצמיחה ואף למיתון

.0.2%-ונס ירד כ'ומדד הדאו ג0.9%-כ

מעל לתחזיות המוקדמות שעמדו על , 1.3%-בחודש יוני עלה במדד בכ.ב ממשיך לזנק"מדד המחירים לצרכן בארה❖
בניכוי מזון  )גם מדד הליבה . 8.8%גם כאן גבוה מהצפי המוקדם שעמד על , 9.1%-ברמה שנתית עלה המדד בכ;1.1%

אך יש  , 5.7%צפי )5.9%וברמה שנתית עלה ( 0.6%צפי )0.7%-היה גבוה מהצפי כאשר בחודש יוני עלה בכ( ואנרגיה
לעומת חודש 7.5%-מניתוח המדד עולה כי מחירי האנרגיה עלו בכ(. במאי6.0%-מרמה של כירדלציין כי מדד הליבה 

במחיר הדלק  60%-כאשר מרבית העליות בסעיף זה נבעו מעלייה חדה של כ, (2021לעומת יוני 41.6%-וכ)מאי 
בחישוב  13.7%-כ)עוד סעיפים שעלו בחישוב שנתי היו חשמל . בחישוב חודשי11.2%-וכ( חישוב שנתי)ב "בארה
(.בחישוב שנתי11.4%)ומחירי רכבים חדשים , (בחישוב שנתי10.4%)מזון , (שנתי

בהחלטה  1%-נרשמה עלייה משמעותית בהסתברות להעלאת ריבית של כ, ב"לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארה❖
בעוד , (30%-כרגע כ)אך בהמשך נרשמה ירידה בהסתברות זו , (מייד לאחר הפרסום80%מעל ), הקרובה בסוף החודש

תרמה לכך ירידה קלה בציפיות האינפלציה  )70%-חזרה לעלות והיא עומדת כעת על כ0.75%שההסתברות להעלאה של 
(.החודשים הקרובים12-של הצרכנים ל

לרמה של  , בשבועיים האחרונים0.29%-תשואת אגרת החוב לשנתיים זינקה בכ". להתהפך"העקום האמריקאי חזר ❖
שנה נסחרת בתשואה של 30-ואילו האגרת ל2.928%שנים נסחרת בתשואה של 10-כאשר האגרת ל, ביום שישי3.13%
,  נהוג להתייחס להתהפכות העקום כסימן מקדים למיתון מתקרב, כפי שכתבנו בסקירה בתחילת חודש אפריל. 3.08%

אך קיים גם הסבר אלטרנטיבי להתהפכות העקום והוא תמחור מחדש של סביבת הריבית העולה במהירות עקב נתוני  
שיווי משקל  ' עד להתייצבות הריבית בנק, האינפלציה הגבוהים אשר תוביל לירידה חדה בציפיות האינפלציה בהמשך

(.ב"וזאת ברקע של שוק תעסוקה הדוק מאוד ונתונים מאקרו כלכליים טובים על פי רוב בארה)בטווח הארוך יותר 

וברמה שנתית ( 0.5%צפי )0.4%-בחודש יוני עצמו עלה המדד בכ. מדד המחירים לצרכן בישראל ביוני נמוך מהצפי❖
במחירי שכירות רכב 22.6%, בדלקים8.6%עיקר ההשפעה החיובית במדד הייתה מעלייה של (. 4.5%צפי )4.4%-עלה כ

ומחירי הלבשה וההנעלה ירדו  , 8.5%-מאידך מחירי הפירות והירקות ירדו בכ. במחירי שכירות דירות0.7%-בארץ וכ
החודשים  12-ב6.6%-ובכך השלים עלייה של כ, ביוני0.6%-מדד תשומות הבניה למגורים עלה כ. 3.4%-בכ

העלאות  ' ישנן מס. קרי גם במוצרים וגם בשירותים, "רוחבית"יש לציין כי האינפלציה בישראל הינה . האחרונים
שעוד לא באו לידי ביטוי במדד ולכן סביר שבנק ישראל ימשיך  ( כגון מחירי החשמל והמים)מחירים צפויות 

.בתהליך העלאות ריבית מואץ בחודשים הקרובים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

6.85%S&P 5003863.16-0.93%-18.95%-351842.53-0.48%א "ת

7.66%NASDAQ 10011452.42-1.57%-26.80%-1251899.00-0.82%א "ת

8.54%DAX 3012864.72-1.16%-19.01%-902130.73-1.61%א "ת

4.60%FTSE1007159.01-0.52%-3.05%-3262.721.03%א בנקים"ת

SME 60748.221.09%-16.85%EUROSTOXX 600413.78-0.80%-15.17%א "ת

17.22%NIKKEI 22526788.471.02%-6.96%-1056.54-1.32%ן"א נדל"ת

15.38%MSCI  WORLD 598.71-1.62%-20.68%-1677.410.89%א צמיחה"ת

ALL SHARE1905.63-0.43%-12.53%HANG SENG20297.72-6.57%-13.25%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

7.48%AA+5.181.22%1.42-20369.26-0.03%תל בונד 

6.70%AA+4.751.19%1.45-60357.79-0.08%תל בונד 

4.39%A3.471.78%2.24-363.27-0.18%תל בונד תשואות

6.08%AA4.571.22%1.50-359.61-0.18%תל בונד צמודות

5.80%AA-3.933.37%0.97-50376.41-0.26%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
367.21-0.11%-4.49%A-2.894.72%2.41

1.96%A+2.355.93%3.66-400.520.28%תל בונד גלובאל

358.84-0.14-4.90A+3.493.661.32תל בונד לא צמודות

--390.88-0.22%9.16%A+2.555.36%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

:הרבעון השנית"דוחובעת פרסום ( על פי רוב)ב מאכזבים "הבנקים בארה❖

(  $31.81Bלעומת צפי $ 30.72B)הן בשורת ההכנסות הרבעון השניהחמיץ את תחזיות האנליסטים בדוחותמורגן.פי.יי'ג▪
כי הוא מפריש יותר ממיליארד דולר להפסדי אשראי  מסרדהבנק גם (. 2.89$לעומת צפי $ 2.76)והן בשורת הרווח למניה 
יימי  'ג,ל הבנק"מנכ. של מניותיו( BUY-BACK)רכישות מחדש " משעה זמנית"וכן כי הוא , אפשריים בהמשך הדרך

חוסר ודאות לגבי גובה הריבית  , ירידת אמון הצרכנים, מתח גיאופוליטי"ציין כי לצד האינפלציה הגבוהה גם , דיימון
.  השפיעו על ביצועי הבנק, "שטרם נראה כמותו, וצמצום מאזן הפד

והן בשורת הרווח למניה  ( $13.39Bלעומת צפי $ 13.13B)פספס גם הוא את התחזיות הן בשורת ההכנסות מורגן סטנלי▪
כאשר , למרות זאת ישנה נקודת אור בדוחות הבנק(. בהשוואה לשנה שעברה29%ירידה של $, 1.57לעומת צפי $ 1.44)

בשנה  $ B4.51ורמה של $ B5.1-לעומת צפי ל)$ B5.46-ההכנסות ממסחר עלו על התחזיות המוקדמות והסתכמו ב
(.שעברה

הכנסות הבנק עמדו על  . לעומת השנה שעברה48%-כאשר הרווח הנקי של הבנק צנח בכ, גם הוא אכזבפארגווולס ▪
B17.03 $( נמוך לעומת הצפי שעמד עלB17.53$) ,לעומת צפי  )$ 0.74-אכזב כשהסתכם בכוכאמור גם הרווח למניה

וכן בחודש שעבר דיווח הבנק כי הכנסותיו  , מיליון דולר580הבנק נאלץ לכסות הפסדים על הלוואות בסכום של (. 0.80$
.לעומת הרבעון הראשון50%-צנחו ברבעון ב( משכנתאות)ממתן הלוואות לרכישת בתים 

הרווח  (. בניגוד לבנקים האחרים שדיווחו)עקף את התחזיות המוקדמות הפתיע כאשר , סיטיגרופ, הבנק הרביעי שדיווח▪
גם ברמת ההכנסות עקף הבנק את הצפי המוקדם כאשר אלו הסתכמו  . 1.68$לעומת צפי $ 2.19הנקי עמד ברבעון השני על 

,  הבנק עקף את התחזיות בעיקר בזכות ההכנסות מפעילות המשקיעים דרך הבנק(. B18.22$לעומת צפי )$ B19.64-בכ
מעל התחזיות להכנסות  $, B4.01-ל, 31%-ההכנסות מפעילות המשקיעים זינקו בכ. והסחורותח"המטבין היתר בשוק 

אחריה  " גוררת"כאשר היא , במסחר ביום שישי13.25%-בעקבות תוצאות אלו זינקה מניית הבנק בכ. B4.06$של 
בנק אוף אמריקה וגולדמן  (. ואכזבו והן אלו שטרם פרסמות"דוחוהן אלו שפרסמו )את כל מניות הבנקים לעליות 

.לפני פתיחת המסחר, יום שני, יפרסמו את דוחותיהם מחרסאקס

(.  בחודש קודם0.1%וירידה של )0.8%-זאת לעומת צפי לעלייה של כ, 1.0%-המכירות הקמעונאיות עלו בחודש יוני בכ❖
הייצור התעשייתי ירד ביוני  , לעומתם. מדד ציפיות הצרכנים וכן סנטימנט הצרכנים של מישיגן היו גבוהים מהצפי, בנוסף

(.0.1%לעומת צפי לעלייה של )0.2%-בכ

אירופה

לצורך , בהתאם לתכנון מוקדם, אספקת הגז מרוסיה לגרמניה הופסקה למשך עשרה ימים. משבר האנרגיה באירופה❖
הוא החיבור החשוב ביותר לאספקת גז 1נורד סטרים . בים הבלטי" 1נורד סטרים "ביצוע עבודות תחזוקה בצינור הגז 

וזאת על רקע הלחימה  , עוד טרם תחילת ביצוע העבודות, וזרימת הגז בו כבר הופחתה ביותר ממחצית, טבעי לגרמניה
הפסקת האספקה מגבירה את אי הוודאות בנוגע למלאי האנרגיה  . באוקראינה והסנקציות המופעלות על רוסיה

וישנם אף גורמים החוששים כי אספקת הגז עלולה שלא להתחדש עם סיום העבודות המתוכנן בתאריך  , בגרמניה
,  את אספקת הגז אליהתפחית עוד יותר הודיעה כי רוסיה מסרה לה כי Eniענקית האנרגיה האיטלקית , בנוסף. 21.07.22

זאת לאחר שכבר הפחיתה אותה בחודש יוני על רקע המתיחות בנוגע למלחמה  , ק של גז ביום"מיליון מ21לרמה של 
.באוקראינה

(.0.3%צפי )1.6%-וברמה שנתית בכ( 0.3%צפי )0.8%-הייצור התעשייתי עלה בחודש מאי בכ❖

סין

התכווצות זאת מגיעה על רקע . 1.8%גבוה מהצפי המוקדם להתכווצות של , 2.6%-התוצר ברבעון השני התכווץ בכ❖
יש לציין כי (. חלק גדול של הסגרים הסתיים זה מכבר)הסגרים הנרחבים והממושכים בערים הגדולות במהלך הרבעון 

.נתונים כלכליים שפורסמו לקראת סוף הרבעון הצביעו על מגמת שיפור בכלכלת סין

גם (. ביוני0.3%בחודש מאי וצפי לירידה של 6.7%לעומת ירידה של )בחודש יוני 3.1%-המכירות הקמעונאיות עלו בכ❖
הייצור  , בנוסף. 1.0%-והייבוא עלה בכ( 12.0%צפי )17.9%-כאשר הייצוא עלה בכ, נתוני סחר החוץ השתפרו ביוני

(.במאי0.7%לעומת עלייה של )3.9%-התעשייתי עלה ביוני בכ

ישראל  
,  החברות הגיעו להסדר עם העיר סן פרנסיסקו שבקליפורניה. מיליון דולר58טבע ואלרגן סיכמו על הסדר פשרה של ❖

מיליון  25טבע תשלם , במסגרת העסקה. לאחר שנתבעו על ידי העירייה בגין חלקן בהתפשטות מגפת האופיואידים בעיר
העסקית  ' היח) AbbVieבעוד , מיליון דולר20נגד התמכרות בשווי של  Narcanדולר במזומן ותתרום אספקה של תרופת

, Anda Incההסדר של טבע פותר גם את תביעות העירייה נגד מפיצת התרופות . מיליון דולר13תשלם ( של אלרגן
4בעוד , מיליון דולר יגיעו לידי עיריית סן פרנסיסקו54, מיליון דולר58מתוך הסכום הכולל של . שנמצאת בבעלות טבע

זהו הסדר נוסף בדרכה של טבע לסיים את התהליכים  . מיליון דולר מיועדים לתשלום שכר טרחת עורכי הדין בתיק
.המשפטיים בגין חלקה בפרשת האופיואידים

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

תעריפי שכירות רכב באירופה

.2019בקירוב מאז 300%-התעריף היומי להשכרת רכב באירופה זינק בכ

תורי ענק  , ביטולים של אלפי טיסות: התיירים עוברים לא מעט תלאות בדרך לחופשה הנכספת, בחודשי הקיץ השנה❖
לתלאות אלו הצטרף לאחרונה מחסור חריף בהיצע רכבים  . אובדן כבודה וזינוק חד במחירי הטיסות, בשדות התעופה

.בתעריף היומי להשכרת רכב3אשר הביא לזינוק חד של כמעט פי , להשכרה

אך  , וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיהן, חברות ההשכרה נאלצו לצמצם באופן ניכר את ציי הרכב, בתקופת הקורונה❖
חברות ההשכרה נתקלו במחסור ברכבים חדשים עקב בעיות בשרשרת האספקה  , כאשר הביקוש החל לחזור לקדמותו

הן אינן מצליחות לעמוד בביקוש ההולך וגובר בעונת הקיץ וכפועל יוצא תעריפי  , כתוצאה מכך. ומחסור בשבבים
.ההשכרה האמירו במאות אחוזים

(:תקופת טרום הקורונה, 2019בהשוואה לשנת )2021החברות המובילות בסקטור רשמו זינוק ניכר ברווחיהן בשנת ❖
עלייה של , 2019בשנת $ M302אל מול רווח של , 2021בסיכום שנת $ B1.285הציגה רווח של AVIS(CAR )חברת •

425%.
יש לציין כי בשנת . )2019בשנת $ M58אל מול הפסד של $, M602-כ2021הרוויחה בשנת HERTZ(HTZ )חברת •

(.החברה עברה תהליך של פשיטת רגל וארגון מחדש של מבנה ההון ומניותיה הונפקו מחדש2021
בשנת  M234אל מול רווח של , 2021בשנת M313רשמה רווח של , הנסחרת בגרמניהSIXT(2SIX )חברת •

.33%עלייה של , 2019

הגבלות  , והאומיקרוןהייתה יחסית מתונה וסבלה מהגבלות שהוטלו עקב זני הדלתא 2021עונת התיירות בשנת ❖
בעונת הקיץ השנה הביקוש לטיסות ומלונות מתחיל להזכיר את המספרים של  . 2022שהתארכו גם לרבעון הראשון של 

.והמשך העלייה בתעריפי השכרת הרכבים ממחיש את עודף הביקוש על ההיצע2019

הסיבות לכך הן כמובן החשש מכניסה  ;30%מניותיהן של החברות להשכרת רכבים התממשו מתחילת השנה עד כדי ❖
,  מאידך. חששות מירידה בביקוש וכן עליית הריבית שתכביד על הוצאות המימון של החברות הממונפות, למיתון

ת"בדוחוצפויים לבוא לידי ביטוי ( בתרשים המצורף)הביקוש החזק לרכבים להשכרה והעלייה בתעריפי ההשכרה 
.החברות ברבעונים הקרובים
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