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אירועים מרכזיים השבוע

זאת על אף הירידות ביום שישי שנבעו מנתוני  , סטריטשבוע המסחר היה הטוב ביותר מזה חודש במדדי המניות בוול ❖
במסחר ביום  39%-שהביאו לירידה של כט'סנאפצהחברתית חברת המדיה מאכזבים של ת"דוחומאקרו חלשים וכן 
3.3%-ק עלה השבוע בכ"מדד הנאסד, כך(. הרחבה בהמשך)הסנטימנט במניות טכנולוגיה נוספות שישי והשליכו על 

.2%-ונס עלה השבוע כ'ומדד הדאו ג2.6%-עלה השבוע כs&p500-מדד ה, (ביום שישי1.9%-על אף ירידה של כ)

(  ואף ממיתון)חששות המשקיעים מפני התמתנות בצמיחה . ב ממשיכה לרדת"תשואת אגרות החוב הממשלתיות בארה❖
מה שהביא לירידה חדה בתשואות אגרות , (הרחבה בהמשך)ב "התגברו לאחר פרסום מדדי מנהלי רכש חלשים בארה

השלימה ירידה דו )2.75%ב ביום שישי לרמה של "נ13-שנים ירדה כ10-התשואה על האגרת ל. החוב הממשלתיות
ובכך השלימה  2.97%לרמה של , ב"נ12-התשואה על האגרת לשנתיים ירדה ביום שישי כ(. ב"נ24-יומית חדה של כ

מעיד על חששות המשקיעים  , ב"נ22יש לציין כי הפער בין שתי האגרות העומד כעת על . ב"נ27-ירידה דו יומית של כ
(.בסקירה בשבוע שעבר סיפקנו הסבר אלטרנטיבי להיפוך בעקום התשואות)ב "מפני האטה בכלכלת ארה

-ביום חמישי העלה הבנק את הריבית בגוש האירו בכ.החל בתהליך העלאות הריבית( ECB)הבנק המרכזי האירופי ❖
אך נראה כי  , בלבד0.25%-הצפי המוקדם היה להעלאה של כ. 0%שנה עמדה הריבית על 11זאת לאחר שבמשך , 0.5%

ולמעשה הבנק  , לא הותירה למקבלי ההחלטות ברירה( החודשים האחרונים12-ב8.6%-כ)האינפלציה הגבוהה בגוש 
למעשה הבנק  . )מאותת בכך כי הוא מעוניין לפעול באופן חד ומהיר בכדי להוריד את סביבת האינפלציה במהירות

,  "Front loading"נוקט בגישת ה , הבנק המרכזי הבריטי ועוד, בדומה לבנקים מרכזיים נוספי בעולם כגון הפד, האירופי
יש לציין כי במקביל הבנק השיק תכנית  (. קרי העלאות ריבית גדולות ובאופן מהיר בכדי לבלום את האינפלציה במהירות

( פורטוגל ועוד, ספרד, כגון איטליה)ח של המדינות בהן יש חשש כי העלאות הריבית יביאו למשבר חוב "רכישות אג
יש לציין כי בהודעת הריבית  . להמשיך ולגייס הון ולהימנע מסחרורלמדינות ולאפשר במחירי האגרות לתמוך בכדי וזאת 

מסלול "נאמר כי אמנם הבנק מתכוון להמשיך ולהעלות ריבית אך הנתונים ייבחנו בכל חודש מחדש וכי לא נקבע 
.להעלאות אלו" מראש

ימים לצורך תחזוקה חידשה רוסיה את 10-לאחר הפסקה של כ.1רוסיה חידשה את הזרמת הגז בצינור נורד סטרים ❖
וזאת על אך החששות המוקדמים כי תשתמש במשבר האנרגיה האירופי באמצעי  , בכמות מוגבלתהזרמת הגז לאירופה 

חשש זה גרם לאיחוד האירופי לנקוט בצעד חירום ולהורות למדינות החברות בו . לחץ נגד הסנקציות המוטלות עליה
.2023עד לחודש מרץ 15%-לצמצם את השימוש שלהן בגז בכ

זאת על , 0.75%-צפויה העלאת ריבית של כיתכנס הפד לישיבת המדיניות החודשית במסגרתה ( יום רביעי)השבוע ❖
וכן נתונים מאקרו כלכליים מעורבים המעידים על התמתנות  הסחורות בשבועות האחרונים רקע הירידה החדה במחירי 

כאמור בירידת תשואת אגרות החוב לשנתיים הרגישה יותר לשינויים בריבית  , המתבטאת)ב "בפעילות הכלכלית בארה
שני " )מיתון טכני"שייתכן ויאשש מצב של לרבעון השני ג"התמנתון ביום חמישי יתפרסם , בנוסף(. קצרת הטווח

מדד מחירי ההוצאה נתון נוסף בעל חשיבות שיתפרסם ביום שישי השבוע הוא (.  רבעונים רצופים של צמיחה שלילית
.הנחשב לברומטר אינפלציוני חשוב עבור הפד( PCE)הצרכנית 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

2.93%S&P 5003961.632.55%-16.88%-351920.204.22%א "ת

3.52%NASDAQ 10011834.113.33%-24.36%-1251984.104.48%א "ת

4.12%DAX 3013253.683.02%-16.56%-902233.594.83%א "ת

3455.885.92%1.05%FTSE1007276.371.64%-1.46%א בנקים"ת

SME 60770.552.98%-14.37%EUROSTOXX 600425.712.88%-12.73%א "ת

13.15%NIKKEI 22527914.664.20%-3.05%-1108.494.92%ן"א נדל"ת

14.25%MSCI  WORLD 617.703.17%-18.17%-1699.921.34%א צמיחה"ת

ALL SHARE1972.913.53%-9.44%HANG SENG20609.141.53%-11.92%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

6.88%AA+5.171.10%1.39-20371.670.65%תל בונד 

6.07%AA+4.741.06%1.41-60360.180.67%תל בונד 

3.67%A3.461.62%2.11-366.000.75%תל בונד תשואות

5.46%AA4.561.09%1.46-362.010.67%תל בונד צמודות

5.34%AA-3.923.30%1.06-50378.220.48%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
368.470.34%-4.16%A-2.894.72%2.50

1.19%A+2.365.88%3.64-403.660.78%תל בונד גלובאל

360.350.42-4.50A+3.493.621.38תל בונד לא צמודות

--386.89-1.02%8.04%A+2.535.75%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

כאשר הרווח הנקי היה גבוה מהצפי וכמו  , בדוחות הרבעון השנינטפליקסלאחר דוחות מאכזבים ברבעון הקודם הפתיעה ❖
לעומת צפי מוקדם  )$ 3.2הרווח הנקי למניה עמד ברבעון על . כן רשמה החברה ירידה קטנה מהצפוי במספר המנויים

לעומת צפי  )$ B7.97כאשר אלו עמדו ברבעון על , ברמת ההכנסות לא הצליחה החברה לעקוף את הצפי(. 2.94$
B8.03$ .) על רקע אבדן גבוה מהצפוי של מנויים  )אך נתון המנויים היה זה שסיפק למניה רוח גבית משמעותית

מיליון  2-לעומת צפי מוקדם לאבדן של כ" בלבד"מנויים 970,000-החברה איבדה ברבעון השני כ: (ברבעון הראשון
אך החברה מעריכה כי כבר , יש לציין כי בפעם הראשונה בתולדותיה מאבדת החברה מנויים בשני רבעונים רצופים. מנויים

;ישנם עוד שני תהליכים בעזרתם מקווה החברה לשפר את תוצאותיה. ברבעון הנוכחי היא תוסיף כמיליון מנויים חדשים
השני הוא גביית תוספת תשלום ממנויים  (. שיהוו מקור הכנסה נוסף)הראשון הוא השקת מנוי מוזל הכולל פרסומות 

.16%-בתגובה לדוחות עלתה מניית החברה בכ. שיתופיים שנמצאים בריחוק גיאוגרפי

במסחר ביום שישי על רקע דוחות  39%-קרסה כ( ט'סנאפצשבבעלותה פלטפורמת המדיה החברתית )סנאפמניית ❖
הכנסות החברה ברבעון עמדו על . בהמשך" מאתגרים במיוחד"מאכזבים לרבעון השני וכן אזהרת החברה מפני תנאים 

B1.11 ,$ נמוך מהצפי שעמד עלB1.13$ .לעומת התקופה המקבילה אשתקד לרמה של 178%-ההפסד גדל בכM422  ,$
מפרסמים צמצמו בהוצאות על רקע השיבושים  , לפי הודעת החברה. M340$גבוה משמעותית מהצפי שעמד על 

,  שינויים במדיניות הפרטיות במכשירי האייפון, המחסור בעובדים, עליות המחירים, המתמשכים בשרשראות האספקה
בשל החשש  אלפביתומטאיש לציין כי נרשמו ירידות גם במניות חברות טכנולוגיה נוספות כמו .והתחרות הגוברת

.להחמרה בתנאים הכלכליים והירידה בהכנסות ממפרסמים

יחד עם נתונים נוספים על חולשה בפעילות  , מדדי מנהלי הרכש במגזר השירותים נמוכים מהצפי ומעידים❖
ירידה  , ('נק52.7לעומת רמה קודמת של )' נק47.0מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד ביולי לרמה של . ב"בארה

נראה כי השפעת הזינוק בביקוש לאחר הסרת  . בפעם הראשונה מזה שנתיים, המצביעה על התכווצות', נק50מרמה של 
שוחקות את המימון בעקבות העלאות הריבית וכן התייקרות עלויות , וכי ההאצה באינפלציה, מגבלות הקורונה מוצתה

במגזר הייצור  , לעומת זאת. ביוני0.6%-אישורי הבניה ירד בכ' ומס2%-התחלות הבניה ירד בכ' מס, בנוסף. הביקושים
(.'נק52.0מול צפי ' נק52.3)מדד מנהלי הרכש ביולי היה גבוה מהצפי 

אירופה

חתמו על הסכם  , מיצואניות המזון הגדולות בעולם, שתי המדינות.רוסיה ואוקראינה חתמו על הסכם לייצוא חיטה❖
, ם"שהושג בתיווך טורקיה והאו, התקווה היא שההסכם. שיאפשר פתיחה מחדש של הנמלים בים השחור ליצוא חיטה

אבל לפי סוכנות  , פרטי ההסכם לא פורסמו. יעזור למנוע משבר מזון עולמי שהוצת בשל הפלישה הרוסית לאוקראינה
מיליון טונה של 20-כ, לפי הדיווחים. ייפתחו מחדש, כולל הנמל באודסה, ידיעות רוסית שלושת הנמלים האוקראיניים

אך שבו , 5.9%-החיטה בכירדו מחירי בתגובה להסכם . בפברואר24-תבואה תקועים באודסה מאז החלה הפלישה ב
עדות נוספת לחוסר היציבות  , יום לאחר חתימת ההסכם, לעלות בעקבות תקיפה רוסית בנמל אודסה בסוף השבוע

.באזור

-מדד הליבה עלה ביוני בכ(. בהתאם לצפי)8.6%-וברמה שנתית עלה בכ0.8%-מדד המחירים לצרכן עלה ביוני בכ❖
, כתגובה לרמה הגבוהה אליה הגיעה האינפלציה ביבשת, כאמור. גם הוא בהתאם לצפי, 3.7%-וברמה שנתית בכ0.2%

.0.5%-את הריבית בכECB-העלה ה

מדד מנהלי הרכש  . ומעיד על התמתנות בפעילות( 'נק49.4)' נק50-מדד מנהלי הרכש המשוקלל ביבשת נמוך מ❖
' נק50.6במגזר השירותים ירד המדד לרמה של (. 'נק52.1מרמה קודמת של )' נק49.6במגזר הייצור ירד ביולי לרמה של 

(.'נק53.0מרמה קודמת של )

ישראל  

3.4%שיעור האבטלה ירד ביוני לרמה של .הנתונים בישראל מעידים על המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית❖
שיעור התעסוקה חזר לרמה של ערב משבר הקורונה לפי  )אלף מועסקים חדשים 27וכן נוספו , (3.5%מרמה קודמת של )

ומצביע על התרחבות מזה שלושה חודשים  ' נק53.4בתעשייה עלה ביוני לרמה של הרכש מדד מנהלי (. נתוני בנק ישראל
נתונים אלו יחד עם נתוני  . מאי-בחישוב שנתי בין החודשים מרץ9.5%-הייצור התעשייתי גם הוא עלה בכ. ברציפות

מחזקים את ההערכה שבנק ישראל ימשיך בתהליך  ( כגון חשמל מים)האינפלציה והעלאות המחירים הצפויות 
.העלאות ריבית מואץ

אלקטרההודיעה כי התקשרה בהסכם עם קרפורלאחר שרשת . ענקית קמעונאות בינלאומית נוספת בדרך לישראל❖
ההולנדית הודיעה כי חתמה עם SPARענקית הקמעונאות , (דרך הסבת סניפי יינות ביתן ומגה)לפתיחת פעילות בישראל 

לקראת פתיחת רשת סופרמרקטים תחת  ( LOI)מסמך כוונות ( קרפור-ל יינות ביתן"שהיה עד לאחרונה מנכ)עמית זאב 
וכן , מדינות ברחבי העולם והיא פועלת בשיטה של זכיינות מקומית48-חנויות בכ13,623לרשת . המותג בישראל

.מרכזים לוגיסטיים ברחבי העולם ופועלת כרשת סיטונאית בין הזכיינים השונים בעולם150-מפעילה כ

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

Value Vs. Tech: שבוע הדוחות הגורלי

ק"שבוע גורלי למדד הנאסד

-ממדד ה40%-השבוע יתפרסמו דוחות של מספר ענקיות טכנולוגיה אשר משקלם יחד מהווה כ❖
.Nasdaq

 Big-הדוחות של חברות ה, העלאות הריבית והחששות ממיתון, לנוכח האינפלציה הגבוהה❖
Tech   חשובים מתמיד והם יספקו הצצה נוספת על מצב המשק האמריקאי לנוכח נתוני מאקרו

.וכמו כן יציגו תחזיות להמשך השנה אשר אמורות לשקף את הסביבה העסקית הצפויה, מאתגרים

שהציגה ירידה  , Snapבשבוע שעבר התאכזבו המשקיעים מדוחות , יש לציין כי כפי שכתבנו קודם❖
שהשפיעה על מניות חברות , חדה בהכנסות כתוצאה מירידה משמעותית בהוצאות המפרסמים

.להן מודל עסקי דומה בתלות בפרסוםאלפבית ומטאטכנולוגיה נוספות כמו 

כי שבוע הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה יהיה פחות  , ככל הנראה, מאמינים Retail-משקיעי ה❖
לתעודת סל  $, M900-הגבוה מ, השנה6/3מאז היות והזרימו בשבוע החולף סכום שיא , מוצלח

(SQQQ ) על מדד ה3ממונפת בחסר פי-.Nasdaq

השבוע צפויות לפרסם את דוחותיהן כמה מחברות הערך המובילות , לצד מניות הצמיחה הגדולות❖
 Coca cola, McDonald's, Pfizer, Merck:ביניהן ניתן למנות חברות כגון , S&P500-במדד ה

Astra Zeneca, Exxon mobilו-Chevron .ל הניבה למשקיעים תשואה  "כל אחת מן החברות הנ
.השנה500P&S-עודפת משמעותית על מדד ה

השנים 20-חברות הערך מציגות שיא בתשואה העודפת שלא נראה כמותו ב, ביחס לחברות הצמיחה❖
.האחרונות

mailto:info@oceyet.com

