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אירועים מרכזיים השבוע

על רקע נתוני הצמיחה החזקים שפורסמו בסוף השבוע הקודם  , ב עלו זה השבוע השני ברציפות"שווקי המניות בארה❖
רבעוניים שהיכו את התחזיות  דוחות ' וכן מס, שפורסמו השבוענתוני תעסוקה חזקים , (הרחבנו בסקירה הקודמת)

זאת לעומת צפי  )ב בחודש ינואר "משרות חדשות בארה467,000-ביום שישי האחרון פורסם כי התווספו כ. המוקדמות
ינתונמשרות לאחר תיקון 709,000-התווספו עוד כ, מעבר לכך(. משרות בלבד150,000-מוקדם לתוספת של כ

עקב העלייה בשיעור ההשתתפות בשוק  ( 3.9%-מ)4.0%שיעור האבטלה עלה לרמה של . 2021החודשים נובמבר ודצמבר 
(.0.5%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )0.7%-השכר השעתי עלה בינואר ב. העבודה

גם . 1.93%לרמה של ב "שנים בארה10-בעקבות נתוני התעסוקה החזקים זינקה תשואת אגרות החוב הממשלתיות ל❖
החוזים המשקפים את הצפי  (. 1.2%מרמה של )1.31%הממשלתי האמריקאי לשנתיים זינקה לרמה של ח"האגתשואת 

רבע אחוז  )בקירוב לכך שהריבית תעלה חמש פעמים השנה 85%-ב מעניקים כעת הסתברות של כ"לעליות הריבית בארה
(.בכל פעם

בצל המתיחות  , זה השבוע השביעי ברציפות, גם השבוע המשיך המחיר לעלות. העלייה במחירו של הנפט אינה עוצרת❖
ישנה הערכה כי בצל , בנוסף. ב יביא להקטנת תפוקה"אוקראינה וכן החשש שהחורף הקשה בארה-הגוברת בגבול רוסיה

אירועים אלו  . ישנה ביבשת הסטת ביקוש מגז לנפט בהיקף של כמיליון חביות ביום, הזינוק האדיר במחירי הגז באירופה
אך ישנה גם עלייה פרמננטית בביקושים לנפט עקב ההתאוששות הכלכלית והסרתן  , הינם ככל הנראה זמניים באופיים

6.3%-בסיכום שבועי עלה מחירו של הנפט מסוג טקסס מתוק בכ. האומקירוןהמדורגת של המגבלות בשל דעיכת ווריאנט 
.דולר לחבית92-בבורסה בניו יורק והוא עומד כעת ברמה של כ

מניעה מחדש את התוכניות לרשום מניות  , חברת הנפט הסעודית הגדולה בעולם, ארמקו, על רקע הגאות במחירי הנפט❖
אם אכן  . משווי החברה2.5%-אשר לפי ההערכות השווי יהוו כ, מיליארד דולר50-נוספות של החברה בהיקף של כ

הנפקה  )כאשר גם בשיא הקודם מחזיקה החברה , רישום המניות יהיה הגדול ביותר בהיסטוריה של שוק ההון, יתרחש
טרם ידוע באיזו בורסה רוצה החברה לבצע את הרישום אך  (. מיליארד דולר בבורסה הסעודית29.4-בהיקף של כ

.ההערכות הן כי ישנה עדיפות לבורסה בלונדון

לבין חברת  בינה דיווחה ביום חמישי כי הדירקטוריון שלה אישר התקשרות במזכר הבנות בלתי מחייב אל עלחברת ❖
לקראת חתימה על הסכם לרכישת כלל מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של אל על לבעלי המניות  , ארקיע

במועד השלמת העסקה אמורה אל על לרכוש את מלוא המניות של ארקיע מבעלי מניותיה ובתמורה תקצה לבעלי  . בארקיע
יש . מכמות האופציות המוקצות באל על לאחר ההקצאה10%מהון המניות המונפק והנפרע וכן 10%-המניות של ארקיע כ

וכן כי שני  , הנדרשיםהדדי וכן קבלת כל האישורים הרגולטוריים נס'דיליגלציין כי השלמת העסקה מותנית בהשלמת דיו 
.9.5%-בתגובה להודעה עלתה מניית אל על בכ. המותגים ימשיכו לפעול כמותגים נפרדים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

2.54%S&P 5004500.531.55%-5.57%-351930.530.69%א "ת

0.71%NASDAQ 10014098.012.38%-9.89%-1252041.841.04%א "ת

902414.111.81%3.63%DAX 3015099.56-1.43%-4.94%א "ת

3433.11-2.78%0.38%FTSE1007516.400.67%1.79%א בנקים"ת

SME 60908.014.37%0.91%EUROSTOXX 600462.15-0.73%-5.26%א "ת

1360.262.96%6.57%NIKKEI 22527439.992.70%-4.69%ן"א נדל"ת

0.71%MSCI  WORLD 718.861.95%-4.77%-1968.222.11%א צמיחה"ת

ALL SHARE2198.172.24%0.90%HANG SENG24573.294.34%5.02%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

2.79%AA+5.04-0.23%1.14-20388.00-1.04%תל בונד 

2.67%AA4.80-0.25%1.17-60373.24-0.98%תל בונד 

1.69%A3.180.10%1.96-373.52-0.33%תל בונד תשואות

2.41%AA4.53-0.28%1.21-373.67-0.85%תל בונד צמודות

1.82%AA-3.731.86%0.96-50392.31-0.28%תל בונד שקלי 

1.11%A-3.082.93%2.19-380.190.15%בונד תשואות שקלי

0.13%A+2.554.32%3.72-407.970.69%תל בונד גלובאל

371.95-0.08-1.42-0.583.442.151.31תל בונד לא צמודות

371.27-0.44%3.68%A+2.743.73%0.00תל בונד דולר
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

דולר 27.75-כ, מיליארד דולר14.3-הרווח הנקי בעמד ברבעון על כ. פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעיאמזון❖
-יש לציין כי כ. דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד11.73-כ, מיליארד דולר7.2-וזאת לעומת רווח נקי של כ, למניה

הרווח הנקי המתואם  . שהונפקה בנובמברריוויאןמיליארד דולר מהרווח מקורם בהשקעה בחברת הרכב החשמלי 11.8
מיליארד  137.41-ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ. דולר3.57-זאת לעומת צפי ל, דולר ברבעון5.8-למניה עמד על כ

17.8-עמדו על כ( AWS)ההכנסות משירותי ענן . מיליארד דולר137.68מעט מהצפי המוקדם שעמד על , נמוךדולר 
זהו הרבעון הרביעי ברציפות של גידול בהיקף  . מיליארד דולר17.4גבוה מהצפי שעמד על , מיליארד דולר ברבעון

עובדה זו הפיגה את חשש המשקיעים מפני ריבוי תחרות בתחום בו אמזון מובילה את  . מכירות שירותי הענן של החברה
32%זינוק של , מיליארד דולר9.7-לכבנוסף החברה חשפה לראשונה את הכנסותיה מתחום הפרסום שזינקו . השוק

החברה צופה  . 17%-עוד הודיעה החברה על ייקור מחיר החברות במועדון הפריים בכ. לעומת הרבעון המקביל אשתקד
120-נמוך מעט מצפי האנליסטים להכנסות של כ, 2022מיליארד דולר ברבעון הראשון של שנת 112-117הכנסות של 

.במסחר ביום שישי13.5%-בתגובה לדוחות זינקה מניית החברה בכ. מיליארד דולר

מיליארד  33.67-הכנסותיה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ. פרסמה דוחות מאכזבים( פייסבוקלשעבר )פלטפורמסמטא ❖
הצפי  )דולר למניה 3.67-והסתכם בכ, הרווח למניה היה נמוך מהצפי. מיליארד דולר33.4גבוה מהצפי שעמד על , דולר

 Facebook-ההפסד מההשקעה ב. מיליארד דולר32.6-ההכנסות מפרסום דיגיטלי הסתכמו בכ(. דולר3.84עמד על 
Reality Labs(וורס-עולם המטא )הדאיג את  / אולם מה שבעיקר אכזב . מיליארד דולר3.3-הסתכם ברבעון בכ

1.95נמוך מהתחזיות שעמדו על , (מיליארד משתמשים1.93)המשקיעים היה הקפאון במספר המשתמשים היומיים 
וכן השינוי שעשתה , (מיליארד2.95-מיליארד לעומת צפי ל2.91)מספר המשתמשים החודשיים , משתמשיםמיליארד 

שהובילה לכך שמשתמשים רבים ביטלו את האפשרות לעקוב אחרי הפעילות שלהם מחוץ  , במדיניות הפרטיות שלהאפל
,  ל הכספים של החברה"לחששות מכך הוסיף סמנכ. )עבורם פרסום מותאםלטרגטמה שפגע קשות ביכולת , לאפליקציה

שאמר בשיחת המשקיעים כי ההשפעה של השינוי של אפל תהווה רוח נגדית די משמעותית להכנסות בשנת  , וונרדייב 
250)בתגובה לדוחות נפלה מניית החברה בחדות ואיבדה כרבע משוויה "(. דולרמיליארד 10בסדר גודל של "2022

.אבדן הערך היומי הגבוה אי פעם, !(מיליארד דולר

לאחר הגאות  , כי ישנה דיפרנציאציה בין החברות השונות, עולהסטריטבוול הטקמסיכום ביניים של דוחות ענקיות ❖
ניתן לראות כי ישנן חברות שהשכילו לגוון את מקורות ההכנסה שלהן בשנים  . שהביאה מגיפת הקורונה, הכללית בענף

מכלל  13%-ענקית הקמעונאות שהציגה צמיחה משמעותית בתחומים שירותי הענן המהווה כיום כ, אמזוןכגון , האחרונות
מייקרוסופטגם . מכלל הכנסות החברה13%-ברבעון האחרון ומהווה גם הוא כ30%-הכנסותיה וכן הפרסום שצמח בכ

35%-תחום השרתים ושירותי הענן מהווה כ, לדוגמא, כאשר, השכילה בשנים האחרונות לגוון את מקורות ההכנסה שלה
בה  , מטאלעומתן ניתן לראות חברות שעדיין תלויות במקור הכנסה אחד מרכזי כגון . מסך הכנסותיה ברבעון האחרון

שנשענת בעיקר על הכנסות ממנויים  נטפליקסוכן , תחום הפרסום הוא עדיין התחום האחראי לכמעט כל הכנסותיה
בדוחות עקב חוסר  " פספוס"נראה כי המשקיעים מענישים באופן קשה חברות מסוג זה על כל . שלההסטרימינגלשירותי 

.הגיוון במקורות ההכנסה שלהן

נתונים אלו מעידים  . 'נק59.9ובמגזר הלא יצרני ברמה של ', נק57.6במגזר הייצור עמד בינואר ברמה של ISMמדד ❖
(.על אף התפשטות ווריאנט האומיקרון)ב "בארהעל המשך קצב הצמיחה המהיר

אירופה

מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור הסתכם  (. ברבעון הרביעי0.3%)2021בשנת 4.6%-השנתי באירופה צמח בכג"התמ❖
.רמה המעידה על המשך הצמיחה ביבשת' נק58.7-בינואר בכ

יש  (. 2.7%)התמתנות מחודש קודם , 2.5%עלה בינואר בקצב שנתי של ( ללא מזון ואנרגיה, ליבה)מדד המחירים לצרכן ❖
( שנתי)5.1%לרמה של ( כולל מחירי מזון ואנרגיה)לציין כי העלייה החדה במחירי הגז ביבשת הביאה את מדד המחירים 

.  בינואר

ישראל  

עקב לחץ מצד שר האוצר וכן , רוב החברות מתחום המזון שהתכוונו לבצע עליית מחירים חזרו בהן, במהלך השבוע החולף❖
שאיימו לבצע כנגדן פעולות כגון הסרת חסמים לתחרות במידה ואכן החברות יממשו את איומן להעלות את  , שרת הכלכלה

אליה הצטרפו היבואניות  , הייתה שטראוס שהודיעה כי אין בכוונתה להעלות מחירים" לרדת מן העץ"הראשונה . המחירים
את  " יספגו"וכן סנו ואסם שהודיעו כי , שהודיעו כי ידחו את העלאות המחירים עד פסח' ושסטוביץשליסלליימן, דיפלומט

.  עליות המחירים בשלב זה

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

מרסנתמוניטאריתמדיניות

בתקופה האחרונה אנו עדים לכך כי יותר קולות בבנקים המרכזיים ברחבי העולם הופכים  •
עליות ריבית תכופות מידי עלולות להביא לתוצאה הפוכה בתרחיש  , אך מנגד, להיות ניציים

.בו תורגש הקלה בשרשראות האספקה ושוק הסחורות יתקרר

ירידה באבטלה ועלייה בביקוש לסחורות ושירותים ימשיכו לתמוך באינפלציה מוגברת ככל  •
.  לזן האומיקרון" עמידות"שהכלכלות יגלו 

בדיאגרמה המצורפת ניתן לראות כי ישנה שונות בין החזאים בבנקים השונים בהקשר של  •
צופים עלייה משמעותית של הריבית  BOFAכלכלני . ב השנה"תכיפות עליית הריבית בארה

בנובמבר  1.25%-הצופים ריבית של כMSולעומתם כלכלני , בנובמבר2%-של כעד לרמה 
.  בסוף השנה1.5%-ממוצע החזאים מתכנס לריבית של כ". בלבד"

, שנתי)לחודש ינואר 7.3%-של כ( CPI)ב צפויה לדווח על שיעור אינפלציה "ארה, השבוע•
.  80-הגבוה ביותר מאז תחילת שנות ה, (לפי קונצנזוס החזאים

לא חזו  ECB-כאשר מרבית החברים ב, 5.1%-בגוש האירו האינפלציה הגיעה לשיא של כ•
.מצב זה

בריטניה העלתה את הריבית  , ברציפותהשלישית ברזיל העלה ריבית בפעם , בשבוע שעבר•
כית העלתה את הריבית לרמה הגבוהה ביותר  'בפעם השנייה ברציפות וכמו כן הרפובליקה הצ

.באיחוד האירופי
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