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אירועים מרכזיים השבוע

ואמר שהגיע הזמן  " פצצה"הוא הטיל , בפני המחוקקים האמריקנים, פאוולרום'ג, (בשנית)ר הפד הנבחר "בנאומו של יו❖
כה הפד היה עקבי וטען כי האינפלציה  עד .ב"כאשר מתארים את האינפלציה בארה" זמנית"להפסיק ולהשתמש במילה 

גם האינפלציה תחזור  , פתיחת הפקקים בנמלי המטען והחזרה לשגרה בשוק העבודה, וכי עם דעיכת המגיפה" טרנזיטורית"
.  אנו לא יכולים לפעול כאילו אנו בטוחים בזה"אך לדבריו , זהו עדיין התרחיש הסביר לדברי פאוול". נורמאלי"לטווח 

בנוסף לכך הבהיר פאוול כי הפד צפוי לצמצם את תכנית רכישות ". האינפלציה הייתה יותר גבוהה ומתמידה משחשבנו
.שלו בקצב מהיר מן המתוכנןח"האג

וכן החשש מפני השלכות  ( הרחבה בהמשך)נתונים טובים שפורסמו ביום שישי ' מס, על רקע התבטאותו של פאוול❖
ביום שישי בירידות  גבר חששם של המשקיעים מפני ריסון מוניטארי קרוב והשווקים ננעלו , התפשטות ווריאנט האומיקרון

אמר כי לדעתו צפויות  , הידוע בגישתו הניצית, בולארדיימס 'בהקשר זה יש לציין כי נשיא הפד של סנט לואיס ג. שערים
.זאת בשל החשש להתגברות נוספת של האינפלציה, 2022שתי העלאות ריבית במהלך 

להגדיל את תפוקת +Opecמספר ימים לאחר החלטת .ב"ערב הסעודית מעלה מחירי נפט ללקוחות באסיה ובארה❖
ב  "סנט את תעריפי ינואר על חביות הנפט הגולמי המיועדות לאסיה וארה60-ענקית האנרגיה הסעודית העלתה בכ, הנפט

.דולר לחבית3.30למחיר של 

לעומת תחזית  )השנה 6.3%-לכאת תחזית הצמיחה של ישראל עדכן כלפי מעלה , OECD-ה, ארגון המדינות המפותחות❖
מבצע "אומרים כי OECDכלכלני ה . 2023בשנת 4%-ול( בתחזית קודמת4.5%לעומת )2022לשנת 4.9%, (5%קודמת של 

הצמיחה  . שוק העבודה המתאושש ואי הוודאות ההולכת ומתפוגגת תומכים בעליה בביקושים המקומיים, החיסונים המתקדם
ההתאוששות עלולה להיות איטית יותר אם המצב  "אך עם זאת מזהירים כי , "טק תימשך-החזקה של יצוא שירותי היי

".או שהעלייה באינפלציה תהיה חזקה או מתמשכת יותר מהתחזיות, הבריאותי ידרדר שוב

685ק לפי שווי של "ופחות משבע שנים לאחר שהונפקה לראשונה בנאסד, הישראלית עושה היסטוריה'סולאראדגחברת ❖
בסוף השבוע דווח על . 500P&S-תצטרף מנייתה למדד ה, (מיליארד דולר16.1וכעת נסחרת לפני שווי של )מיליון דולר 

.'סולאראדגהצטרפותה של , כאמור, כאשר אחד מהם הוא( לדצמבר20-ייכנסו לתוקף ב)השינויים הצפויים במדד 

עד 20%-צנח בשבת בבוקר בכהביטקויןכאשר מחירו של , ירדו בחדותהקריפטוגרפייםבמהלך סוף השבוע המטבעות ❖
ירד לשפל של  , השני בשווי השוק שלו, ר'האתמטבע . הרמה הנמוכה מאז חודש ספטמבר השנה, דולר42,874לשפל של 

. דולר3,525-לשער של כ, כשלושה חודשים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351869.86-1.41%24.74%S&P 5004538.43-1.22%20.83%א "ת

1251955.89-1.57%24.73%NASDAQ 10015085.47-2.62%17.05%א "ת

902233.15-1.89%27.58%DAX 3015169.98-0.57%10.58%א "ת

3243.450.90%59.23%FTSE1007122.321.11%10.24%א בנקים"ת

SME 60840.98-2.98%21.25%EUROSTOXX 600462.77-0.28%15.97%א "ת

1178.47-1.02%41.60%NIKKEI 22528029.57-2.51%2.13%ן"א נדל"ת

1907.38-2.92%5.52%MSCI  WORLD 724.18-1.27%12.06%א צמיחה"ת

ALL SHARE2076.37-2.24%21.59%HANG SENG23766.69-1.30%-12.72%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20395.64-1.29%7.42%AA+5.27-0.61%1.23תל בונד 

60380.04-1.22%6.88%AA5.00-0.60%1.27תל בונד 

376.62-1.06%8.40%A3.18-0.15%1.98תל בונד תשואות

379.82-1.10%7.07%AA4.68-0.60%1.32תל בונד צמודות

50398.41-0.36%1.62%AA-3.861.39%1.06תל בונד שקלי 

380.82-0.64%5.72%A-3.152.75%2.55בונד תשואות שקלי

405.91-0.48%8.98%A+2.614.27%4.14תל בונד גלובאל

375.83-0.39%2.65%AA-3.531.77%1.50תל בונד לא צמודות

264.040.13%6.69%A+2.804.77%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

הצפי המוקדם עמד על )מועסקים 210,000-כאשר בנובמבר התווספו כ, ביום שישי פורסמו נתוני תעסוקה מעורבים❖
4.8%-וברמה שנתית בכ( 0.4%צפי מוקדם )0.3%השכר השעתי עלה בנובמבר בקצב של (. מועסקים חדשים540,000

-והצפי המוקדם היה לירידה ל4.6%נתון קודם עמד על )4.2%-לעומת זאת שיעור האבטלה ירד ל(. 5%צפי מוקדם )
(.61.6%מנתון קודם שעמד על )61.8%-ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל( 4.5%

' נק58.0-מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים הסתכם בנובמבר ב: נתונים חזקים' בנוסף לנתוני התעסוקה פורסמו עוד מס❖
ISM-מדד ה, (0.5%צפי מוקדם עמד על )1.0%-ההזמנות ממפעלים עלו באוקטובר בכ, ('נק57.0צפי מוקדם עמד על )

' נק61.1במגזר הייצור עמד על ISM-מדד ה(. 'נק65.0צפי מוקדם )' נק69.1-במגזר הלא יצרני הסתכם בנובמבר ב
את חשש המשקיעים  , כאמור, הגבירו, בשילוב עם סביבת אינפלציה גבוהה, נתונים אלו(. 'נק61.0-צפי ל)בנובמבר 

.כי הפד יקדים את עליות הריבית המתוכננות בשנה הבאה

אירופה

מעל הציפיות המוקדמות  , החודשים האחרונים12-ב4.9%-והסתכם בכ0.5%-מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר בכ❖
וזאת על רקע משבר הגז באירופה  , 27%-תרומה משמעותית לעלייה זו תרמו מחירי האנרגיה שעלו בכ. 4.5%שעמדו על 

( 3.5%צפי )5.4%-כאשר בחודש אוקטובר עלה בכ , ממשיך לעלותליצרןגם מדד המחירים (. הרחבנו בסקירות אחרונות)
(.19%-צפי ל)21.9%-וברמה שנתית עלה בכ

.'נק55.9ובמגזר השירותים על ', נק58.4מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בנובמבר ברמה של ❖

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

+(.1.58%)בנקים , +(2.15%)ביטוח , +(3.03%)נפט וגז-תשואת יתר

(.-1.33%)טכנולוגיה , (-1.34%)ן "נדל, (-1.56%)בריאות , (-1.80%)טלקום -תשואת חסר

סין

הודיעה כי היא נכנעת ללחץ של DIDIחברת שירותי שיתוף הנסיעות הסינית , חמישה חודשים בלבד לאחר שהונפקה❖
החברה לא סיפקה פרטים אך . ולפנות להנפקה בבורסה בהונג קונג, הרשויות בסין ומתכננת לפרוש מהבורסה בניו יורק

מניות הנסחרות באופן  "-לאמרה כי תקיים הצבעת בעלי מניות במועד הולם ותוודא כי מנייתה בניו יורק תוכל לעבור המרה 
הודעת  . 22%-תגובת המשקיעים הייתה חדה ומהירה והמניה צללה בכ. בבורסה אחרת הזוכה להכרה עולמית" חופשי

BABAכגון)ב "החברה הגבירה את אי הוודאות בשוק בהקשר של חברות טכנולוגיה סיניות נוספות שהונפקו בארה
JD.COM, BAIDUשכן המהלך של דידי ככל הנראה ירתיע עוד יותר חברות  , ושלחה אותן לירידות חדות ביום שישי, (ועוד

.ב"ועשוי להביא כמה חברות לשקול מחדש את מעמדן כחברות הנסחרות בציבור בארה, ב"סיניות מלבצע הנפקות בארה

הודיעה ביום חמישי כי חברות סיניות שמונפקות בבורסות  ( SEC)ב "ע בארה"הרשות לני, DIDIעוד קודם להודעת ❖
וכי  , ולספק ראיות לביקורות הספרים שלהם, אמריקאיות מחויבות להצהיר אם הן בבעלות או בשליטת ישות ממשלתית

.ב"חברות שלא יעמדו בכך לא יוכלו להמשיך להיסחר בארה

מדד מנהלי הרכש של (. 'נק49.2זאת לעומת רמה קודמת של )' נק50.1מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בנובמבר על ❖
Caixin (. 'נק53.8לעומת רמה קודמת של )' נק52.1במגזר השירותים עמד בנובמבר ברמה של

ישראל  

טרום )2019לעומת אוקטובר 23%-וכ, לעומת חודש ספטמבר4.6%-בחודש אוקטובר עלו הרכישות בכרטיסי אשראי בכ❖
העלייה החדה  . בקצב שנתי7.3%-בשלושת החודשים האחרונים עלו הרכישות בכרטיסי אשראי בכ(. משבר הקורונה

לתרום העלייה בצריכה הפרטית עשויה . עלייה בשכר והגידול באוכלוסייה, ל"בצריכה מגיעה על רקע צמצום הטיסות לחו
.האינפלציוניתלעלייה בסביבה 

. 2021על בסיס הדוחות של , 2022יוני -לקראת מאי, א"הודיעה על כוונתה להנפיק את החברה בבורסה בתתנובהחברת ❖
.וזאת בהתבסס על מכפילים של חברות מזון בסדר גודל זהה בעולם, ₪מיליארד 10-החברה מכוונת לשווי של כ

מכירת הבניין  . מיליון דולר855הממוקם בשדרה החמישית בניו יורק תמורת , HSBCתמכור את מגדל נכסים ובניןחברת ❖
תמורת המכירה  . למכירת נכסים שאינם בליבת עסקיהש"דסקהינה חלק מתוכנית מימוש נכסים שמבצעת החברה האם 

בנוסף למכירה  . במסגרת עסקה המתגבשת בין הצדדים, אמורה לשמש לרכישת מניותיו של אהרון פרנקל בחברה הבת גב ים
.₪מיליון 390-בכאזוריםודלק ישראל נכסים א לחברות "בת" בית נכסים"זאת דיווחה החברה על מכירת 

שבועיתסקירה
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