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אירועים מרכזיים השבוע

לעומת 2.3%-ב צמחה בכ"עולה כי כלכלת ארה( קריאה שניה)ב "מפרסום הנתון הסופי של הצמיחה ברבעון השלישי בארה❖
.2.1%-קריאה קודמת שהצביעה על צמיחה של כ

הובילו לגל , מהיקף האשלג בעולם20%-המייצרת כ, ענקית האשלג מבלארוס, BPCב על "סנקציות חדשות שהטילה ארה❖
העלתה לאחרונה מחירים ביתרת חוזה האספקה להודו  אל.סי.איי, אחת מן החברות שנהנות מכך. התייקרות במחיר האשלג

צפוי להיסגר בינואר  2022-החוזה של החברה עם סין ל. דולר לטון אשלג445-דולר ל280-מ, תוך כדי תקופת החוזה
. דולר לטון אשלג500-כאשר לפי ההערכות הוא יעלה למעל ל, או פברואר הקרובים במחיר כפול מזה של השנה שעברה

.שנים13רמת שיא של , דולר650מחיר הספוט של טון אשלג עומד כיום בסביבת 

מיליארד דולר 594-ברחבי העולם גייסו כ( IPO)הנפקות ראשוניות לציבור , על רקע העליות הנאות בשווקי המניות השנה❖
לא כולל)מיליארד דולר ברחבי העולם 402-הנפקות ראשוניות גייסו כ2,097-כ. הסכום הגבוה אי פעם, מתחילת השנה

SPAC) ,יש לציין כי חלק לא  . 2020בכמות ההנפקות בהשוואה לשנת 51%-בהכנסות מגיוסים וכ81%-עלייה של כ
העוקב אחרי הביצועים הממוצעים של הנפקות   Renaissance IPOומדד, מבוטל מן ההנפקות אכזבו את המשקיעים

.S&P 500של מדד25%-בהשוואה להתחזקות של כ, עד כה השנה8%-נסוג בכ, ב"ראשוניות חדשות בארה

כאשר מתחילת השנה  , שנים במספר ההנפקות החדשות28גם בישראל נרשם השנה שיא של , בהמשך לסעיף הקודם❖
(.הרחבה בהמשך)₪ מיליארד 10.5חברות חדשות שגייסו 97הצטרפו לבורסה בישראל 

ב שלחה צי של מכליות גז טבעי "ארה, לאחר זינוק במחירי הגז באירופה מתחילת השנה על רקע משבר האנרגיה ביבשת❖
(.הרחבה בהמשך)בתגובה לכך מחירי הגז צנחו . בכדי לסייע במחסור החמור

,  מאומתים בישראל1,118מאומתים חדשים לאומיקרון וזיהוי עד כה של 591על רקע פרסום משרד הבריאות אמש על ❖
פרסם היום נתונים מעודדים  , ערן סגל' פרופ, מרכיב מודל חיזוי הקורונה של מכון ויצמן, ל"שחזרו מחו723מתוכם 

נרשמה ירידה משמעותית באחוז המאומתים שנדרש , שלפיהם בכל המדינות שהגיעו לשיא מאומתים מתחילת המגפה
.הוא זן עם סיכוי מופחת לגרום לתחלואה קשהשהאומיקרוןייתכן שהדבר מעיד על האפשרות , לדבריו. לאשפוז

,  "טסלהמכרתי כבר מספיק מניות "הודיע האחרון כי , טסלהל ובעלי "מנכ, מאסקהשבועי פרי עטו של אלון המטרילבציוץ ❖
במהלך המימוש איבדה  . שעשה לפני כחודש וחצי" סקר"מיליארד דולר שביצע לאחר ה14-ברקע מימוש בגובה של כ

כחלק  טסלהמיליון אופציות למניות של 16.4-כמאסקמאז הסקר מימש , אך באופן מדהים, משוויה26%-כטסלה
אלא  , לא קטנהבטסלהבשורה התחתונה מאז הסקר והמכירות כמות המניות שלו -לכן . מחבילת התגמול הקודמת שלו

!דווקא עלתה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351949.342.00%30.04%S&P 5004725.792.28%25.82%א "ת

1252025.021.56%29.14%NASDAQ 10015653.373.19%21.45%א "ת

902291.150.60%30.90%DAX 3015756.311.45%14.85%א "ת

3368.612.73%65.37%FTSE1007372.101.41%14.11%א בנקים"ת

SME 60879.260.29%26.76%EUROSTOXX 600482.511.82%20.92%א "ת

1236.770.60%48.61%NIKKEI 22528782.590.83%4.88%ן"א נדל"ת

1932.42-0.64%6.91%MSCI  WORLD 748.881.93%15.88%א צמיחה"ת

ALL SHARE2140.070.39%25.32%HANG SENG23223.760.13%-14.72%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20395.72-0.81%7.44%AA+5.23-0.73%1.20תל בונד 

60380.52-0.76%7.01%AA4.98-0.75%1.22תל בונד 

379.05-0.38%9.09%A3.28-0.55%1.65תל בונד תשואות

380.60-0.65%7.29%AA4.69-0.77%1.23תל בונד צמודות

50398.79-0.27%1.72%AA-3.851.33%0.92תל בונד שקלי 

384.06-0.03%6.62%A-3.192.47%2.21בונד תשואות שקלי

409.610.10%9.97%A+2.633.94%3.79תל בונד גלובאל

376.91-0.18%2.94%AA-3.551.67%1.32תל בונד לא צמודות

263.331.06%6.40%A+2.796.95%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

בנובמבר וצפי לעלייה מתונה יותר לרמה  ' נק111.9לעומת רמה של )' נק115.8מדד בטחון הצרכנים עלה בדצמבר לרמה של ❖
(.'נק110.8של 

חברות חדשות 399כאשר , 2000היה הגבוה ביוצר מאז שנת 2021בשנת סטריטבוול ( IPO)מספר ההנפקות הראשוניות ❖
Rivianחברת הרכב החשמלי . הגבוה אי פעם-מיליארד דולר142.5היקף הסכום שגויס עמד על . הונפקו מתחילת השנה

הישראלית  פלייטיקההנפקת . 2014הונפקה בשנת Alibabaההנפקה הגדולה מאז שחברת -מיליארד דולר11.9גייסה 
חברות מסקטור הבריאות  145-כ, בחלוקה לסקטורים. מיליארד דולר1.9הייתה העשירית בגדולה השנה עם גיוס של 

בין עשר ההנפקות המוצלחות של השנה ניתן למנות שתי חברות  (. הנפקות125)ולאחריו סקטור הטכנולוגיה , הונפקו השנה
וחברת ( התשואה השנייה בטיבה השנה)מאז ההנפקה 310%-עם תשואה של כציםחברת התובלה הימית : ישראליות

.מאז ההנפקה134%עם תשואה של אי-גלובלהטכנולוגיה למסחר מקוון 

אירופה

ועליית מחירי הספוט של הגז הטבעי לשיא באמצע השבוע שעבר  , לאחר שרוסיה צמצמה את משלוחי הגז הטבעי לגרמניה❖
20-ועוד כ)מכליות גז טבעי נוזלי לאירופה 10ב "שיגרה ארה, (מתחילת השנה740%עלייה של , MWh-אירו ל158.1)

-מה שהביא לצלילה של יותר מ, (מכליות הנמצאות בעיצומה של חציית האוקיינוס האטלנטי וייתכן שיגיעו לאירופה אף הן
.במחירו20%

בעקבות הצגת התוכנית הכלכלית  44%-הלירה הטורקית רשמה את השבוע החזק בתולדותיה כאשר עלתה בשבוע האחרון ב❖
תוך הבטחה כי , מטרת התוכנית היא לעודד את האזרחים להעדיף לחסוך לירות טורקיות במקום דולרים. ארדואןי הנשיא "ע

לאחר הצגת התוכנית המירו  . הממשל ישלים עבור החוסכים את פערי החליפין ובכך ישמור את ערך הלירה הטורקית עבורם
. מיליון דולר ללירה טורקית900-אזרחי טורקיה כ

סין

במסגרת הגברת הרגולציה סביב  , ממשלת סין ממשיכה להדק את החוקים בנוגע להנפקות של חברות בשווקי הון זרים❖
חברות שירצו למכור מניות במדינות אחרות יידרשו להירשם קודם אצל רשות  . סקטור הטכנולוגיה בחודשים האחרונים

הרשות תעבור על תוכניות ההנפקה ותתאם את הצעדים מול רשויות אחרות כדי לוודא שהם מצייתים  . ניירות ערך הסינית
המשמעות היא כי הרשויות בסין יוכלו לבטל את ההנפקות אם קיימות  . למשל בתחום אבטחת המידע, לחוקים הסינים

.מחלוקות לגביהן או קיים חשש שהנפקות אלו יפגעו בביטחון הלאומי

הבנק המרכזי בסין הוריד השבוע את הריבית על , חודשים20בניגוד להידוק המוניטארי ברחבי העולם ולראשונה מזה ❖
.במטרה לעודד את הצריכה וההשקעות בסין, 3.8%-ל3.85%-מ, (LPR)הלוואות פריים 

ישראל  ❖

לא מנסה לשנות מגמה בשוק  "י "וכי בלהעלות את הריבית הבנק לא ימהר ירון אמר השבוע כי ' פרופ, נגיד בנק ישראל❖
אפשר לראות בישראל לאורך תקופה עם אינפלציה נמוכה יותר  "הנגיד הסביר כי . אלא רק למתן את לחצי הייסוף" ח"המט

וכן כי   " נמצאות בסביבת אמצע היעד, שהן מאוד חשובות, וציפיות האינפלציה, אנחנו באמצע טווח היעד. משאר המדינות
".אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה אחרת מהעולם"

בנק , בפרספקטיבה ארוכת טווח"וכי , "באופן כללי אנחנו בעד ששווקים יתנהלו בעצמם"אמר הנגיד כי ח"המטשוק לגבי ❖
אבל מיתון התיסוף  , אנחנו לא מנסים לשנות מגמה. בודק את עצמו לאורך כל הדרךח"המטישראל בהתערבות שלו בשוק 

וזו , תוך הישענות על עקום תעסוקה גבוה מאוד, בשקל מאפשר למשק לעשות את המעבר מכלכלה ישנה לכלכלה מודרנית
".ח"ההצלחה הגדולה של התערבות בנק ישראל במט

בכך גדל . 1993הנתון הגבוה מאז שנת , (שביצעו רישום כפול2מהן )א "חברות חדשות לבורסה בת97הצטרפו 2021בשנת ❖
מרבית  . קצב הצמיחה השני הכי מהיר בעולם השנה בשווקים הבינלאומיים, בתוך שנה28%-מספר החברות הנסחרות ב

שותפויות מחקר ופיתוח המשקיעות  8באו מתחום ההייטק ואליהן יש להוסיף עוד ( חברות55)המצטרפות החדשות השנה 
17מול גיוס של , ₪מיליארד 26בסיכום השנה שפרסמה הבורסה לניירות ערך צוין כי בשוק המניות גויסו השנה . בתחום

.בשנה שקדמה לה₪ מיליארד 

ובתוספת של סכום נוסף  ₪ מיליארד 3.1-תמורת כגב יםדיווחה כי תרכוש את מניותיו של אהרון פרנקל בנכסים ובנין❖
העסקה כפופה לביצוע הצעת רכש שתבצע  . ועד מועד השלמת העסקה2021שגב ים תניב מתחילת ספטמבר FFO-בגין ה

-העסקה תניב לפרנקל תשואה של כ. 45%במסגרתה תחצה את שיעור החזקה של , ממניות גב ים5%נכסים ובנין לרכישת 
.על השקעתו בגב ים100%

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


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

"על קצה המזלג"סיכום שנה 

הגרף השבועי

את מה שאיבדו  בדיוקעלתה השנה בשווי השוק שלה אפל מניית , "באורח פלא"
:מניות הטכנולוגיה הסיניות בשווין
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