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אירועים מרכזיים השבוע

, (ובתוך כך רשמו את הרמה הגבוהה מזה שלושה חודשים)סיימו שבוע רביעי ברצף של עליות סטריטשווקי המניות בוול ❖
בשילוב עם נתוני תעסוקה ונתוני מאקרו טובים נוספים מהתקופה  , שהיו נמוכים מהצפי, ב"לאחר שנתוני האינפלציה בארה

מדד  , כך. ב"וכמו כן את ההערכות כי הפד יאט את קצב העלאות הריבית בארה, "הנחיתה הרכה"חיזקו את תזת האחרונה 
מן השפל 20%-לאחר שהשלים עלייה של יותר מ" שוק פרי"ובכך נכנס לטריטוריה של 3.1%-ק עלה השבוע כ"הנאסד

3.2%-עלה השבוע כs&p500-מדד ה, (מן השיא אליו הגיע בחודש נובמבר האחרון20%-אך עדיין רחוק כ)בחודש יוני 
.2.9%-ונס עלה כ'ומדד הדאו ג

זאת לעומת  , מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש יולי.ב לחודש יולי נמוכים מהצפי"נתוני האינפלציה בארה❖
לעומת צפי לעלייה של  , 8.5%-ברמה שנתית עלה המדד בכ(. בחודש יוני1.3%ועלייה של )0.2%צפי מוקדם לעלייה של 

היה גם הוא נמוך  ( שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה)מדד הליבה (. 9.1%ירידה מרמה קודמת שעמדה על )8.7%
לעומת צפי לעלייה של )5.9%וברמה שנתית עלה ( 0.5%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )ביולי 0.3%-מהצפי כאשר עלה כ

מחירי המכוניות המשומשות  , 7.7%-מבדיקת הנתונים עולה כי בחודש האחרון מחירי הדלק בארצות הברית ירדו ב(. 6.1%
לאחר פרסום הנתון עלתה הסבירות להעלאת ריבית  . 0.6%-ושכר הדירה עלה ב, 1.3%-מחירי המזון עלו ב, 0.4%-ירדו ב

בחוזים על ריבית  טרם פרסום נתוני האינפלציה40%לעומת 60%מעל )בהחלטת הריבית הבאה " בלבד"של כחצי אחוז 
וכי טרם ההחלטה עתידים להתפרסם  , 21.09.2022-באך חשוב לזכור כי החלטת הריבית הבאה תתקיים , (הפד

(.-0.2%נכון להיום הצפי למדד אוגוסט עומד על )נתוני האינפלציה של חודש אוגוסט שיכולים לשנות את המגמה 

מדינות ללא  , כיה'סלובקיה וצ, בימים האחרונים הפסיק הנפט הרוסי לזרום להונגריה. משבר האנרגיה האירופי מחריף❖
שסיפק כרבע מיליון חביות ליום טרם פרוץ המלחמה , "בה'דרוז"נמלי ים התלויות בנפט הרוסי המועבר דרך צינור 

יש לציין כי בגלל תלותן בנפט הרוסי שלושת המדינות קיבלו החרגה מן המדיניות המשותפת של האיחוד  . באוקראינה
אוקראינה אשמה במצב שכן היא  , לטענת הרוסים. האירופי להפסיק בהדרגה ועד לסוף השנה את רכישות הנפט מרוסיה

.מסרבת לקבל מרוסיה תמלוגים עבור הנפט שעובר בצינור שנמצא בשטחה ולכן עצרה את ההזרמה

צוות .ח"שחוזרים לרכוש מניות ואג, כלכלני בנק אוף אמריקה מצביעים על שינוי בסנטימנט המשקיעים❖
,  10.08.2022-בבשבוע שהסתיים $ B7.1-ח ולפיו קרנות מניות גלובאליות גייסו כ"האסטרטגים של הבנק פרסם דו

הסקטורים  . B11.7$ובאגרות החוב הגלובאליות נרשם מסחר של ( שבועות8שיא של )$ B11-ב נכנסו כ"למניות בארה
.שאליהם זרמה הכמות הגדולה ביותר של כסף היו חברות הטכנולוגיה וחברות הקמעונאות

שכפי )טוויטרלדבריו על מנת לממן את עסקת , וזאת$, B6.9מכר מניות של החברה בשווי של מאסקאלון טסלהל "מנכ❖
נראה כי בכך  . באם יפסיד במאבק המשפטי שהיא מנהלת נגדו( הודיע באופן חד צדדי על ביטולהמאסקשכתבנו בעבר 

אמר כי  מאסקיש לציין כי . תתקיים בסופו של דברטוויטרמאותת כי ישנו סיכוי לא מבוטל כי העסקה עם מאסק
.לא תצא לפועלטוויטרירכוש מחדש את מניות טסלה באם לבסוף עסקת 

.0.7%עומד על עלייה של הקונצנזוס . יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי בישראל( 15.08.2022)מחר ❖

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

352042.214.36%3.24%S&P 5004280.153.26%-10.20%א "ת

1252093.654.10%1.81%NASDAQ 10013047.193.08%-16.60%א "ת

0.98%DAX 3013795.851.64%-13.15%-902306.703.60%א "ת

3517.314.30%2.84%FTSE1007500.890.82%1.58%א בנקים"ת

SME 60783.882.08%-12.89%EUROSTOXX 600440.871.18%-9.62%א "ת

5.11%NIKKEI 22528546.981.32%-0.85%-1211.167.37%ן"א נדל"ת

11.61%MSCI  WORLD 657.572.82%-12.89%-1752.111.92%א צמיחה"ת

ALL SHARE2049.913.58%-5.90%HANG SENG20175.62-0.13%-13.77%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

5.57%AA+5.140.95%1.41-20376.89-0.26%תל בונד 

4.91%AA+4.800.99%1.47-60364.65-0.17%תל בונד 

2.69%A3.461.54%2.09-369.730.02%תל בונד תשואות

4.29%AA4.601.02%1.51-366.47-0.11%תל בונד צמודות

4.25%AA-3.933.17%1.02-50382.580.41%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
372.940.43%-3.00%A-2.914.46%2.39

0.62%A+2.335.88%3.86-405.970.42%תל בונד גלובאל

364.010.38-3.53%A+3.503.501.38תל בונד לא צמודות

--369.20-2.42%3.10%A+2.565.37%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

לעומת הרבעון המקביל אשתקד $ B21.5-ל26.3%-בהכנסות החברה גדלו . חזקים לרבעון השנית"דוחופרסמה דיסני❖
החברה דיווח על צמיחה  (. 0.973$לעומת צפי מוקדם )$ 1.09-בהסתכם הרווח למניה (. B20.99$צפי מוקדם עמד על )

בנוסף הודיעה החברה  (. הסטרימינגכ מנויים לשירות "סהM221-כ+ )מנויים חדשים לשירות דיסניM14.4מרשימה של 
החל  )וכן השקת מסלול הכולל פרסומות ( 38%גידול של )לחודש $ 10.99לרמה של הסטרימינגעל העלאת מחירים למנויי 

תחום המדיה והבידור  (. בהשקת מסלול כזהנטפליקסובכך למעשה מקדימה את )$ 7.99בעלות של ( מדצמבר הקרוב
לעומת צפי  )$ B6.21כאשר סגמנט הפארקים הכניס , (לעומת הרבעון המקביל אשתקד11%גידול של )$ B14.11-הכניס כ

B5.56$ .)10%-בתגובה לדוחות זינקה מניית החברה כ.

יצאה בהודעה מקדימה לדוחות  אנבידיהגם , ב"בהמשך לדוחות פושרים והורדת תחזיות של חברות ייצור השבבים בארה❖
גם ברבעון , בנוסף(. B8.1$נמוך משמעותית מן צפי שעמד על )$ B6.7-לפיה ההכנסות לרבעון השני צפויות להסתכם ב

גם כאן נמוך משמעותית מתחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של $, B6.7-השלישי מצפה החברה להכנסות בגובה של כ
B8.4$ . שיעמדו על הגיימניגבהודעה ציינה החברה את החולשה בהכנסות מסגמנטB2 $( מתחת לצפי שעמד עלB3.1$ .)

לאחר קריפטונראה כי הפגיעה המשמעותית בסגמנט זה נובעת מירידה משמעותית בפעילות כריית מטבעות 
מכיוון שכורי המטבעות עושים שימוש נרחב , (Crypto Winter)ירידה חדה במחירם בחודשים האחרונים 

.י החברה"בשבבים המיוצרים ע

המהווה נתון מנבא למדדי המחירים העתידיים  )PPIליצרןגם מדד המחירים , בהמשך למדד המחירים לצרכן הנמוך ביולי❖
במדד  1.0%ולאחר עלייה של ( 0.2%לעומת צפי למדד חיובי בגובה )0.5%-ירד ככאשר , היה נמוך מהצפי ביולי( לצרכן

.  יוני

לרמה  2021לעומת החודש המקביל בשנת 30%-בכהתכווץב "הגרעון בתקציב האוצר בארה. ב בירידה"הגרעון בארה❖
בעשרת החודשים  הגרעון יש לציין כי . הקורונהסיום תכניות סיוע הקשורות למגפת זאת בעקבות , ביולי$ B211של 

טריליון דולר בתקופה  2.5לעומת גירעון של 71%נפילה של , מיליארד דולר726-בהראשונים של שנת התקציב הסתכם 
.המקבילה בשנת התקציב הקודמת

אירופה

לאחר שברבעון הקודם  , (0.3%נמוך מהצפי המוקדם להתכווצות של )ברבעון השני 0.1%-כלכלת בריטניה התכווצה בכ❖
בין  , על רקע המראת יוקר המחיה בממלכה, ההתכווצות מגיעה לאחר סדרה של העלאות ריבית בממלכה. 0.8%-צמחה בכ

הבנק המרכזי  . שהכבידו מאוד על משקי הבית בבריטניה בחורף החולף, היתר בעקבות הקפיצה במחירי האנרגיה
.בבריטניה הודיע מוקדם יותר כי הוא צופה שהכלכלה צפויה להיכנס למיתון ברבעון האחרון של השנה

-וברמה שנתית עלה בכ( 0.2%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )0.7%-הייצור התעשייתי ביבשת עלה בחודש יוני בכ❖
(.0.8%לעומת צפי )2.4%

סין

( B134$-ששווי השוק שלה כ)Petrochinaבהן ענקית הנפט , ביום שישי הודיעו חמש חברות ממשלתיות סיניות❖
על כוונתן למחוק את מניותיהן ממסחר בבורסה  ( B96$-ששווי השוק שלה כ)China Life Insuranceוענקית הביטוח 

ברקע הודעת הרשות  , ייאלץ אותן לעשות כן( רשות ניירות הערך האמריקאית)SEC-וזאת לפני שה, מרצונןבניו יורק 
בשלב . יסתכנו בסכנת מחיקה, בהן בדיקת נאותות מפורטת, מלפני כשנה כי חברות שלא ישתפו פעולה עם חוקי הרשות

שמתקרב המועד האחרון שקבע כאשר הזמן לכך הולך ואוזל ככל , ב וסין טרם הצליחו להגיע להסכם בעניין זה"זה ארה
.ב עסקים שלא יעמדו בדרישות"שאחריו יסולקו מהבורסות בארה, 2024שנת , הקונגרס להשגת הסכם

לאחר  4.8%צפי )4.2%-וברמה שנתית כ( 2.9%צפי )2.7%-המדד עלה כ. מדד המחירים לצרכן היה נמוך מהצפי ביולי❖
.נראה כי ירידת מחירי הסחורות משפיעה על רמת המחירים הגלובאלית(. בחודש יוני6.1%עלייה של 

ישראל  

הבנק ניצל את גיוס ההון שביצע בחודש מרץ השנה כדי לצמוח באופן  . פרסם את דוחות הרבעון השנידיסקונט בנק❖
מדובר בצמיחה הגדולה  . ₪מיליארד 14.8-ברבעון השני של השנה צמח תיק האשראי של הבנק ב. משמעותי באשראי

הרווח הנקי ברבעון השני  . ₪מיליארד 13.8-אז גדל תיק האשראי של הבנק ב, מהצמיחה בשני הרבעונים הקודמים יחדיו
בו נרשמו הכנסות חריגות מהפסדי  , ביחס לרבעון המקביל אשתקד20.9%ירידה של , ₪מיליון 680-בשל השנה הסתכם 

.  ₪מיליון 131בגין הפסדי אשראי בסך של הוצאותנרשמו 2022ברבעון השני של שנת . ₪מיליון 410אשראי בסך של 
הבנק הכריז על חלוקת  . ברבעון המקביל אשתקד17.2%לעומת 11.8%התשואה להון הגיעה ברבעון השני לשיעור של 

.מהרווח הנקי ברבעון20%דיבידנד של 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

2021חודש נובמבר מאז  M&Aשיא בעסקאות 

ב  "בארה( A&M)אוגוסט מסתמן להיות החודש החזק ביותר בעסקאות מיזוג ורכישות חודש ❖
.עד כה השנה

.2021הראלי במדדי המניות הזניק את שווי העסקאות לשיא מאז חודש נובמבר •
.ירידה בתנודתיות הנכסים הפיננסיים מגבירה את התיאבון לביצוע העסקאות•

2021שיא מאז חודש נובמבר $, B63בשווי של A&Mעסקאות 613מתחילת אוגוסט הוכרזו ❖
.B52$-ויותר מסך העסקאות בחודש יולי שנאמדו ב

שרוכשת  VISTAאחת העסקאות הבולטות ביותר שהוכרזה החודש היא ההצעה של חברת ❖
.$7.8Bבשווי של Avalara Inc.ספקית תוכנה לניהול מס בשם 

שבוצע ביולי הצביע על התנודתיות בשוק המניות והשיבושים במתן A&Mסקר עסקאות ❖
מומחי  . מימון כשני גורמים משמעותיים הגורמים לעיכוב או נטישת עסקאות ממתינות

מציינים כי הראלי שהחל במדדי המניות וההתמתנות  A&Mבעסקאות ' ארביטראז
 Privateקרנותבמיוחד עבור , לזירוז של השלמת עסקאות ממתינותהביאו בתנודתיות 

Equity ,היות ולכסף שלהן יש , שהמטרה היחידה של המזומנים בקופתן היא ביצוע רכישות
עסקאות מיזוגים ורכישות עשויות לעזור לחברות לעמוד ביעדי הצמיחה  . מוגבלאורך חיים 

.לעמוד בזעזועים כלכלייםבכדי שלהן ולהתמקד בחיזוק וגיוון התמהיל העסקי שלהן 

 Globalחברת החודש הצעה לרכוש את שחשפה Pfizerדוגמא לכך ניתן למצוא בחברת ❖
blood Therapeutic Inc. בעוד שקבוצת משקיעים בראשותpollo Global Management 

Inc. הציעה לרכוש אתAtlas Air Worldwide Holdings .  כל אחת מן העסקאות מוערכת
.$4.6B-בכ
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