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אירועים מרכזיים השבוע

לטענת גורמי  . על רקע הלמות תופי המלחמה האפשרית בין רוסיה לאוקראינה, שווקי המניות התממשו בסוף השבוע❖
במסגרתה הרוסים  , "דגל כוזב"רוסיה מתעתדת לפלוש לאוקראינה בימים הקרובים באמצעות פעולת , המודיעין במערב

כתוצאה מעליית הסיכון  . שתייצר הצדקה לפלישה, ינצלו מתקפה מבוימת נגד הבדלנים הרוסים במזרח אוקראינה
-מדד ה, 4%-ק איבד כ"כאשר מדד הנאסד, (שישי-חמישי)ב בסוף השבוע "למלחמה ירדו בחדות שווקי המניות בארה

500P&Sבהמשך-עוד על השפעה אפשרית של פלישה רוסית. 2.5%-ונס ירד כ'ומדד הדאו ג2.9%-ירד כ.

כאשר הפד לא רמז על כוונות להעלות את  , פרוטוקול הריבית של הפד שפורסם בשבוע שעבר היה פחות ניצי מהצפוי❖
אחוז בחודש בכחצילא הוזכרה כוונה להעלות את הריבית , למשל, כך. הריבית בצורה מהירה וחדה ממה שצופה השוק

טרום הפרסום הצפי להעלאה של חצי אחוז במרץ היה  )מה שהביא לנפילה בצפי המשקיעים לעלייה כזאת , מרץ הקרוב
(.50%-גבוה מ

-eאשר מייצגת את העלייה החדה בShopify. למציאותאט אט מתעוררות , החברות המובילות שנהנו ממגפת הקורנה❖
commerceמהשיא62%-ירדה כ .Netflix אשר מייצגת את העלייה החדה בצריכת שירותיstreaming43%-ירדה כ

עוד רבות ישנן כמובן . מהשיא63%-ירדה כאת הבום האדיר בעולם המשחקים המקוונים מייצגת אשר Roblox. מהשיא
.משוויןאשר השילו עשרות אחוזים Peloton ,PayPal ,Block ,Rokuאחרות כמו 

ב ואיראן קרובות לסיכום פרטי החזרה  "לאחר שדווח כי ארה, בפעם הראשונה מזה כחודשיים, מחיר הנפט ירד השבוע❖
צפויים  , בהנחה וההסכם ייחתם. המגביל את הפעילות הגרעינית של טהראן, 2015של איראן להסכם הגרעין משנת 

בסיכום שבועי ירד מחיר חבית נפט מסוג טקסס  . להתווסף מאות אלפי חביות נפט איראניות לשווקים בשלב הראשון
.דולר לחבית בבורסה בניו יורק91.66למחיר של , 2.2%-גולמי בכ

שיעור הצמיחה גבוה משמעותית מן התחזיות  .שנים21שיא של , 2021בשנת 8.1%-הכלכלה הישראלית צמחה בכ❖
בהשוואה לרבעון . בלבד6.5%-המוקדמות בשוק ומתחזית בנק ישראל שהעריך בחודש שעבר כי הצמיחה תסתכם בכ

כאשר , גם בהשוואה בינלאומית מדובר בשיעורי צמיחה חריגים)!(. 16.1%-צמח המשק בכ2021השלישי של שנת 
.הרחבה בהמשך. 5.3%-עומד על כOECD-ממוצע הצמיחה במדינות ה

החודשים  12-ב. 0.1%גבוה מקונצנזוס האנליסטים לעלייה של , בחודש ינואר0.2%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ❖
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף  (. 1%-3%)מעט מחוץ לטווח היעד של בנק ישראל , 3.1%-האחרונים עלה המדד בכ

לא  )מחירי הדיור בבעלות . 0.5%-ומדד התחבורה שעלה בכ0.7%-ריהוט וציוד לבית שעלה בכ, 1.3%-המזון שעלה בכ
התבטאויות בנק ישראל בנוגע , על רקע העלייה המתמשכת בסביבת האינפלציה. 11.3%-בכ( 2021בשנת )עלו ( במדד

.  מן המציאותנראה יותר כמו התעלמות , לכך שהריבית לא צפויה לעלות למשך זמן ממושך

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351979.84-0.34%0.09%S&P 5004348.87-3.45%-8.76%א "ת

1252077.44-0.32%1.02%NASDAQ 10013548.07-4.49%-13.40%א "ת

902418.13-0.10%3.80%DAX 3015042.51-2.89%-5.30%א "ת

3538.17-1.65%3.45%FTSE1007513.62-2.07%1.75%א בנקים"ת

SME 60881.20-2.75%-2.07%EUROSTOXX 600460.81-2.44%-5.53%א "ת

1315.13-0.94%3.04%NIKKEI 22527122.07-2.07%-5.80%ן"א נדל"ת

0.23%MSCI  WORLD 703.34-1.70%-6.82%-1977.72-1.17%א צמיחה"ת

ALL SHARE2189.40-0.98%0.50%HANG SENG24327.71-2.39%3.97%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

2.38%AA+5.04-0.39%1.23-20389.610.02%תל בונד 

2.20%AA4.78-0.44%1.26-60375.050.06%תל בונד 

1.14%A3.14-0.12%2.00-375.640.08%תל בונד תשואות

1.99%AA4.50-0.47%1.32-375.300.06%תל בונד צמודות

1.92%AA-3.691.89%1.00-50391.91-0.30%תל בונד שקלי 

1.23%A-3.053.02%2.22-379.73-0.32%בונד תשואות שקלי

0.56%A+2.524.65%3.94-406.21-0.81%תל בונד גלובאל

371.37-0.37-1.58-0.583.412.231.37תל בונד לא צמודות

372.13-0.89%3.92%A+2.703.86%0.00תל בונד דולר

mailto:info@oceyet.com


072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

השלכות-אוקראינה-רוסיה

:ישנן מספר השלכות אפשריות לפלישה רוסית, ברקע ההתחממות בגזרת רוסיה אוקראינה❖

עוד (. הרחבנו בסקירות קודמות)רוסיה אחראית כיום לכשליש מצריכת הגז הטבעי באירופה -מחיר הנפט הגז הטבעי1.
נוצרו גורמים שהביאו למשבר אנרגיה באירופה והידלדלות המאגרים במהלך שנת , טרם התחממות הגזרה עם אוקראינה

שהביא להקטנת האספקה הרוסית  , י הגרמנים"ע" 2נורד סטרים "על רקע הקשיים באישור צינור הגז הרוסי , 2021
נראה כי באם  . ליבשת וכן עלייה בביקוש לאנרגיה עקב חורף קשה והפקה חסרה של אנרגיה ממקורות מתחדשים ביבשת

תפלוש רוסיה לאוקראינה נראה עליות מחירים משמעותיות בגז הטבעי וכן במחיר הנפט אותו מייצאת רוסיה עקב 
.סנקציות שיוטלו על המדינה

שתי המדינות יחד  . רוסיה ואוקראינה הינן יצרניות החיטה הגדולות בעולם-התירס ודגנים נוספים, מחיר החיטה2.
החשש הוא כי פלישה רוסית וסנקציות מצד המערב יביאו להקטנה משמעותית  . אחראיות לכשליש מייצוא החיטה בעולם

.דווקא בתקופה של אינפלציה עולמית גבוהה, של היצע הדגנים בעולם ולעליית מחירים משמעותית

.3Flight To Safety- נוטים המשקיעים  ( מלחמות ועוד, עקב משברים כלכליים)בתקופות של עלייה משמעותית בסיכון
זהב וכן מטבעות הנחשבים בטוחים כגון הפרנק  , ב"ח ממשלת ארה"כגון אג, לנכסים הנחשבים בטוחים" לברוח"

-מחיר הזהב עלה ל, (ותשואתן ירדה)ב עלו בימים האחרונים "מחיריהן של אגרות החוב של ממשלת ארה, כך. השוויצרי
.שנים' וגם הפרנק השוויצרי עלה לרמה הגבוהה מזה מס( הרמה הגבוהה מזה כשנה)דולר לאונקיה 1900

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

העלו  , 7.5%-החודשים האחרונים מסתכמת בכ12-מהן עולה כי האינפלציה ב, ב"לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה❖
העלאות ריבית  7-צופים כמורגן.פי.יי'גבכאשר , ב את צפי העלאות הריבית השנה"בנקי ההשקעות הגדולים בארה

,  העלאות ריבית של כרבע אחוז בכל פעם6-צופים כUBS-ובמורגן סטנליב, עד סוף השנה1.75%-לכשיסתכמו 
בנק  ובזאקסגולדמן גם ב. העלאות של כרבע אחוז עד סוף השנה4צופים עליה של כחצי אחוז במרץ ועוד סיטיגרופב

צופים כחמש העלאות בנות רבע אחוז  ברקליסובעליות ריבית של כרבע אחוז עד לסוף השנה 7-צופים כאוף אמריקה 
(.עלייה מצפי לשלוש העלאות בתחזית הקודמת)עד סוף השנה 

לעומתן קרנות מניות הצמיחה  . B4.3$-קרנות מניות הערך המשיכו לרשום גיוסים חדים של כ, גם בשבוע החולף❖
.זוהי עדות נוספת לשינוי טעמי המשקיעים בחודשים האחרונים(. B2.5$-כ)ממשיכות לרשום פדיונות חדים 

2.5%-וירידה של כ)2.0%גבוה משמעותית מהצפי המוקדם שעמד על , 3.8%-המכירות הקמעונאיות עלו בינואר בכ❖
זוהי עדות נוספת לעוצמתו של הצרכן האמריקאי הנהנה מעודפי המזומנים כתוצאה ממענקי הקורונה וכן  (. בחודש שעבר

.  ב"עליית השכר בארה

ההכנסות עמדו על . הרבעון הרביעית"בדוחואכזבה את המשקיעים Wixמפתחת הפלטפורמות הישראלית לבניית אתרים ❖
סנט למניה  37-בשורה התחתונה נרשם הפסד של כ. מיליון דולר331-נמוך מהצפי שעמד על כ, מיליון דולר328-כ

כאשר פרסמה צפי הכנסות  , החברה אכזבה גם בתחזית לרבעון הראשון. סנט למניה38לעומת צפי מוקדם להפסד של 
להתייחס  בבואם , זאת ועוד. מיליון דולר355.3-מיליון דולר לעומת צפי מוקדם להכנסות של כ338-343בטווח של 

.  חווינו רמה גבוהה בהרבה של תנודתיות בשנה וחצי שעברה עקב נגיף הקורונה"לנתונים והתחזית ציינו בחברה כי 
בתגובה לתחזית הפושרת צנחה  ". אנחנו לא יכולים לתת תחזית באותה רמת ביטחון מאשר לפני הקורונה, כתוצאה מכך

(.מן השיא בשנה שעברה70%-מעל לוירידה של )26%-מניית החברה בכ

אירופה

.0.5%לעומת צפי מוקדם לירידה של 1.2%-כאשר בחודש דצמבר עלה בכ, הייצור התעשייתי ביבשת ממשיך להשתפר❖

ישראל  

צריכה  , (C)צריכה פרטית ;ג"התלעולה כי כלל המקורות המרכיבים את 2021מניתוח נתוני הצמיחה בישראל בשנת ❖
-לאחר ירידה של כ)11.7%-עלתה בכהצריכה הפרטית . הראו שיפור, (EX-IM)ועודף ייצוא ( I)השקעות , (G)ציבורית 

.  OECD-בלבד במדינות ה5.6%-לעומת עליה ממוצעת של כ, מסך הצמיחה בתוצר51%-ומהווה כ( 2020בשנת 9.2%
,  עדות לכך שבישראל היו פחות סגרים, בנקודה זו יש לציין כי תחום השירותים תרם תרומה משמעותית לסעיף זה)

גם  . 2021בשנת 10.5%-עלו בכההשקעות (. OECD-והציבור צרך יותר שירותי פנאי ותרבות מן הציבור במדינות ה
2021בשנת 13.6%-זינק בכעודף הייצוא. 5.3%-שעמד על כOECD-סעיף זה גבוה משמעותית מן הממוצע במדינות ה

.מסך הצמיחה בתוצר30%-ותרם כ

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

Buy-Backלבצעחוזרותהאנרגיהחברות

בעודן מבקשות , 2008מאז ( Buyback)חברות הנפט והגז המערביות בדרך לבצע שיא של רכישות חוזרות •
לזכות מחדש באמון המשקיעים על ידי חלוקת תזרים המזומנים החופשי למשקיעים בקצב הולך וגובר בעוד  

.שבתקופות עבר העדיפו חברות האנרגיה להשקיע את הכספים בפיתוח שדות חדשים והרחבת הפעילות

מוכנות -Equinor-וBP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total Energies, Eni-שבע החברות הגדולות •
.Buybackמיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות תוכניות 38להחזיר 

כאשר הנפט נסחר , 2014-מיליארד דולר ברכישות חוזרות שהושלמו ב21-סכום זה גבוה משמעותית מ•
46-כאשר סך הרכישות החוזרות הגיע ל, 2008והרמה הגבוהה ביותר מאז , דולר לחבית100לאחרונה מעל 
.מיליארד דולר

מיליארד דולר צפויים להיות מוחזרים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ולהניב  50-כ, Buyback-בנוסף ל•
.תשואות נאות למשקיעים

,  דולר לחבית93-הנסחר כיום במחיר של כ, צופים כי הנפט מסוג ברנט, זאקסכולל גולדמן , מספר בנקים•
מיליארד  4-לרכישה חוזרת של מניות בשווי של כBPהיעד של . דולר בהמשך השנה100-ייסחר ביותר מ

דולר בלבד לחבית 60מבוסס על מחיר נפט של 2025בדיבידנד עד 4%-דולר בשנה ועלייה שנתית של כ
(.עדות להצפת הערך הצפויה במחירי הנפט כיום)
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