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אירועים מרכזיים השבוע

על , וזאת על אף סגירה חיובית קלה ביום שישי, חדותהסתיים בירידות סטריטהמניות בוול בשווקי שבוע מסחר נוסף ❖
נתוני מאקרו מאכזבים וכן העלאת  ' לאחר פרסום מס, רקע התגברות חששות המשקיעים מפני האטה בצמיחה ואף מיתון

.  ב"וכן צפי להמשך ריסון מוניטארי משמעותי על רקע האינפלציה הגבוהה בארה, (הרחבה בהמשך)י הפד "ריבית חדה ע
פוקעים במקביל חוזים עתידיים  בו היום -"הכישוף המרובע"על רקע יום , ביום שישי עצמו היה המסחר תנודתי מאוד

בסיכום שבועי ירד מדד  . האופציות על מדדי המניות והאופציות על המניות עצמן, על המניות עצמן, על מדדי המניות
מאז משבר הקורונה בחודש מרץ  ביותר הירידה השבועית החדה )5.8%איבד s&p500-מדד ה, 4.8%-ק בכ"הנאסד
.4.8%-ונס ירד בכ'ומדד הדאו ג, השבועות האחרונים12מתוך 11-ובכך השלים ירידות ב, (2020

זוהי העלאת הריבית הגבוהה  . בהחלטה ביום רביעי האחרון1.5-1.75%לרמה של , 0.75%-ריבית הפד עלתה בכ❖
בהתאם למה  , 0.50%-רוב החזאים צפו עליה של כ, עד לפרסום נתוני האינפלציה ביום שישי שעבר.1994מאז שנת 

' בבוקרו של יום ד)0.75%אך מייד לאחר פרסום נתוני האינפלציה התחזיות שונו לעלייה של , ששידרו בכירי הפד
לאחר פרסום ההחלטה התברר כי גם רובם המוחלט של הבכירים בבנק (. לעלייה זו98%התחזיות כבר נתנו סיכוי של 

הפד נחוש במסיבת העיתונאים לאחר הכרזת הריבית אמר הנגיד פאוול כי . 0.75%המרכזי תמכו בהעלאה בגובה של 
ב בהיבט של שוק  "וכי חוזקת כלכלת ארה(2%-כ)להחזיר את האינפלציה למרכז טווח היעד של הבנק המרכזי 

הצריכה הפרטית וכן נתוני הייצור החזקים דורשת רמת ריבית גבוהה יותר על מנת להילחם בביקושים , התעסוקה ההדוק
בעיקר על רקע הפגיעה בהיצעים עקב משבר הקורונה והלחימה באוקראינה עליהם אין לפד )החזקים המייצרים אינפלציה 

הצפי הוא כי הריבית תעמוד בסוף השנה ברמה של ;יש לציין כי הפד סיפק תחזית לריבית בהמשך השנה(. שליטה
.3.8%הצפי הוא כי הריבית תגיע לרמה של 2023וכי עד סוף , 3.4%

על רקע חששות המשקיעים כי הריסון המוניטארי החד במדינות רבות בעולם יביא  , מחיר הנפט ירד בחדות השבוע❖
ביום שישי נפל  . מה שיקטין משמעותית את הביקוש לאנרגיה בכלל ולזהב השחור בפרט, להאטה בצמיחה ואף למיתון

בדרכו לרמה  9.2%והשלים ירידה שבועית של ( הנפילה היומית החדה מזה שלושה חודשים)6.8%-מחירו של הנפט בכ
נתוני מאקרו נוספים המעידים על האטה  ' וכן מס)הירידה החדה במחיר הנפט . לחבית בבורסה בניו יורק109.6$של 

מחזקים את הטענה כי חששות המשקיעים מפני השלכות  , (הרחבה בעמוד הבא, ב"בייצור ובצריכת מוצרים בארה
כאשר חששות אלו מביאים  , (ובנקים מרכזיים נוספים)עבור הפד " לעשות את העבודה"הריסון המוניטארי יכולים 
(.יותר מהצפוי" רך"וייתכן שיביאו לריסון מוניטארי )באופן משמעותי עלתה הריבית לירידת מחירים עוד טרם 

ימי ירידות לרמה של  12השלים רצף של כאשר ביום שבת , שיא שלילי Bitcoin-שבר מטבע ה, במהלך סוף השבוע❖
2-לפי ההערכות בכ, שווי השוק הכולל של המטבעות הקריפטוגרפים ירד. 2020רמת שפל מאז סוף שנת , 17,599$

.הרחבה בהמשך. טריליון דולר מהשיא

בקצב שנתי  . (בטווח הנמוך של התחזיות המוקדמות)0.6%-מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בחודש מאי בכ❖
. 4.1%-עלה במדד בכ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

10.22%S&P 5003674.84-8.54%-22.90%-351775.89-5.88%א "ת

11.31%NASDAQ 10010798.35-8.13%-30.98%-1251823.91-5.95%א "ת

13.88%DAX 3013126.26-7.55%-17.37%-902006.13-6.28%א "ת

8.72%FTSE1007016.25-6.15%-4.99%-3121.74-7.50%א בנקים"ת

SME 60688.69-7.54%-23.47%EUROSTOXX 600403.25-7.17%-17.33%א "ת

24.20%NIKKEI 22525963.00-8.08%-9.82%-967.53-7.93%ן"א נדל"ת

19.31%MSCI  WORLD 584.55-5.76%-22.56%-1599.56-6.50%א צמיחה"ת

ALL SHARE1788.98-6.63%-17.88%HANG SENG21075.00-3.63%-9.93%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

9.88%AA+5.161.79%1.53-20359.69-2.13%תל בונד 

8.79%AA4.631.70%1.52-60349.78-1.90%תל בונד 

6.34%A3.362.53%2.61-355.86-1.95%תל בונד תשואות

8.11%AA4.471.67%1.52-351.87-1.79%תל בונד צמודות

8.61%AA-3.814.02%1.17-50365.16-1.69%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
355.58-2.21%-7.51%A-2.865.79%3.06

4.51%A+2.377.22%4.52-390.08-2.29%תל בונד גלובאל

348.95-1.67-7.52A+3.384.361.55תל בונד לא צמודות

--387.121.95%8.11%A+2.605.52%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

לו יכולת ניבוי לגבי הכיוון העתידי של מדד המחירים  " מקדים"ביום שלישי התפרסם מדד המחירים ליצרן הנחשב לנתון ❖
היה נמוך גם ( שנתי)מדד הליבה (. 10.9%צפי )10.8%והסתכם ברמה שנתית של , היה נמוך מהצפי במאיהמדד . לצרכן

(. 8.6%צפי )8.3%הוא מהצפי והסתכם ברמה של 

על רקע העלייה  )ב "המעידים על התמתנות בצריכת מוצרים בארהנתוני מאקרו מאכזבים ' השבוע פורסמו מס❖
לעומת צפי לעלייה  )0.3%-המכירות הקמעונאיות ירדו במאי בכ. (ב והריסון המוניטארי"בסביבת האינפלציה בארה

לעומת צפי לעלייה של )0.5%-היו נמוכות מהצפי כאשר עלו בכ( ליבה)כאשר גם המכירות הקמעונאיות , (0.2%של 
-ו( 0.4%מול צפי )0.2%, התעשייתית היו נמוכים מהצפי במאיוהתפוקה כמו כן גם מדדי הייצור התעשייתי (. 0.8%
נראה כי עליות המחירים בכלל והעליות במחיר הדלק בפרט מותירים בידי  . בהתאמה+( 0.3%מול צפי )-0.1%

מהמשיבים טוענים כי עליות  57%ב עולה כי "מסקרי צרכנים שנעשו בארה)הצרכנים פחות משאבים לצריכת מוצרים 
(.המחירים משנות את אופי והיקף הרכישות שלהם ביחס לתקופה שלפני העליות האחרונות

כי עד לסוף  כאשר נראה שבטקסס צפויות להימשך זמן רבגז להנזלתפריפורטהשלכות הפיצוץ שהתרחש במתקן ❖
מסך היקפי היבוא  10%-לאירופה מהווה כפריפורטיש לציין כי ייצוא הגז הנוזלי של . השנה לא יחזור המתקן לפעילות

עליית מחירים  -השלכות הפיצוץ. שלה ומאז תחילת השנה היקפי הייבוא אף עלו על מנת למלא את מקומו של הגז הרוסי
.נוספת באירופה

אירופה

מדד  )זהבחודש 0.8%-עלה בכהמדד כאשרהמוקדםבהתאם לצפי , מדד המחירים לצרכן לחודש מאי נותר גבוה❖
כפי שכתבנו (. 3.8%-מדד הליבה עלה בכ)8.1%-החודשים האחרונים עלה המדד בכ12-ב(. 0.5%-הליבה עלה בכ

מצטרף לבנקים המרכזיים שהחלו בריסון מוניטארי וצפוי ECB-בתגובה למדדים הגבוהים גם ה, בסקירות קודמות
.להמשיך ולהעלות את הריבית בהמשך השנה

,  ברקע התחלת הריסון המונטארי באירופה. מתעתד לתמוך באגרות החוב של המדינות החלשות ביבשתECB-ה❖
". חלשות"החלה עליית תשואות באגרות החוב של המדינות ה, ח"האגהכוונה להעלות ריבית ולסיים את תכנית רכישות 

הכלכלה השלישית בגודלה ביבשת ולה אחד משיעורי החוב  , שנים באיטליה10-הממשלתי לח"האגתשואת , לדוגמא
שנים  10-כך שהמרווח בינה לבין אגרת החוב של ממשלת גרמניה ל, 4.11%זינקה לרמה של , (155%)הגבוהים ביבשת 

רמת תשואה כה גבוהה מאיימת על יכולת החזר החובות  (. בדומה לרמות השיא במשבר הקורונה)2.46%עלה לרמה של 
תהליך זה של היווצרות הפרשים בין התשואות  . לסחרור כלכלי( ואת הגוש כולו)והמחזור של המדינה ויכולה להביא אותה 

הכריז  , בתגובה לעליית התשואות החדה". פרגמנטציה"של אגרות החוב של המדינות החזקות והחלשות ביבשת נקרא 
במהלכה הודיע כי בכוונתו לייצר מכשיר פיננסי חדש בכדי להתמודד עם " פגישת חירום"הבנק המרכזי האירופי על 

טרם נמסרו  )הסיכון של צמיחת פערים בגוש וזאת על מנת לצנן את חששות המשקיעים מפני משבר חוב חדש ביבשת 
(  PEPP)וכן כי הבנק ישקיע מחדש באופן גמיש פדיונות מתוכנית החירום שלו , (פרטים נוספים אודות המכשיר החדש

-בתגובה להודעת ה. של אותן מדינות בהן התשואה עלתה באופן משמעותי( וקונצרניותממשלתיות )לרכישת אגרות החוב 
ECB 3.77%האיטלקי לרמה של ח"האגירדה תשואת.

סין

הייצור  : המעידים על התאוששות כלכלתהנתונים חיוביים ' התפרסמו השבוע מסברקע פתיחת כלכלת סין מן הסגרים❖
6.2%-עלתה במאי בכ( שנתי)ההשקעה בנכסים קבועים , (0.7%לעומת צפי לירידה של )0.7%-התעשייתי עלה במאי בכ

(.6.1%מול צפי 5.9%)ושיעור האבטלה גם הוא נמוך מהצפי במאי ( 6.0%צפי )

ישראל  

בקצב שנתי  . (בטווח הנמוך של התחזיות המוקדמות)0.6%-מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בחודש מאי בכ❖
7-8%פחות מהעונתיות הרגילה של , בלבד2.2%-הפתעת המדד הייתה מחירי הלבשה אשר עלו ב. 4.1%-עלה במדד בכ

-מחירי הפירות ב: סעיפי מדד אשר עלו כוללים. בשנה האחרונה8.1%-מחירי ההלבשה ירדו בכ-זאת ועוד. בחודש זה
יש לציין כי  (. 3.7%)שכירות , (3.1%)ל "נסיעות לחו, (בשל כניסת פירות הקיץ למדידה במחירים גבוהים יחסית)13.8%

(.עקב הלחץ על שרשראות האספקה)בחודשים האחרונים גם מחירי השירותים עולים ולא רק המוצרים 

מרכז החדשנות של הבנק הבינלאומי לסילוקין והרשות , בנק ישראל. בנק ישראל צפוי לערוך ניסוי במטבע דיגיטאלי❖
ניסוי מיוחד שבו תתבצע בדיקת היתכנות של מטבע דיגיטלי  -" פרויקט סלע"המוניטרית של הונג קונג ישתפו פעולה ב

פרויקט הניסוי במטבע הדיגיטלי יובל על ידי  , על פי ההודעה שמסר בנק ישראל ביום חמישי. קמעונאי של הבנק המרכזי
ממצאיו מתוכננים  . 2022ומתוכנן לצאת לדרך ברבעון השלישי של שלוחת הונג קונג של הבנק הבינלאומי לסילוקין

.להתפרסם עד סוף השנה

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

נפילת מטבעות הקריפטו

כאשר ביום שבת  , שיא שליליBitcoin-מטבע השבר , במהלך סוף השבוע

רמת שפל מאז סוף  $, 17,599ימי ירידות לרמה של 12השלים רצף של 

. 2020שנת 

-השעות האחרונות סך הפדיונות בשוק הקריפטו נאמד בכ24במהלך ❖

-ו' $ מ271-ריכזו פדיונות של כEther-והBitcoin-ה. $מיליון 566

(.Coinglassלפי נתוני )בהתאמה ' $ מ192

הרמה  $, 19,511-לרמה הנמוכה מBitcoin-ההמימוש האחרון דחף את ❖

ממנה זינק המטבע לשיא אליו הגיע במהלך המחזור השורי האחרון מסוף  

מעולם לא ירד מתחת  - Bitcoinה, שנות המסחר שלו12-לאורך כ. 2017

(.כאמור, כהעד )לשיאי המחזור הקודם 

,יבתחילת מא Terra Blockchainגל הירידות האחרון החל עם קריסת❖

 Babel-וCelsiusוהמשיך עם הודעות פלטפורמות אשראי הקריפטו
Financeהתקבלו  , כמו כן. על עצירת משיכות והעברות מחשבונותיהן

אשר רשמו הפסדים  בקריפטודיווחים על מספר קרנות גידור המשקיעות 

.עצומים המאיימים על המשך פעילותן

ביום  $ מיליארד 881-השוק הכולל של מטבעות קריפטוגרפים עמד על כ❖

.בנובמבר$ טריליון 3ירידה חדה מרמה של , ראשון
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