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אירועים מרכזיים השבוע

שהתגלה בדרום , האומיקרון, על רקע החששות מפני זן הקורונה החדש, שווקי ההון התממשו בחדות בסוף השבוע❖
אשר מתפשט , המקור לחששות הינה העובדה כי טרם ידוע באם הנגיף. בהן ישראל, אפריקה והתפשט למדינות נוספות

שמתחיל  " ספייק פרוטאין"מוטציות בחלבון המעטפת ה32מן הנגיף המקורי ועד כה נמצאו בו 500%-במהירות גבוהה בכ
נראה כי המשקיעים חוששים מפני תקופה של אי וודאות . עמיד בפני החיסון, את תהליך ההדבקה ומעורר דאגה רבה

(.'סגרים וכו, הטלת מגבלות חדשות)בהקשר של השפעות הווריאנט החדש על קצב ההתאוששות הכלכלית בעולם 

כאשר  , ביום שישי13%-בכמחיר הנפט צלל , עוד על רקע החששות מפני השפעות הווריאנט החדש על הביקוש לאנרגיה❖
זהו היום הגרוע ביותר . דולר לחבית68.15למסירה בינואר נסגרו במחיר של " טקסס מתוק"החוזים על נפט גולמי מסוג 

.חודשים19-במסחר בחוזים על הנפט מזה כ

וכן המסרים היוניים של בנק ישראל בהקשר , על רקע החששות מפני הווריאנט החדש. ח"המטהיפוך מגמה חד בשערי ❖
בימים  , ולאחר תקופה ארוכה של התחזקות משמעותית של השקל אל מול סל המטבעות, של מועד עליית הריבית בעתיד

(.2.5%)והאירו ( 3.5%)האחרונים נחלש השקל בחדות אל מול הדולר 

שניה  , ימשיך לקדנציה נוספת, הממלא את התפקיד בשנים האחרונות, פאוולרום'ג, ר הפד"הנשיא ביידן קבע כי יו❖
י אדם הנהנה מתמיכה דו מפלגתית בו "ע, המינוי מצביע על רצון לייצר המשכיות במדיניות הבנק המרכזי. במספר

הפד הוציא לפועל את אחת מן התוכניות הנועזות  , יש לציין כי תחת הנהגתו של פאוול. ובמדיניות הבנק המרכזי בהנהגתו
כאשר קיצץ את שיעור הריבית לאפס ואז רכש אגרות חוב ממשלתיות  , והיעילות ביותר להתמודדות עם משבר הקורונה

.בגובה טריליוני דולרים

,  לאחר שהריבית עלתה בניו זילנד. מדינות נוספות בחרו להעלות ריבית, על רקע העלייה בסביבת האינפלציה בעולם❖
-בסיס ל' נק25-על העלאת ריבית ב, בהתאם להערכות מוקדמות, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הכריז בשבוע שעבר

1%.

קיבלה הוראה  טנסנטענקית הטכנולוגיה הסינית . חברות הטכנולוגיה הסיניותבלחץ על הסיני המשיך הממשל השבוע ❖
מופעל לחץ להימחק מן המסחר  Didiועל חברת שיתוף הנסיעות , לעצור את השקת האפליקציות החדשות שלה בסין

(.הרחבה בהמשך)ב "בארה

מס הרכישה למשקיעים על , י שר האוצר הקודם"וחצי לאחר שבוטל עכשנה . בנק ישראל בניסיון לצנן את שוק הדיור❖
העליות  להרחיק חלק מהמשקיעים מהשוק כדי להפחית את הביקושים ולבלום את : המטרה. 8%-ל5%-דירה שנייה עולה מ

.מתחילת השנה10%-החדות שמסתכמות בכ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

26.52%S&P 5004594.62-2.20%22.33%-351896.570.25%א "ת

1251987.150.08%26.72%NASDAQ 10015491.66-3.52%20.20%א "ת

902276.250.65%30.05%DAX 3015257.04-5.59%11.21%א "ת

3214.563.59%57.81%FTSE1007044.03-2.49%9.03%א בנקים"ת

SME 60866.78-0.71%24.96%EUROSTOXX 600464.05-4.53%16.29%א "ת

1190.611.11%43.06%NIKKEI 22528751.62-3.34%4.76%ן"א נדל"ת

1964.66-0.53%8.69%MSCI  WORLD 733.53-2.83%13.50%א צמיחה"ת

ALL SHARE2123.890.02%24.38%HANG SENG24080.52-3.87%-11.57%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20400.810.23%8.82%AA+5.30-0.81%1.09תל בונד 

60384.720.19%8.20%AA5.04-0.80%1.14תל בונד 

380.650.37%9.56%A3.21-0.37%1.84תל בונד תשואות

384.040.21%8.26%AA4.71-0.79%1.19תל בונד צמודות

50399.830.70%1.99%AA-3.851.28%0.93תל בונד שקלי 

383.260.82%6.40%A-3.182.65%2.41בונד תשואות שקלי

407.881.22%9.51%A+2.634.04%3.88תל בונד גלובאל

377.320.72%3.06%AA-3.531.66%1.37תל בונד לא צמודות

263.701.35%6.55%A+2.804.49%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

מהתפשטות של הווריאנט  " ליהנות"במהלך המסחר ביום שישי ניתן היה לראות שוני מהותי במסחר של חברות שאמורות ❖
PFE(6.1%)+ ,ZM(5.7%)+ ,MRNAבעוד שמניות כגון , כך. החדש לבין חברות שעלולות להיפגע מהתפשטות כזאת

-6.2%)בתי מלון רשתות, ( PEJ-3.5%)בידור ופנאי , ( JETS-7.1%)חברות התעופה , עלו+NFLX(1.1% )ו, +(20.6%)
HLT ,-6.4%MAR ) הקרוזיםומניות(13.2%-RCL ,11.3%-NCLH )ירדו בחדות.

3300-כאשר נכשלו בהדיפת כ, חברות ההפצה של משכי כאבים נרקוטיים נחלו תבוסה משפטית קשה בשבוע שעבר❖
פסק שרשתות  בקליבלנדחבר מושבעים . ערים ומחוזות שתבעו אותן על חלקן בהתפשטות מגיפת האופיואידים, מדינות
יש לציין כי בתי משפט בקליפורניה  . תרמו להתפשטות מגיפת האופיואידיםWalmartוכן , Walgreens ,Cvsהפארם

.מאחריותן בנושא( טבעוביניהן )פטרו את המפיצות ויצרניות התרופות ובאוקלוהומה

57.0-ללעומת זאת במגזר השירותים ירד מדד מנהלי הרכש . בנובמבר' נק59.1-מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה ל❖
אך יש לציין כי  , ניכרת האצה בפעילות בתעשייה והאטה מסוימת במגזר השירותים(. 'נק59.0צפי מוקדם עמד על )' נק

(.  1.0%מעל הצפי המוקדם שעמד על )1.3%-הצריכה הפרטית עלתה באוקטובר בכ. עדיין מדובר בקצב צמיחה גבוה יחסית
.החסכונות הגבוהים שבידי הציבור תומכים בהמשך שיפור בצריכה הפרטית

(.2.2%צפי מוקדם עמד על )ברבעון השלישי 2.1%-ב עלה בכ"הרבעוני בארהג"התמ❖

אירופה

בנובמבר  ' נק58.6-מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה ל, למרות התפשטות הנגיף והעלייה בתחלואה ביבשת הישנה❖
53.5צפי מוקדם עמד על )בנובמבר ' נק56.6-לבמגזר השירותים עלה מדד מנהלי הרכש (. 'נק57.3צפי מוקדם עמד על )

בנובמבר  ' נק-6.8-לירדלעומת זאת מדד אמון הצרכנים (. 'נק53.2צפי ל )' נק55.8-בהסתכם המדד המשולב (. 'נק
.וזאת על רקע חששות הצרכנים מההשלכות של התפשטות הנגיף, ('נק-5.5צפי מוקדם עמד על )

על רקע עלייה בביקושים עקב התקררות מהותית והידלדלות המאגרים  , מחירו של הגז הטבעי ממשיך לעלות באירופה❖
אל מול הגורמים שאמורים לאשר את צינור הגז הרוסי  " תחמושת"נזכיר כי הנשיא פוטין משתמש בגז כ. ברחבי היבשת

הביקוש הגואה לאנרגיה השאיר  (. מעכב הזרמת גז ליבשת עד לאישור הצינור בידי הרגולטורים בגרמניה" )2נורד סטרים "
.וזאת על רקע הירידה החדה במחיר הנפט, ביום שישיהטבעי על כנו את מחירו של הגז 

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

+(.2.66%)מזון , +(2.12%)טלקום , +Utilities(0.44%)-תשואת יתר

(.-5.9%)בנקים , (-8.00%)רכב וחלקי חילוף , (-8.06%)טכנולוגיה , (-13.62%)תיירות ופנאי -תשואת חסר

סין

קיבלה הוראה לעצור טנסנטענקית הטכנולוגיה הסינית , בהמשך ללחץ של הרגולטור בסין על חברות הטכנולוגיה במדינה❖
משרד התעשייה והמידע הטכנולוגי הסיני הורה גם על השהיה זמנית של  . את השקת האפליקציות החדשות שלה בסין

הצעד מגיע בעוד רגולטור הטכנולוגיה הסיני בודק האם החברה עומדת בחוקי הפרטיות  . עדכוני המוצרים של החברה
אז אמור הרגולטור , עצירת השקת האפליקציות והעדכונים החדשים צפויה להמשיך עד סוף השנה. החדשים שהוצגו החודש

להימחק מהמסחר  Didiנוסף על כך דווח כי הממשל בסין דורש מחברת שיתוף הנסיעות . הסיני להשלים את הליך הבדיקה
.בניו יורק בשל חששות לדליפת מידע רגיש

ישראל  

סעיף זה הינו מהותי  . ברבעון השני13.6%-לאחר עלייה של כ, ברבעון השלישי7.4%-ייצוא שירותי הייטק עלה בכ❖
.לצמיחת המשק והמשך התחזקותו צפוי להמשיך ולתמוך בייסוף השקל

40מגדלים בני שלושה הכולל , להקים יחד את הפרויקטאלקטרה ואשטרוםבעלי הזכויות בכיכר המדינה בחרו בחברות ❖
-היקף הבניה הוא כ. והן ישמשו כקבלניות המבצעות שלו. דונם78-על שטח של כ, (דירות בסך הכל450)קומות כל אחד 

.₪מיליארד 1.4

311-הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ. דוחות טובים לרבעון השלישיפרסמה מיטרוניקסיצרנית הציוד לניקוי בריכות ❖
127-הרווח הגולמי הסתכם בכ(. בנטרול השפעת מטבעות27%-כ)אל מול הרבעון המקביל 23%-עלייה של כ, ₪מיליון 
-הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ. ברבעון המקביל אשתקד40.8%-לעומת כ, מההכנסות41%-שיעור של כ, ₪מיליון 

שיעור , ₪מיליון 42-הרווח הנקי הסתכם בכ. אשתקד17.1%-לכבהשוואה , מההכנסות16.5%-שיעור של כ, ₪מיליון 51
.ברבעון המקביל אשתקד11.6%-אל מול שיעור של כ, מההכנסות13.8%-של כ

שבועיתסקירה
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