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אירועים מרכזיים השבוע

על רקע המשך  , את שבוע המסחר בירידותסטריטסיימו שווקי המניות בוול , לאחר כארבעה שבועות רצופים של עליות❖
קרי הבנק המרכזי ימשיך  , 2%-ב לרמה שנתית של כ"התבטאויות של בכירים בפד על כוונתם להוריד את האינפלציה בארה

,  2.6%-ק כ"בסיכום שבוע ירד מדד הנאסד. לירידה משמעותית באינפלציהב באופן נחוש עד "להעלות את הריבית בארה
.0.2%-ונס נחלש כ'ומדד הדאו ג1.2%-ירד כ s&p500-מדד ה

הפתעה משמעותית כלפי מעלה ביחס  , 1.1%-המדד עלה ב.מדד המחירים לצרכן בישראל היה גבוה מהצפי בחודש יולי❖
5.2%העלייה הגבוהה ביולי הובילה את קצב האינפלציה השנתי לרמה של . 0.6%-0.7%לקונצנזוס שעמד על עלייה של 

פירות וירקות וללא מזון עלה אף הוא בשיעור  , המדד ללא אנרגיה. 4.6%גבוה מהצפי שעמד על , (ביוני4.4%מרמה של )
העלייה במדד יולי באה לידי  . 4.7%-פירות וירקות בכ, כאשר בשנה האחרונה עלה המדד ללא אנרגיה, 1%-1.1%של זהה 

הדיור וכן במחירי  בסעיף , ל"כאשר העלייה המשמעותית ביותר הייתה במחירי הנופש בארץ ובחו, ביטוי ברוב הסעיפים
ובכך למעשה שיקפה גם את העליות בצד ההיצע  , להוציא ירידה עונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה, האנרגיה והמזון

יש לציין כי מדד יולי אינו כולל את הירידה המשמעותית במחירי הדלק בתחילת  . במקביל לסביבת ביקושים חזקה
ובכך למעשה מפגר אחרי מדד , (וכן ירידה משמעותית נוספת בסעיף זה הצפויה בתחילת ספטמבר)חודש אוגוסט 

במחירי הסחורות  הירידות מןחלקוכן, (שם הירידה במחירי הדלק החלה כבר בסוף חודש יוני)ב "המחירים בארה
.הצפויים לבוא לידי ביטוי במדדים הקרובים,  בשבועות האחרונים( 'מתכות מזון וכו)

ג ברבעון "בתמ( בקצב שנתי)2.7%-לאחר ירידה של כ. הפתעה לטובה בנתוני הצמיחה של הרבעון השני בישראל❖
הרבה מעל  , 6.8%-המשקפת קצב צמיחה שנתי של כ, ברבעון השני1.7%-צמחה כלכלת ישראל כ, הראשון של השנה

מניתוח הסעיפים עולה כי העלייה של התוצר העסקי  . 2.8%-התחזיות המוקדמות שעמדו על קצב צמיחה שנתי של כ
בנכסים קבועים וכי ההשקעה , בשנה8.5%אפילו חדה יותר ומשקפת קצב צמיחה של ( התוצר ללא ממשלה וללא דיור)

אין ספק כי . 4.3%בצריכה הפרטית השוטפת לנפש נרשם קצב גידול של . 10.3%-הייצוא עלה ברבעון כ. 7.7%-עלתה כ
מקל את , השילוב של מדד מחירים שהיה גבוה מהצפי יחד עם שוק תעסוקה הדוק ונתוני צמיחה חזקים כאמור

הדילמה של בנק ישראל בהקשר של עוצמת הריסון המוניטארי ומאפשרת לו להמשיך בהעלאות ריבית ללא חשש 
.מגלישה למיתון

על רקע חששות המשקיעים מפני חשיפה של חברת  , ביומיים במהלך המסחר בשבוע שעבר12%-צנחה כטבעמניית ❖
גלקסוי חברת התרופות "ששווקה במקור ע, התרופה. לטיפול בצרבתזנטקהתרופות הישראלית לתביעות בגין התרופה 

היא שהתרופה מכילה חומרים  , זנטקב בגין "הטענה שבגינה הוגשו אלפי תביעות בארה. י טבע"נמכרה גם ע, קליין' סמית
יש לציין כי יצרניות התרופה  . 2020בשנת מן המדפים ולכן החליט מנהל המזון והתרופות האמריקאי להסיר אותה , מסרטנים

טוענות כי כמות החומרים החשודים כמסרטנים דומה לכמות שנמצאת במזונות נפוצים כגון בשר מעושן ובכך למעשה  
.מערערות על הקשר הסיבתי של התרופה למחלת הסרטן

כאשר התחזיות  , זו הפעם הרביעית ברציפות, צפוי בנק ישראל להודיע על העלאת ריבית נוספת( 22.08.2022)מחר ❖
.0.50%-0.75%הן להעלאה של 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

352054.880.62%3.88%S&P 5004228.48-1.21%-11.28%א "ת

1252105.910.59%2.40%NASDAQ 10012705.22-2.62%-18.79%א "ת

0.69%DAX 3013544.52-1.82%-14.73%-902313.550.30%א "ת

3777.427.40%10.45%FTSE1007550.370.66%2.25%א בנקים"ת

SME 60766.97-2.16%-14.77%EUROSTOXX 600437.36-0.80%-10.34%א "ת

6.36%NIKKEI 22528930.331.34%0.48%-1195.16-1.32%ן"א נדל"ת

11.37%MSCI  WORLD 646.81-1.64%-14.31%-1756.830.27%א צמיחה"ת

ALL SHARE2044.70-0.25%-6.14%HANG SENG19773.03-2.00%-15.49%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

5.21%AA+5.101.17%1.33-20378.340.38%תל בונד 

4.52%AA4.771.23%1.40-60366.120.40%תל בונד 

2.28%A3.441.86%2.13-371.300.42%תל בונד תשואות

3.92%AA4.571.29%1.47-367.890.39%תל בונד צמודות

4.87%AA-3.893.45%0.97-50380.10-0.65%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
371.69-0.34%-3.32%A-2.884.72%2.29

0.48%A+2.345.92%3.52-406.540.14%תל בונד גלובאל

362.35-0.46-3.97%A+3.473.731.28תל בונד לא צמודות

--368.20-0.27%2.82%A+2.535.79%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

בעקבות שימוש של עובדיהם באפליקציות  של כמיליארד דולרבהיקף כולל ב מתקדמים לקראת הסדר "הבנקים בארה❖
המהווה הפרה לכאורה של כללים המצריכים שימור של תכתובות הקשורות לפעילות  ( וואטסאפכגון )פרטיות מסרים 

,  מורגן סטנלי, גולדמן זקס, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה: כל אחד$ M200-הצפויים לשלם כהבנקים . העסקית
.UBS-בנק ודוישטה

החברה פספסה את התחזיות  .ב פרסמה את דוחות הרבעון השני"ענקית הספנות הישראלית הנסחרת בארה, צים❖
הנקי  הרווח(. B3.69$מול צפי $ B3.43)והן ברמת ההכנסות ( 12.81$מול צפי $ 11.07)הן ברמת הרווח למניה , המוקדמות

12-ב$ B6.2-וכ)בכל אחד משני הרבעונים הקודמים $ B1.7-זאת לאחר רווח נקי של כ$, B1.34-ברבעון הסתכם ב
EBITDA-החברה אשררה את תחזית ה. B3.3$-מה שייצר לחברה קופת מזומנים בגובה של כ( החודשים האחרונים

כאשר  , מן הרווח הנקי30%-וכן הכריזה על הגדלת תשלום הדיבידנד הרבעוני ל$, B7.8-8.2כולה בטווח 2022לשנת 
ל החברה אלי גליקמן ציין כי החברה אמנם חווה ירידות  "מנכ(. למניה$ 4.75)$ M571-ברבעון השני הדיבידנד יסתכם בכ

במחירים שיהיו גבוהים מהמחירים שהיו  , אנו חושבים כי השוק יתייצב בחודשים הקרובים"במחירי תובלת המכולות אך 
".האחרונותשנים בטרם העליות 

.  פרסמה את דוחות הרבעון השני, ב"למצב הקמעונאים בארה" ברומטר"ענקית הקמעונאות המהווה מעין , וולמארט❖
לאחר שלפני כחודש פרסמה אזהרת רווח לקראת הדוחות  זאת אך עשתה , החברה אמנם הכתה את התחזיות המוקדמות

ורווח למניה של  ( B150.99$לעומת צפי )$ B152.86החברה רשמה הכנסות של . בצעד שהפתיע מאוד את המשקיעים
למרות  נראה כי . B147.55$-החברה העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי ל(. 1.62$לעומת צפי )$ 1.77

רואים בתוצאות ניצנים ראשונים  המשקיעים ,הרווחלאזהרתשקדמולא באמת הכתה את התחזיות שהחברה 
.ח"מאז פרסום הדו4%-כאשר המניה עלתה כ, לחזרה לנורמאליות

אירופה

הרוסית הודיעה כי תעצור בסוף  גזפרוםחברת . 1את הגז לאירופה דרך צינור נורד סטרים ( שוב)רוסיה צפויה לסגור ❖
גזפרום)וזאת לצורך תחזוקה שוטפת , למשך כשלושה ימים1החודש את אספקת הגז לאירופה באמצעות נורד סטרים 

הפסקה זו באה לאחר שהרוסים כבר הפחיתו את כמות  (. טוענת כי מדחס הגז היחיד שנותר בצינור מצריך עבודות תחזוקה
על מנת ללחוץ את מקבלי ההחלטות  " תירוץ"במה שהאירופים מכנים כ, מן הקיבולת שלו20%-לכהגז העוברת בצינור 

על משמעותיות לאחר שאלו הטילו סנקציות , באירופה המצויה במשבר אנרגיה קשה המשפיע לרעה על כלכלת היבשת
לידי  בא משבר האנרגיה שהביא לעליות משמעותיות במחיר הגז הטבעי כבר . רוסיה לאחר פרוץ הלחימה באוקראינה

(.הרחבה בסעיף הבא)בגרמניה במחירים ליצרן וביתר שאת , ביטוי במדדי המחירים ביבשת

צפי )5.3%-זינק בחודש יולי בכ( PPI)המדד .מדד המחירים ליצרן בגרמניה רושם ביולי את הזינוק החד אי פעם❖
לעלייה חדה זו הינו סעיף  " תרם"כאשר הסעיף המרכזי ש, (32%צפי )37.2%-וברמה שנתית בכ( 0.6%מוקדם עמד על 

כי בשל החששות מפני עליות  , לא מפתיע אם כך. לעומת חודש יוני18%-האנרגיה זינקו כלאחר שמחירי , האנרגיה
הסאבירד לרמות שלא נראו מאז משבר ( ZEW)רכיב הציפיות בסקר האמון העסקי בגרמניה , המחירים על כלכלת גרמניה

.2008פריים בשנת 

ביולי עלה המדד  .הן ברמת המדד הכללי והן מדד הליבה, מדד המחירים לצרכן באירופה עלה בהתאם לצפי המוקדם❖
(.4.0%מדד הליבה עלה )8.9%-וברמה שנתית עלה המדד כ, (0.2%-כירד מדד הליבה )0.1%-כ

וברמה שנתית , (0.7%צפי )ברבעון השני 0.6%-יבשת אירופה צמחה כ.הצמיחה ברבעון השני באירופה נמוכה מהצפי❖
(.4.0%צפי )3.9%-כ

סין

כאשר  , "עליבאבא"שיש לה בענקית הסינית  על מכירת האופציות הודיעה " סופטבנק"חברת האחזקות היפנית ❖
אמר כי המכירה  סופטבנקל הכספים של "סמנכ(. 23.7%מרמה של )בחברה 14.6%המשמעות היא ירידה לאחזקה של 

.ברבעון האחרון$ B23נועדה להראות למשקיעים כי מצבה הפיננסי יציב לאחר שדיווחה על הפסד בגובה של 

ישראל  
יש לציין כי תשואה גבוהה זו נבעה בחלקה  . על ההון ברבעון השני18.5%-ח חזק עם תשואה של כ"הציג דובנק לאומי❖

כאשר במקביל הכיר לראשונה ברווחי  , National Valleyלבנק Bank Leumi Usaמרווח חד פעמי שהוכר בגין מכירת 
תיק האשראי  . 14%בנטרול הרווח החד פעמי התשואה על ההון עמדה סביב (. 14.2%)בבנק שלו ההחזקותאקוויטי של 

במחצית  39.7%-ברבעון השני ו35%)יחס היעילות המשיך להשתפר . במחצית הראשונה של השנה12.3%-צמח כ
,  ₪מיליארד 2-הסתכם בכ2022הרווח הנקי ברבעון השני של . מן הטובים במערכת הבנקאית, (הראשונה של השנה

3.6-הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ. ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליארד 1.7-לכבהשוואה 
הצפויה  , יש לציין כי התמורה ממכירת בית מאני. בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליארד 3-לכבהשוואה , ₪מיליארד 

הבנק הודיע על חלוקת  . 2023צפויה להירשם ברבעון הראשון של שנת , ₪מיליון 524-להניב לבנק רווח לפני מס של כ
.מן הרווח הנקי ברבעון השני20%-המהווים כ₪ מיליון 400-דיבידנד בסך של כ

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

מרוץ החימוש העולמי

ההאצה בתקציבי הביטחון וההתחמשות של  , ככל שהפלישה של רוסיה לאוקראינה נמשכת
.מדינות בעולם תופסת יותר ויותר כותרות

מנהיגים רבים ברחבי  , בעוד משלוחי הנשק המערבי עושים את דרכם לשדה הקרב באוקראינה❖
ב  "נגד טנקים מתוצרת ארהJAVELIN-וטילי ה HIMAR-העולם צופים כיצד מערכות טילי ה

.להצטייד בנשקעל מנת " השיקיםאת פנקסי מוציאים "ו, עושים שמות בצבא הרוסי

ברציפות בה ההוצאה הכלל עולמית על צבא וביטחון רשמה עלייה והגיעה 7-היא השנה ה2021❖
.T2.1$-ל

היא הציגה  2021בשנת . ארצות הברית היא המדינה המובילה בפער בהוצאה על צבא וביטחון❖
מסך הוצאות הביטחון של כלל המדינות  38%-אשר מהווה כ$ B800-תקציב ביטחון של יותר מ

והיקפו אף מעפיל על סך  $ B22.3עלייה של 2021ב רשם בשנת "תקציב הביטחון של ארה. בעולם
.המדינות הבאות ברשימה10תקציבי הביטחון של 

היא  ;2021-ב$ M65.9-ברשימה והוצאותיה הצבאיות נאמדות ב5-רוסיה נמצאת במקום ה❖
(.4.1%)ג"מהתמנמנית על עשרת המדינות המובילות בעולם במונחים של הוצאות צבאיות כחלק 

הסנקציות על ;מסחר הנשק העולמי בעשור האחרון57%-אחראיות ל( 22%)ורוסיה ( 35%)ב "ארה❖
צפוי לחתוך את נתח השוק של רוסיה  , רוסיה והעליונות שמדגים הנשק המערבי על הנשק רוסי

.בסחר הנשק העולמי

צפויות לזכות בנתח נרחב יותר במרוץ ההתחמשות  , (והישראליות בפרט)חברות הנשק המערביות ❖
.יפן והודו, של מדינות אירופה
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