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אירועים מרכזיים השבוע

( הרחבה בהמשך)ח התעסוקה ביום שישי "ברקע לפרסום נתוני דו, סיימו שבוע נוסף של עליותסטריטמדדי המניות בוול ❖
שאם וכאשר ישפיעו על מדדי המחירים  , וכן האופטימיות ששואבים המשקיעים מן הירידות הרוחביות במחירי הסחורות

,  כך(. הריבית תעלה פחות מן הצפוי, קרי)ימתנו את עוצמת הריסון המוניטארי הצפוי מצד הבנקים המרכזיים , הקרובים
.0.77%-ונס עלה בכ'ומדד הדאו ג, 1.94%-עלה בכs&p500מדד ה , 4.5%-עלה השבוע בכ, ק"מדד הנאסד

מועסקים חדשים למשק האמריקאי  372,000-כאשר נוספו כ, ח התעסוקה האמריקאי לחודש יוני היה טוב מהצפי"דו❖
ברציפות בו נוספות משרדות חדשות במשק  18-זהו החודש ה(. מועסקים268,000לעומת צפי מוקדם לתוספת של )

.  בהתאם לצפי, 0.3%-השכר הממוצע לשעת עבודה עלה ביוני בכ. 3.6%שיעור האבטלה נותר ברמה של . האמריקאי
" 3.6%קשה לדבר על מיתון בזמן שיעור האבטלה עומד על ";הנתונים מורידים את החששות ממיתון בתקופה הקרובה

עם זאת ראוי לציין כי נתון  (. חבר במועצת המנהלים של הבנק המרכזי האמריקאי, וולרדבריו של כריסטופר )
זאת כל עוד הפד לא  , התעסוקה המרשים מחזק את ההערכות כי הריבית תעלה באופן משמעותי בהחלטה הקרובה

.יקבל אינדיקציות להתמתנות במדדי המחירים

ביום )כאשר המטבעות הגיעו אל סף נקודת השוויון , שער החליפין בין האירו לדולר המשיך במגמת הירידה השבוע❖
עד לשבועיים האחרונים הגורם לכך היה בעיקר התחזקות הדולר  (. דולר לאירו1.0187שישי שער החליפין הגיע לרמה של 

והתשואות  " נרגעו"ב "אך מאז שווקי המניות בארה, על רקע הירידות בשווקים והצפי להעלאות ריבית מהירות של הפד
וזאת על רקע משבר האנרגיה  , כלומר המקור למגמה הוא היחלשות האירו, ב אף ירדו"על אגרות החוב הממשלתיות בארה

.המאיימים להביא את הגוש להאטה כלכלית ואף למיתון, באירופה שרחוק מסיום והמלחמה באוקראינה

בשל החששות מהאטת הכלכלה  , (ביום שישי האחרון2%-למרות עלייה של כ)מחיר הנפט המשיך במסעו דרומה השבוע ❖
.דולר לחבית104.8לרמה של 3.4%-החוזים על הנפט בניו יורק ירדו השבוע בכ. העולמית וירידה בביקוש

בכך העלה הבנק  . 2013הרמה הגבוהה מאז חודש אוקטובר , 1.25%לרמה של , 0.5%-בנק ישראל העלה את הריבית בכ❖
במקביל להעלאת הריבית עדכנה חטיבת המחקר של בנק . את הריבית שלוש פעמים ברציפות מאז חודש אפריל האחרון

גם . 3.5%לרמה של 2023ולשנת ( בתחזית קודמת5.5%לעומת )5%לרמה של 2022ישראל את תחזית הצמיחה לשנת 
.בעוד כשנה2.75%התחזית לגובה הריבית במשק עלתה לרמה של 

שרים מממשלתו  27-כאשר כ, זאת לאחר שממשלתו קרסה,  ונסון התפטר מתפקידו'ראש ממשלת בריטניה בוריס ג❖
מחברי  55-וכ, (ושר נוסף פוטר על ידו)שר הבריאות ושרת החינוך , ביניהם שר האוצר, התפטרו בימים האחרונים

התפטרות זו מגיעה כאשר בריטניה נלחמת באינפלציה הגבוהה ביותר . הממשלה הודיעו לו כי כהונתו אינה מקובלת יותר
בתגובה . ונסון יישאר בתפקיד עד שיימצא לו מחליף בסתיו'ג(. בחודש מאי9.1%אינפלציה שנתית של )שנה 40מזה 

.להודעה עלה שערו של הפאונד מול הדולר והאירו

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

7.71%S&P 5003899.381.94%-18.19%-351851.45-0.17%א "ת

8.45%NASDAQ 10011635.314.66%-25.70%-1251914.77-0.06%א "ת

9.14%DAX 4013015.231.58%-18.07%-902165.690.56%א "ת

8.24%FTSE1007196.240.38%-2.55%-3229.58-1.43%א בנקים"ת

SME 60740.16-0.35%-19.01%EUROSTOXX 600417.122.45%-14.49%א "ת

18.01%NIKKEI 22526517.192.24%-6.87%-1070.69-0.20%ן"א נדל"ת

16.96%MSCI  WORLD 608.581.59%-19.38%-1662.62-1.02%א צמיחה"ת

ALL SHARE1913.940.07%-13.62%HANG SENG21725.78-0.61%-10.16%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

7.01%AA+5.211.37%1.43-20369.36-0.43%תל בונד 

6.21%AA+4.791.33%1.43-60358.08-0.38%תל בונד 

3.91%A3.501.88%2.19-363.92-0.15%תל בונד תשואות

5.55%AA4.611.32%1.46-360.26-0.29%תל בונד צמודות

5.63%AA-3.943.49%0.99-50377.400.00%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
367.620.26%-4.49%A-2.914.87%2.54

2.20%A+2.386.24%4.02-399.420.28%תל בונד גלובאל

359.360.11-4.79A+3.513.801.36תל בונד לא צמודות

--391.761.09%9.99%A+2.585.40%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

על כוונתו לרכוש את  מאסקלאפריל הודיע 25-ב. על נסיגתו מן העסקה לרכישת החברהלטוויטרהודיע מאסקאלון ❖
טוויטרירדה מניית , במקביל לירידות החדות בשווקים, מאז(. דולר למניה54.2)מיליארד דולר 44לפי שווי של , החברה

הינה כי החברה הפרה את ההסכם ביניהם  מאסקטענתו הרשמית של . דולר למניה בלבד36.8עד לרמה של , 30%-בכ
וכן כי לא ביקשה את אישורו של , בכך שלא מסרה לו נתונים מדויקים ומלאים על היקף חשבונות הספאם ברשת החברתית

החברה הודיעה בתגובה כי היא מחויבת לסגירת העסקה במחיר  . בהם פיטורי עובדים, לצעדים ארגוניים שנקטהמאסק
יש לציין כי ההסכם בין הצדדים כולל סעיף  . וכי היא מתכננת לנקוט צעדים משפטיים כדי לאכוף את קיום ההסכם, שסוכם

.מיליארד דולרלטוויטרהוא יידרש לשלם , ייסוג מההסכםמאסקולפיו אם 

מצטרפת לרשימה ארוכה של חברות שבחרו לדחות את הנפקתן על רקע ובכך, דוחה את ההנפקה המתוכננתמובילאיי❖
בחודש דצמבר  . ר החברה אמנון שעשוע במכתב פנימי לעובדים"כך כתב יו, הרעת התנאים וחוסר היציבות בשוק ההון

כאשר השווי אליו כיוונה  , 2022ק באמצע שנת "בנאסדמוביליאייהאחרון הודיעה אינטל כי היא מתכוונת להנפיק את 
החברה נערכה להנפקה כאשר מינתה באפריל את בנקי ההשקעות גולדמן . מיליארד דולר50-אינטל היה אמור להיות כ

.הירידות החדות בשווקים בכלל ובמניות הטכנולוגיה בפרט הביאו לדחיית ההנפקה, אך כאמור, ומורגן סטנליסאקס

מקטינים את החששות  , שיחד עם נתון התעסוקה עליו כתבנו בעמוד הקודם, נתוני מאקרו חיוביים' השבוע פורסמו מס❖
ISM-מדד ה(. 0.5%צפי מוקדם לעלייה של )1.6%-ההזמנות ממפעלים עלו בחודש מאי בכ.ב"מפני מיתון קרוב בארה

ב  "מספר המשרות הפנויות בארה(. 'נק54.3צפי מוקדם עמד על )' נק55.3במגזר הלא יצרני הסתכם ביוני ברמה של 
.המובטלים' כפול ממס, מיליון11.3-עומד על כ

אירופה

הצפי  )0.7%-כאשר בחודש מאי עלה המדד בכ, מדד המחירים ליצרן נמוך מהצפי. נתונים' השבוע פורסמו ביבשת מס❖
(. 'נק52.8לעומת צפי ל ' נק53.0)מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים היה גבוה מהצפי במאי (. 1.0%-לעלייה של כ

(.באפריל1.4%לאחר ירידה של )במאי 0.2%-המכירות הקמעונאיות עלו בכ

כאשר עלויות הייבוא שלה עברו בכמיליארד אירו את , בחודש מאי רשמה גרמניה גירעון מסחרי, 1991לראשונה מאז ❖
להם )על רקע עליית המחירים הגלובאלית , הגירעון נובע מזינוק משמעותי בעלויות הייבוא של גרמניה. עלויות הייצוא

הייצוא הגרמני ירד  )וכן מירידה קלה בייצוא הגרמני על רקע ההאטה העולמית ( תרמה המלחמה באוקראינה תרומה מכרעת
(.2.7%-במאי בעוד הייבוא עלה בכ0.5%-בכ

סין

54.5מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה בחודש יוני לרמה של .הכלכלה הסינית ממשיכה במגמת ההתאוששות❖
הרמה שמעליה המדד מצביע על  ', הנק50נזכיר כי המדד חצה את (. 'נק49.7-וצפי ל' נק41.4מרמה קודמת של )' נק

.התרחבות הכלכלה

בחודש יוני מדד  .מדד המחירים בסין נמצא תחת שליטה, על רקע דהרת האינפלציה ברחבי העולם המערבי❖
זאת לעומת קצבי אינפלציה שנתיים הגבוהים  )2.5%-כאשר בקצב שנתי עלה המדד בכ, המחירים לצרכן נותר ללא שינוי

כאשר בחודש יוני  , גם מדד המחירים ליצרן בסין נמצא במגמת ירידה(. בישראל4.1%-וכ, במדינות במערב8%-מ
(.שנרשמה במאי6.4%לעומת עלייה שנתית של )6.1%-נרשמה עלייה שנתית של כ

ישראל  

(.₪מיליארד 6.4)מהתוצר 0.4%החודשים האחרונים נרשם עודף תקציבי של 12-ב, 2007לראשונה מאז שנת ❖
נשבר רצף חיובי של חמשת החודשים הקודמים בהם  ( ₪מיליארד 1.5-בו נרשם גרעון של כ)זאת למרות שבחודש יוני 

הנתונים הפיסקאליים השתפרו למרות חודש יוני השלילי  . נרשמו עודפים תקציביים שהורידו את הגרעון לרמה אפס
מאזן ההכנסות  . ₪מיליארד 8.8-כ, נרשם גרעון גבוה פי שישה מחודש יוני השנה2021כיוון שבחודש יוני , כאמור

זאת לעומת גרעון בסך של  , ₪מיליארד 31.9וההוצאות של הממשלה מתחילת השנה עומד על יתרה חיובית בגובה של 
.יוני בשנה שעברה-בחודשים ינואר₪ מיליארד 43.7

.  ל החברה עופר בלוך"את מנכ, כצפוי, הדיחאברכהןאיציק , ר הדירקטוריון של שופרסל"במהלך ראשון מאז מונה ליו❖
בין  . לפתוח בהליך להדחת בלוך בהחלטה שהתקבלה פה אחדאברכהןר החברה איציק "דירקטוריון שופרסל אישר ליו

ר  "היו, ל בטרם הודח בעצמו"מכיסא המנכאברכהןי מי שהדיח את "השניים לא מתקיימים יחסי אמון שכן בלוך מונה ע
.BEשל החברה הפארםל רשת "מנכ, וטרמןל את אורי "מתעתד למנות לתפקיד המנכאברכהן. הקודם יקי ודמני

ייצוא שירותי ההייטק עלה בחודש , למרות המגמה השלילית והפיטורים בענף. ייצוא שירותי ההייטק ממשיך להתרחב❖
לפי סקר מגמות בסקטור העסקי  (. אפריל בחישוב שנתי-בחודשים פברואר10.5%)לעומת חודש מרץ 2.6%-אפריל בכ

המשך ההתרחבות בענף זה תומך  . למרות הצפי להתמתנות מסוימת בהמשך, הסקטור ממשיך להתרחב גם בחודש יוני
.בפעילות הכלכלית במשק הישראלי

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

הדיסוננס בין המיקרו למאקרו

טריליון18-כנמחקובה,המניותבשווקיסוערתראשונהמחציתלאחר❖
,הקרובההדוחותלעונתנשואותהמשקיעיםעיני,החברותמשווידולר

שהחברותאומעמדיחזיקוהרווחתחזיותהאםלהביןמנסיםבעודם
ההתפרצות,הצרכניהביקושעלהאיומיםעקבאותןלחתוךתצטרכנה

.באירופההאנרגיהומשברהריביתעליות,האינפלציונית

בעמדהנמצאותהחברותכימעריךסטריטבוולהאנליסטיםקונצנזוס,מחד❖
אףהאנליסטים,ועודזאת.לצרכניםבעלויותהזינוקאתלגלגלחזקה
הקו)!האחרוניםבחודשיםמעלהכלפישלהםהרווחתחזיותאתעדכנו
.(למעלהבתרשיםהאדום

הירידה,המניותבשווקיהאחרוניםהמימושיםמןלהתעלםניתןלא,מאידך❖
ההתמתנותוכן,(הריביתעליותלמרות)הממשלתיותח"האגבתשואות

השחורהקו).ממיתוןהמשקיעיםחששותעלהמצביעים,הסחורותבמחירי
.(מעלהבתרשים

וזאתמאודחשוביםהשנהלהמשךוהתחזיותהחברותשלהקרוביםהדוחות❖
הדוחות,בנוסף.העסקיתהסביבהעלהמאקרוהשפעותאתלהביןמנתעל

אתשיכתיבווסבירהאמריקאיהצרכןשלהביקושיםרמתעללאותתצפויים
.השנהשלהשנייהבמחציתהמניותמדדישלהכיוון
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