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אירועים מרכזיים השבוע

12-ב(. בהתאם לצפי)0.8%-מדד חודש נובמבר עלה בכ. ב"פורסמו נתוני מדד המחירים בארה, לאחר המתנה דרוכה❖
(  בנטרול מחירי המזון והאנרגיה)מדד הליבה (. 1982הזינוק השנתי הגבוה מאז )6.8%-החודשים האחרונים עלה במדד בכ

השווקים הגיבו בחיוב  . 4.6%-החודשים האחרונים עלה מדד הליבה בכ12-ב(. בהתאם לצפי)0.5%-עלה בנובמבר בכ
מה שהיה מחייב את הפד לפעול לריסון מוניטארי מוקדם  , להודעה שכן החשש המוקדם היה מנתונים גבוהים יותר

.הנתונים שפורסמו אף גרמו לדחייה בתחזיות להעלאת הריבית הראשונה לחודש מאי בשנה הבאה. מהצפוי

הגיעה להסכם פשרה עם ( קבוצת אלרגן)אבוויחברת . נותרה נאשמת אחרונה במשפט האופיואידים בניו יורקטבעחברת ❖
. מיליון דולר למדינה ולשני מחוזות בה כדי להגיע להסדר התביעה כנגדה בפרשה200על פיה תשלם , מדינת ניו יורק

לאחר ששאר החברות הגיעו להסדר עם מדינת  , כנתבעת יחידה( וחברות בנות שלה)טבע , כאמור, בעקבות הסדר זה נותרה
. מיליארד דולר1.5-ניו יורק על פיצוי בסכום מצטבר של כ

פאלוכאשר בזווית הישראלית חברת , 100ק "ק הודיעה ביום שישי על השינוי השנתי בהרכב מדד נאסד"בורסת נאסד❖
(.הרחבה בהמשך)תצא מהמדד שויידשל גיל ק פוינט 'צי ניר צוק תיכנס למדד וחברת "שהוקמה ענטוורקסאלטו

באמצעות מערכת  הסמארטפוןלקוחות כל הבנקים יוכלו לשלם דרך .מתחילה לפעול בישראלפייאפליקציית גוגל ❖
בין היתר עקב רצונה של גוגל להמתין למעבר של ישראל לתשלומים  , השקת השירות התעכבה עד כה. התשלומים של גוגל
השירות מצטרף  . המאפשרים תשלום ללא מגע באמצעות רכיב הנמצא במכשירי הטלפון החכמים, EMVמבוססי טכנולוגיית 

(.פייכגון אפל )למספר שירותי תשלום חכמים שנכנסו בשנים האחרונות לישראל 

מחיר , על רקע התפוגגות החששות כי ווריאנט האומיקרון ישפיע לרעה על קצב ההתאוששות הכלכלית והביקוש לאנרגיה❖
עלייה שבועית ראשונה מזה  , בשבוע שעבר8.2%-כאשר עלה בכ, השלים זינוק שבועי הגבוה מזה כמה חודשיםהנפט 

דולר 71.95ביום שישי החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בינואר נסגרו במחיר של . שבעה שבועות
.1.4%עלייה של , לחבית

אני חושב לעזוב את העבודה  " שצייץ ביום חמישי האחרון כי , מאסקאלון , כמובן, השבועית מככב שובההטרלהבפינת ❖
לא  (. thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time" )שלי ולהיות משפיען במשרה מלאה

ל  "כי הוא מצפה להיות מנכמאסקיש לציין כי בשיחת ועידה בינואר האחרון אמר אך, רציני בהצהרתו זאתמאסקברור אם 
.למשך עוד כמה שניםטסלה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351906.211.94%27.16%S&P 5004712.023.82%25.45%א "ת

1251995.282.01%27.24%NASDAQ 10015630.603.61%21.28%א "ת

902289.532.52%30.80%DAX 3015623.312.99%13.88%א "ת

3234.25-0.28%58.77%FTSE1007291.782.38%12.87%א בנקים"ת

SME 60866.263.01%24.89%EUROSTOXX 600475.562.76%19.18%א "ת

1213.512.97%45.81%NIKKEI 22528437.771.46%3.62%ן"א נדל"ת

1934.681.43%7.03%MSCI  WORLD 746.263.05%15.47%א צמיחה"ת

ALL SHARE2127.972.49%24.61%HANG SENG23995.720.96%-11.88%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20399.510.98%8.47%AA+5.26-0.83%1.17תל בונד 

60383.680.96%7.90%AA4.99-0.82%1.21תל בונד 

379.480.76%9.22%A3.17-0.43%1.90תל בונד תשואות

383.070.86%7.99%AA4.67-0.82%1.26תל בונד צמודות

50399.290.22%1.85%AA-3.841.36%1.02תל בונד שקלי 

383.210.63%6.39%A-3.142.58%2.33בונד תשואות שקלי

407.550.40%9.42%A+2.594.02%3.85תל בונד גלובאל

376.950.30%2.96%AA-3.511.71%1.40תל בונד לא צמודות

261.46-0.98%5.64%A+2.804.67%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

-עלו בכ( IVE)ומניות הערך , 4.3%-עלו בכ( IVW)כאשר מניות הצמיחה , ב עלו בחדות השבוע"מדדי המניות בארה❖
ORCL-ו+AAPL(10.9%)+ ,MSFT(6.1% )את מניות הטכנולוגיה שהשיאו תשואת יתר אל מול המדדים הובילו . 3.1%

CVSרשת בתי המרקחת , +COST(5.7%)הדיסקאונטהובילו רשת 3.5%-את סקטור הצריכה הבסיסית שעלה כ(. 16.3%)
+AXP(7.1%.)בהובלת 2.5%-סקטור הפיננסים עלה בכ+SAM(11.0% .)-ו+KO(5.2% )וכן חברות המשקאות +( 8.8%)

הצפי הוא להפחתת  . בפגישתו ביום רביעי הקרוב( TAPER)הפד צפוי להודיע על האצת קצב צמצום תכנית הרכישות שלו ❖
קצב כפול מזה  , (MBS-מיליארד דולר ב10-ו, מיליארד דולר באגרות חוב20)מיליארד דולר בחודש 30-רכישות של כ

בקצב הקודם הצפי לסיום התוכנית היה  )האצה זו תביא לסיום התוכנית בחודש מרץ הקרוב . שהוכרז בישיבה האחרונה
(.בחודש יוני

וכן שלוש העלאות ריבית בכל אחת מן  , 2022עולה כי צפויות שתי העלאות ריבית בשנת , האמריקאי" Dot Plot"-מעיון ב❖
.2023-2024השנים 

אירופה

.3.7%הצפי המוקדם עמד על , (שנתי)3.9%-עלה בכ( 3רבעון )הרבעוני ג"התמ❖

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

+(.4.07%)מוצרים בסיסיים , +(4.67%)רכבים וחלקי חילוף , +(5.82%)תיירות ופנאי -תשואת יתר

+(.2.56%)טלקום , +(1.89%)טכנולוגיה , +(1.30%)בנקים , +(1.23%)ביטוח , +(0.07%)ן "נדל-תשואת חסר

סין

הודיעה כי תבצע ארגון מחדש של עסקי הסחר המקוון הבינלאומיים שלה וכן תחליף את עליבאבאענקית הקמעונאות ❖
מהלך  , אחת לסחר דיגיטלי בינלאומי והשנייה לסחר דיגיטלי בסין-עליבאבא תקים שתי חטיבות. ל הכספים"סמנכ

חטיבת הסחר  . מהווה חלק ממסכת המאמצים של החברה להפוך ליותר גמישה ולהביא להאצה בצמיחה שלה, שלדבריה
המוכר בדרום Lazadaאתר הסחר המקוון , הבינלאומית תכלול את עלי אקספרס המוכרת לקונים באירופה ובדרום אמריקה

השינויים האלו מדווחים על רקע . המתמקד בלקוחות עסקיים ברחבי העולםAlibaba.comאסיה ואתר הסחר המקוון 
.האטה בכלכלה הסינית וכן הלחץ הרגולטורי מצד הממשל הסיני, התחזקות התחרות

והביעו נכונות להמשיך בהקלה בתנאים  ( 11.5%-ל12%-מ)הרשויות בסין הורידו את יחס דרישת הרזרבות לבנקים  ❖
.במטרה לתמוך בכלכלה הסינית, הפיננסיים

(.שנתי)31.7%-והייבוא עלה בכ( שנתי)22%-מנתוני סחר החוץ של סין עולה כי בנובמבר הייצוא עלה בכ❖

(.2.5%נמוך מהצפי שעמד על )2.3%-וברמה שנתית הסתכם בכ0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר בכ❖

ישראל  

וזאת  , מעל לממוצע בחודשים קודמים, מיליארד דולר4כאשר רכש מעל , בנק ישראל חזר לרכוש דולרים בחודש נובמבר❖
בנק הודיע כי יתרות מטבע החוץ של ישראל  ה(. עד כה ללא הצלחה)על מנת לנסות ולתמוך בשער הדולר לטובת היצואנים 

של ח"המטיש לציין כי הגידול ביתרות . מיליארד דולר208.769בסכום שיא חדש של 2021הסתכמו בסוף חודש נובמבר 
,  מתניהו אנגלמן, מצב שגרם למבקר המדינה, ביחס לתוצר המקומי הגולמי45.9%בנק ישראל הביאה את היתרות לרמה של 

.שמבצע בנק ישראל, כדבריו, למתוח ביקורת קשה לפני חודשים אחדים על רכישות הדולרים המוגזמות

נראה כי חזרת  . לעומת החודש הקודם0.9%ירידה של , תוצר4.6%-ירד ל( חודשים12)בחודש נובמבר הגרעון התקציבי ❖
ממשיכה  , והפסקת תשלומי המענקים בשל משבר הקורונה-למעט בענפי התעופה והתיירות -המשק לפעילות מלאה 

יש לציין כי שיעור הגרעון מתקרב לרמה שהייתה טרום פרוץ משבר  . לתרום לירידה משמעות בגירעון בתקציב המדינה
.  3.7%הסתיימה עם גרעון שנתי של 2019כאשר שנת -הקורונה

ן  "משוק הנדלהכנסות , על רקע הכנסות מרווחי הון בסקטור ההייטק, מתחילת השנה24%-ההכנסות ממיסים עלו בכ❖
.וההאצה בצריכה הפרטית

כאשר בזווית הישראלית חברת אבטחת  , 100ק "ק הודיעה ביום שישי על השינוי השנתי בהרכב מדד נאסד"בורסת נאסד❖
2005הוקמה בשנת אלטופאלו. תצא מהמדדשוידשל גיל ק פוינט 'צתיכנס למדד וחברת נטוורקסאלטופאלוהמידע 

ק פוינט  'מניית צ. שעזב אותה לפני כשני עשורים, ק פוינט'אחד מעובדיה הראשונים של צ, י היזם הישראלי ניר צוק"ע
52-שעשתה סדרת רכישות גדולות נסחרת לפי שווי של כאלטופאלומיליארד דולר ואילו 14-נסחרת לפי שווי של כ

.מיליארד דולר
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