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אירועים מרכזיים השבוע

זאת על רקע עונת , השלימו את השבוע הטוב מאז חודש יונישישי האחרון ובכך עלו בחדות ביום סטריטמדדי המניות בוול ❖
על כך שבכירים בפד אותתו כי הריבית צפויה לעלות " ורנל'גסטריטוול "הדוחות שהחלה באופן חיובי וכן פרסום בעיתון 

(. הרחבה בהמשך)ולאחריה צפוי הפד להאט את קצב העלאות הריבית , בישיבה הקרובה בתחילת נובמבר0.75%-בכ
.4.9%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג4.8%-עלה כs&p500-מדד ה, 5.2%-כק "בסיכום שבועי עלה מדד הנאסד

בכירים בפד אותתו על רצונם להאט את קצב העלאות הריבית לאחר ההעלאה  ' מס,כאמורהשבועמסוף WSJ-בדיווח י "עפ❖
את תהליך עליות הריבית במהלך החודשים הראשונים של השנה על  לעצורוכן , בתחילת נובמבר0.75%הצפויה בגובה של 

בכירי הפד  . ב"על האינפלציה בארה, השנהמנת לבחון את השפעתן של העלאות הריבית המשמעותיות והתכופות שבוצעו 
בעקבות הפרסום  . מיתון חריפים/ מעוניינים להקטין את הסיכון ממצב בו הריבית תעלה יתר על המידה ותביא להאטה 

יש לציין כי ישנם חברי פד הטוענים כי מוקדם מידי לדון . ב את המסחר ביום שישי בעליות חדות"סיימו מדדי המניות בארה
.בכך שכן נתוני האינפלציה בחודש ספטמבר מעידים כי היא עדיין גבוהה מאוד ומפושטת על פני סקטורים רבים

הכלכלית  וביטול התוכנית שר האוצר את פיטורי ושכלל, פוסקותפוליטיות וכלכליות בלתי ימים של טלטלות 45בתום ❖
י לקיחת הלוואות  "שאמורה הייתה להיות ממומנת ע, מיליארד פאונד שעיקרה היה קיצוץ מיסים והפחתת רגולציה45בשווי 

י המשקיעים שהגיבו במכירות עתק של נכסים פיננסיים בריטיים וגרמה  "תכנית שנדחתה כליל ע)ממשלתיות גדולות 
בצל הירידה החדה בפופולריות שלה בציבור  טראסליזהתפטרה ראש ממשלת בריטניה , (לפאונד לצלול לשפל מול הדולר

פעם בהיסטוריה  -מ בעל תקופת הכהונה הקצרה ביותר אי"בכך היא הפכה לרוה. והמרד שהתגבש נגדה במפלגה השמרנית
הדירוג עצמו לא ירד  " )שלילי"את אופק הדירוג של בריטניה לס'מודיבעקבות ההתפטרות הורידה חברת הדירוג . הבריטית
(  בשנה האחרונה10.1%-כ)נזכיר כי הכאוס הפוליטי בבריטניה מגיע בתקופה בה האינפלציה מרקיעה שחקים (. בשלב זה

.כי הכלכלה בממלכה תיכנס למיתון דה פקטו עד סוף השנהבצל הצפי וכן 

לרמות הקרובות לרמות שנרשמו לפני  בחודש אוקטובר משרד החקלאות האוקראיני פרסם כי ייצוא התבואה מן המדינה חזר ❖
בלבד אל מול התקופה המקבילה  2.4%-ייצוא תבואת דגנים מן המדינה היה נמוך בכ, החודשמתחילת . פרוץ המלחמה
מרביתם תירס  , מיליון טונות של דגנים2.12הימים הראשונים של החודש ייצאה אוקראינה 17-כאשר ב, בשנה שעברה

מעמדה של אוקראינה כיצואנית משמעותית של . 2021מיליון טונות בתקופה המקבילה באוקטובר 2.17לעומת , וחיטה
.מהווים גורם ממתן לאינפלציה בעולם" שגרה"סחורות חקלאיות והעובדה כי היקף הייצוא חוזר ל

זאת לאחר שבחודש ( 0.1%הצפי המוקדם היה לעלייה של )0.2%-מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בחודש ספטמבר בכ❖
עליות  (. בדומה למדד השנתי באוגוסט)4.6%-החודשים האחרונים עלה המדד בכ12-ב. 0.3%-אוגוסט ירד המדד בכ

ירידות  (. כל אחד1%עליה של )וכן דיור , שירותי חינוך, בריאות, +(3.3%)מחירים בולטות נרשמו בסעיפים ירקות ופירות 
-עלו בספטמבר בכמחירי שכירות הדירות (. -0.5%)וכן תחבורה ותקשורת ( -1.2%)בולטות נרשמו בסעיפים תרבות ובידור 

בעקבות  . 3.5%-8.0%-אך יש לציין כי רוב השוכרים מצויים תחת חוזה קיים ואילו החוזים שחודשו עלו בכ, "בלבד"0.7%
.21.11.2022-בהחלטתו הקרובה ב0.5%-נתוני המדד צפוי בנק ישראל להעלות את הריבית בכ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

4.56%S&P 5003752.754.74%-21.26%-351887.950.82%א "ת

6.76%NASDAQ 10010859.725.22%-30.59%-1251917.570.65%א "ת

11.65%DAX 3012730.902.36%-19.86%-902058.110.15%א "ת

3464.864.26%1.31%FTSE1006969.731.62%-5.62%א בנקים"ת

SME 60667.26-0.41%-25.85%EUROSTOXX 600396.291.27%-18.76%א "ת

22.93%NIKKEI 22526890.58-0.74%-6.60%-983.65-2.01%ן"א נדל"ת

21.24%MSCI  WORLD 569.933.23%-24.50%-1561.240.21%א צמיחה"ת

ALL SHARE1820.42-0.09%-16.44%HANG SENG16211.12-2.27%-30.71%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

9.85%AA+4.982.20%1.64-20359.80-0.10%תל בונד 

8.81%AA+4.842.20%1.65-60349.69-0.10%תל בונד 

6.06%A3.263.21%2.77-356.950.02%תל בונד תשואות

8.09%AA4.592.26%1.72-351.95-0.07%תל בונד צמודות

8.22%AA-3.764.45%1.15-50366.74-0.28%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
360.34-0.04%-6.27%A-2.766.14%2.90

3.09%A+2.267.66%4.48-395.87-0.46%תל בונד גלובאל

6.95%A+3.364.821.54-351.08-0.19%תל בונד לא צמודות

--391.54-1.01%9.34%A+2.497.53%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

:הבנקים הפתיעו לטובה על פי רובת"דוחוכאשר , ב החלה באופן חיובי"בארהת"הדוחועונת ❖

הבנק   . סנט למניה77לעומת צפי מוקדם שעמד על רווח של ( B7.1$)סנט 81דיווח על רווח למניה של בנק אוף אמריקה•
24%-בכהכנסות הריבית בבנק זינקו ברבעון . 8%צמיחה שנתית של $, B24.61של ( בניכוי הוצאות ריבית)רשם הכנסות 

מרווח הריבית נטו עלה לרמה של )הודות לעליית הריבית $, B13.6-לכשהן עולות מעל תחזית השוק $, B13.87-ל
.  B2.24$מעבר לאומדן האנליסטים של $, B2.6-ל27%-בכהכנסות המסחר זינקו (. 1.86%מרמה קודמת של 2.06%

זה גבוה מצפי האנליסטים שעמד על סגמנט אך גם )$ B1.2-ל46%-לעומת זאת ההכנסות מבנקאות להשקעות צנחו בכ
B1.13$) ,עקב ירידה בתיאבון המשקיעים מהשקעות חדשות בשוק יורד.

הכנסות הבנק ברבעון (. למניה$ 2.8גבוה מהצפי של )למניה $ 3.12הפתיע גם הוא כאשר דיווח על רווח של יי פי מורגן'ג•
עד כמה העלאות הריבית  . B32.3$מהערכת האנליסטים להכנסות של 3.5%-בכגבוה $, B33.49-בהשלישי הסתכמו 

-הריבית הממוצעת על ההלוואות שנותן הבנק עלתה ברבעון בכ:משמעותיות לבנקים ניתן לראות בדוגמא הבאה
דולר  בכטריליוןכך שאם נכפיל את ההפרש , בלבד0.53%-בעוד הריבית שהוא מעניק על הפיקדונות עלתה בכ0.72%

.מסעיף זה בלבד$ B2-שמעניק הבנק בהלוואות נקבל עלייה ברווחיות של כ

ההכנסות של הבנק  (. 1.42$מול צפי )$ 1.63-בהרווח למניה הסתכם ;היכה גם הוא את התחזיות המוקדמותסיטיגרופ•
.B17.45$-ללמניה לעומת צפי השוק $ B18.51-בהסתכמו ברבעון השלישי 

פארגווולס -ו( התלוי יותר בתחום הבנקאות להשקעות שכאמור נפגע עקב הירידות בשווקים)מורגן סטנלילעומתם •
$ 1.47)והן ברמת הרווח ( B13.3$לעומת צפי $ B12.99)מורגן סטנלי פספס את התחזית הן בשורת ההכנסות . איכזבו

, 20%-ו55%-והכנסות מניהול השקעות ירדו בכלהשקעות ההכנסות הבנק מבנקאות (. למניה$ 1.49למניה לעומת צפי 
סנט  85)אך הרווח היה נמוך מהצפי , (B18.78$לעומת צפי $ B19.51)היכה את תחזית ההכנסות פארגווולס .בהתאמה

אך ההכנסות ללא  , עקב עליית הריבית36%-הכנסות הבנק מריבית זינקו בכ(. למניה$ 1.17למניה לעומת צפי שעמד על 
.להשקעותהשקעות הון סיכון ובנקאות , מבנקאות למשכנתאותבעקבות ירידות בהכנסות 25%-סעיף זה ירדו בכ

כאשר רשמה תוספת מנויים  , לרבעון השלישית"הדוחוהפתיעה את המשקיעים עם פרסום נטפליקסהסטרימינגענקית ❖
,  זהו הרבעון חיובי נוסף לחברה. מיליון מנויים1.1הרבה מעל הצפי שעמד על תוספת של , מיליון מנויים2.4נטו של 

הרווח הנקי המתואם ברבעון עמד על ". בלבד"כאשר ברבעון הקודם היא רשמה ירידה נמוכה מהצפי של כמיליון מנויים 
מעל התחזיות להכנסות של $, B7.93-בההכנסות הסתכמו ; למניה$ 2.13תחזיות האנליסטים לרווח של מעל , למניה$ 3.1
B7.83$ .החברה צופה הכנסות של כ-B7.8 $ מיליון מנויים ברבעון הרביעי4.5ותוספת של.

איתות נוסף לעוצמת הכלכלה  השבוע קיבלנו , ב"לאחר שלפני כשבועיים פורסמו נתוני תעסוקה חזקים בארה❖
0.1%של וירידה 0.1%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )0.4%-כאשר הייצור התעשייתי עלה בספטמבר בכהאמריקאית 

.5.33%-ברמה שנתית התחזק הייצור התעשייתי בכ(. באוגוסט

אירופה

12-ב9.9%ובכך השלים עלייה של , בהתאם לצפי, 1.2%-מדד המחירים לצרכן באירופה עלה בחודש ספטמבר בכ❖
מבדיקת  . 4.8%-מדד הליבה עלה בשנה האחרונה בכ. 10.0%מעט מתחת לצפי המוקדם לעלייה של , החודשים האחרונים

,  המדינות שסבלו מעליות המחירים הגבוהות ביותר הן גרמניהמדד המחירים במדינות השונות ביבשת הישנה עולה כי 
ביוון  . 10.9%-שהקפיצה את האינפלציה השנתית ל, 2.2%בגרמניה נרשמה עלייה חודשית של . ליטא ואוסטריה, יוון

הנהנית מעצמאות  , יש לציין כי בצרפת. 12.1%-שהביאה את האינפלציה השנתית ל, בספטמבר3%נרשמה עלייה חדה של 
לא  . הנתון הנמוך ביותר באיחוד האירופי, בשנה האחרונה" בלבד"6.2%-עלה מדד המחירים לצרכן בכ, אנרגטית מסוימת

והיא מרכיבה  , בתוך שנה40.7%-בשזינקו , כי את העלייה במחירים באירופה מובילים מחירי האנרגיה, אם כן, מפתיע
.נקודות אחוז מתוך האינפלציה4.19

במסגרת ההצעה האיחוד יחיל  .המועצה האירופית הסכימה ביום שישי על הגבלת מחירי האנרגיה באיחוד האירופי❖
על בסיס  , מגזוהגבלה נוספת על מחיר הפקת חשמל , (על פי הודעת המועצה)המופרזים הגבלה זמנית על מחירי הגז

ואזרחיהן זוכים לירידות  , כבר מיישמות את המודל בהצלחה, שהעניקו למודל את שמו, ספרד ופורטוגל. המודל האיברי
המיקוח שלהן אל מול  כוח מה שיגדיל משמעותית את , מדינות האיחוד ירכשו גז במשותף, בנוסף. חדות במחירי החשמל

.7%-בתגובה לפרסום ירדו מחירי הגז בשישי בלילה בכ. חברות האנרגיה

ישראל  
מיליון  400-כבעלות של ( LFP)ברזל -פוספט-לסוללות ליתיוםקתודיהודיעה כי תקים מפעל המייצר חומר אל.סי.איי❖

בכפוף להשלמת המשא ומתן עם משרד האנרגיה  , מיליון דולר מהסכום יגיעו200-כ. דולר בסנט לואיס בארצות הברית
נחשבות לבטוחות יותר ולכאלה המאפשרות יותר מחזורי  LFPסוללות . באמצעות מימון של הממשל הפדרלי, האמריקאי

-המפעל צפוי לייצר כ. משוק הסוללות לרכבים חשמליים30%-טעינה מסוללות ליתיום רגילות והן צפויות להוות כ
מצהירה למעשה  אל.סי.אייל "במהלך הנ. רכבים בשנה200,000-לכסוללות באמצעותם ייוצרו LFPטון של 30,000

.לטובת השקעה במוצרים עם הכנסות יציבות( כגון אשלג)שונים קומודטיסעל כוונתה להקטין את תלותה במחירי 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

ב בדירוג השקעה בשיא  "תשואות אגרות החוב בארה
של עשור

.  ב נמצאות בשיא של יותר מעשור"ח חברות בדירוג השקעה בארה"תשואות אג

ואמורה לזנק בעוד  , 3.25%לרמה של זינקה מתחילת השנה FED-הריבית ❖
.בהחלטת הריבית הקרובה בחודש נובמבר, 4%לרמה של 0.75%-כ

, 5.7%-לרמה של כניתרו מתחילת השנה  Aח חברות בדירוג"תשואות אג❖
ל נכללות  "בקבוצת הדירוג הנ. 2008שיא מאז המשבר הפיננסי בשנת 

-וJ.P Morganכגון , אגרות חוב של מוסדות פיננסיים מהגדולים בעולם
Bank Of America.

בעת ביצוע השוואה של אגרות החוב של הבנקים האמריקאים לאגרות החוב  ❖
של הבנקים החובאגרות, (לאותה תקופת זמן)של הבנקים בישראל 

.  1.8%-2%-נמוכה יותר בכהמקומיים נושאות תשואה ממוצעת 

ביניהן ניתן למצוא ;6%-זינקו ליותר מBBBח חברות בדירוג "תשואות אג❖
אחד מן הבנקים הגדולים -Wells Fargoאגרות חוב של חברות כגון 

המובילות  אחת מחברות האנרגיה - Marathon Petroleum,ב"בארה
.אחת מרשתות בתי הקפה הגדולות בעולם- Starbucks-ו, ב"בארה
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