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אירועים מרכזיים השבוע

כאשר  , במסיבת העיתונאים נקט בפאוול בטון ניצי יחסית. ב ללא שינוי"השאיר הפד את הריבית בארה, ביום רביעי האחרון❖
פאוול טען כי על רקע חוזקת הכלכלה  ". יש די הרבה מקום להעלות את הריבית בלי לאיים על שוק התעסוקה"הודיע כי 

כמו גם סביבת אינפלציה  , ב"ושוק התעסוקה בארה"( הפוטנציאל ארוך הטווח שלו"המשק האמריקאי צומח יותר מן )
לכשנשאל . ולכן הפד יחל בהעלאת הריבית השנה" הכלכלה כבר לא זקוקה לרמות גבוהות של תמיכה מוניטארית", גבוהה

קרי , "גמיש וצנוע"אך התחייב להיות , "לא התחלנו לחשוב על זה"לגבי מועדי והיקף העלאת הריבית השנה אמר פאוול כי 
לאחר  , בתגובה לכך שווקי המניות עברו למגמה מעורבת באותו היום. ההחלטות יתקבלו בהתאם לנתונים בהמשך השנה

בטרם שבה לרדת לרמה  )1.85%שנים עלתה לרמה של 10-ב ל"ח ממשלת ארה"ותשואת אג, עליות חדות טרום ההודעה
(.ביום שישי1.78%של 

עלה בשיעור חד מהצפוי  ג"התמכאשר , (ולשנה כולה)ב "ביום שישי התפרסמו נתוני צמיחה חזקים לרבעון הרביעי בארה❖
בשיעור שנתי עלה  . בלבד ברבעון השלישי2.3%ברבעון וזאת לאחר צמיחה של ( 5.5%צפי מוקדם עמד על )6.9%-של כ

ברבעון 2.2%לאחר )ברבעון 3.3%-ב זינקה בכ"הצריכה הפרטית בארה. 1984הנתון הטוב ביותר מאז , 5.7%-התוצר בכ
לאחר ירידה במלאי בחצי הראשון  )העליות החדות במלאים , בין היתר, יש לציין כי לצמיחה החזקה תרמו(. השלישי

.עובדה העשויה להקל על לחצי האינפלציה בהמשך, (של השנה עקב השיבושים הקשים בשרשראות האספקה

שילוב של חורף קר )וזאת על רקע משבר האנרגיה הפוקד את יבשת אירופה , מחירו של הגז הטבעי ממשיך לעלות בחדות❖
סנקציות מצד רוסיה האחראית על כשליש מצריכת  , ייצור חסר של אנרגיה מתחדשת, מאוד וביקוש גדול לאנרגיה לחימום

ביום חמישי מחיר הגז הטבעי רשם את  (. הגז באירופה וכן החשש מפני העימות בין רוסיה לאוקראינה שיחריף את המגמה
בפברוארשל משקיעים שנאלצו לרכוש חוזים למסירה " סקוויזשורט "על רקע , 46%, העלייה היומית החדה אי פעם

כאשר חוזים למסירה  , גם ביום שישי המשיך מחירו של הגז להתחזק. בכדי לסגור פוזיציות שורט, שפקעו באותו היום
.בבורסת ניו יורק8.3%-עלו בכבמרץ

.  בצל החשש מן העימות בין רוסיה לאוקראינה, מזה השבוע השישי ברציפות, גם מחירו של הנפט ממשיך לעלות בחדות❖
(  כיום רוסיה אחת מיצואניות הנפט הגדולות בעולם)פלישה רוסית עלולה להביא לסנקציות של המערב על הנפט הרוסי 

החוזים על . ב"על רקע חורף קשה וביקוש גבוה באירופה וכן בארה, כאמור, העלול להביא למחסור בזהב השחור וזאת
.הרמה הגבוהה מזה שנים, דולר לחבית87.29הנפט מסוג טקסס מתוק נסגרו ביום שישי ברמה של 

,  סטודנט מאוניברסיטת פלורידה, סוויניק 'כאשר השבוע פורסם כי ג, מאסקאלון , כרגיל, השבועית מככבההטרלהבפינת ❖
בכל מאסקעוקבים ומציע לגולשים לגלות היכן נמצא מטוסו הפרטי של 124,000-פופולרי המונה כטוויטרבעל חשבון 

להסיר את החשבון  ממאסקקיבל הצעה , (מאסקלמעשה על כל נחיתה או המראה של מטוסו של , החשבון מדווח)רגע נתון 
..בכדי להסיר את החשבון3טסלהדורש מכונית מסוג סוויני, לפי הדיווחים. דולר5000-תמורת כ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

3.08%S&P 5004431.850.77%-7.01%-351917.22-5.06%א "ת

1.73%NASDAQ 10013770.570.01%-11.98%-1252020.83-4.37%א "ת

902371.13-2.83%1.78%DAX 3015318.95-1.83%-3.56%א "ת

3531.13-2.10%3.25%FTSE1007466.07-0.37%1.10%א בנקים"ת

SME 60870.01-3.85%-3.32%EUROSTOXX 600465.55-1.87%-4.56%א "ת

1321.14-3.59%3.51%NIKKEI 22526717.34-2.92%-7.20%ן"א נדל"ת

2.77%MSCI  WORLD 705.12-1.08%-6.59%-1927.47-4.87%א צמיחה"ת

ALL SHARE2150.01-4.10%-1.31%HANG SENG23550.08-5.67%0.65%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

1.76%AA+5.11-0.56%1.16-20392.09-0.99%תל בונד 

1.70%AA4.86-0.57%1.19-60376.95-0.97%תל בונד 

1.37%A3.21-0.17%1.88-374.77-0.74%תל בונד תשואות

1.58%AA4.58-0.58%1.22-376.86-0.97%תל בונד צמודות

1.54%AA-3.751.68%0.97-50393.41-0.68%תל בונד שקלי 

1.26%A-3.112.87%2.30-379.62-0.81%בונד תשואות שקלי

0.82%A+2.574.44%3.98-405.16-1.08%תל בונד גלובאל

372.26-0.72-1.34-0.583.462.031.38תל בונד לא צמודות

372.900.05%4.14%A+2.763.54%0.00תל בונד דולר
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

-אל מול צפי מוקדם ל, דולר למניה2.1החברה רשמה רווח נקי מתואם של . פרסמה דוחות חזקים לרבעון הרביעיאפל❖
לעומת הרבעון המקביל אשתקד במה שמהווה  11.2%עלייה של , מיליארד דולר123.9-ההכנסות הסתכמו ב. דולר1.88

מיליארד  71.63מגזר האייפון רשם הכנסות של . מיליארד דולר118.7-לעומת צפי ל, את הרבעון הטוב מעולם של החברה
מגזר  . מיליארד דולר67.7וגבוה משמעותית מהצפי שעמד על , לעומת הרבעון המקביל אשתקד9.2%עלייה של , דולר

לעומת רבעון מקביל  23.8%עלייה של , מיליארד דולר19.52רשם הכנסות של , השני בחשיבותו בחברה, השירותים
הכנסות של )13.3%גם מגזר המוצרים הלבישים ומגזר המק רשמו עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד של . אשתקד

בחלוקה בינלאומית סין מובילה את הזינוק  . בהתאמה( מיליארד דולר10.85הכנסות של )14.1%-ו( מיליארד דולר14.7
בעקבות הביצועים החליט דירקטוריון אפל להעניק לבעלי  . לעומת רבעון מקביל אשתקד21%בהכנסות עם עלייה של 

ביום 7%-עלתה מניית החברה בכת"לדוחובתגובה . בפברואר10-שישולם ב, סנט למניה22המניות דיבידנד של 
.סטריטשישי ותרמה לסנטימנט חיובי במיוחד במדדי המניות בוול 

שהסתיים בסוף  2022לרבעון הפיסיקאלי השני של )שפרסמה ת"בדוחועקפה את תחזיות הרווח וההכנסות מייקרוסופט❖
2.31לעומת תחזית מוקדמת שעמדה על , דולר2.48כאשר ענקית הטכנולוגיה דיווחה על רווח למניה של , (2021דצמבר 

(  מיליארד דולר הכנסות50זוהי הפעם הראשונה אי פעם שהחברה חוצה את רף )דולר 51.73-ההכנסות הסתכמו ב. דולר
-גידול של כ, מיליארד דולר18.33-הכנסות מגזר הענן התסכמו ברבעון בכ. דולר50.88לעומת התחזיות שעמדו על 

פרסום  , ווינדוס)הכנסות המחשוב האישי (. מיליארד דולר18.3התחזיות עמדו על )לעומת רבעון מקביל אשתקד 25%
לעומת רבעון מקביל אשתקד וגבוה מן התחזיות שעמדו 15.5%צמיחה של , מיליארד דולר17.57-התסכמו בכ( וגיימינג

וזאת כתוצאה  , במסחר המאוחר5%-ירדה מניית החברה עד כת"הדוחומייד לאחר פרסום . מיליארד דולר16.56על 
אך , (בו רואים המשקיעים כמנוע הצמיחה העיקרי של החברה)ור'אזמאכזבת המשקיעים מהיקף הצמיחה במגזר הענן 

עם ור'אזכי הרבעון הבא עומד להיות חזק יותר עבור , איימי הוד, לית הכספים של החברה"בשיחת הועידה העריכה סמנכ
.בתגובה לכך עלתה מניית החברה בחדות. התחזקות בשיעור הצמיחה

1.7-לעומת צפי ל)דולר 1.81כאשר הרווח המתואם למניה עמד על , חזקים לרבעון הרביעית"דוחופרסמה גם היא ויזה❖
4-הרווח הנקי הסתכם בכ(.מיליארד דולר6.8-לעומת צפי ל)מיליארד דולר 7.06-וההכנסות הסתכמו בכ( דולר

2.86גבוה מההערכות המוקדמות שעמדו על , טריליון דולר2.97נפח העסקאות שסלקה ברבעון עמד על . מיליארד דולר
2.5-במהלך הרבעון החולף לקוחות ביצעו תשלומים בשווי של כ: בדוחות מסרה החברה נתון מעניין. טריליון דולר

. קריפטובכרטיסים המקושרים לחשבונות ( 2021בשנת בקריפטומכלל נפח המסחר 70%-המהווים כ)מיליארד דולר 
.במסחר ביום שישי10.6%-זינקה מניית החברה בכת"לדוחובתגובה 

מדד מנהלי הרכש  (. 'נק56.7-לעומת צפי ל' נק55.0)מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור היה נמוך מעט מהצפי בינואר ❖
וזאת  ( 'נק57.6ורמה קודמת של ' נק55.0-לעומת צפי ל)' נק50.9במגזר השירותים התמתן באופן חד יותר לרמה של 

.לשירותי פנאי ותיירותוהביקושיםבעקבות התפשטות ווריאנט האומיקרון שמשפיע על המסחר 

אירופה

(.  'נק57.5-וצפי ל' נק58.0לעומת רמה קודמת של )' נק59.0עלה בינואר לרמה של מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ❖
-וצפי ל' נק53.1לעומת רמה קודמת של )בינואר ' נק51.2לעומת זאת במגזר השירותים ירד מדד מנהלי הרכש לרמה של 

.וזאת על רקע התפשטות ווריאנט האומיקרון ביבשת וההגבלות שחלו בעקבותיה, ('נק52.2

סין

נזכיר כי  . 'נק51.1במגזר הלא יצרני עמד המדד על . 'נק50.1מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בינואר ברמה של ❖
במסגרתה  " אפס קוביד"אך אין ספק כי מדיניות ה , מצביעה על התרחבות' נק50-המצאות המדדים ברמה הגבוהה מ

ן במדינה נותנים  "השיבושים בשרשראות האספקה ומשבר הנדל, הממשל מחיל הגבלות וסגרים במוקדי התפרצות
.את אותותיהם על הצמיחה שמאטה

ישראל  

כאשר בעלי השליטה בקנדה ישראל ברק רוזן ואסי  , בימים האחרונים אנו עדים למאבק שליטה חריף בחברת גזית גלוב❖
באותו  37%-המנייה עלתה בכ)בעלת השליטה בגזית גלוב , נורוסטארלרכוש בשוק ביום רביעי מניות החלו טוכמאייר

ההופכת את קנדה ישראל לבעלת , (4.9%-מ)בחברה 10%ובכך עלו לאחזקה של ( ח"מיליון ש59היום במחזור אדיר של 
הסכים  , וטוכמאיירבעל השליטה בגזית גלוב לרוזן , כצמןבתום פגישה שנערכה בין חיים . המניות השנייה בגודלה בחברה

לאחזקה של כצמןבכך ירד . מיליון שקל190שברשותו בתמורה לכ־נורסטארממניות 11.5%למכור לישראל קנדה כצמן
נראה כי בשלב זה  . 22.6%שאותה הגדילו במהלך יום חמישי ל־, 21.5%עולים לאחזקה של וטוכמאייררוזן בעוד , 29.1%

.אך ייתכן כי בעתיד נראה מיזוג בין החברות, (נשאר בעל השליטהכצמןאם כי באופן רשמי )השליטה תהיה משותפת 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

האנרגיהסקטורביצועי

סקטור האנרגיה המסורתית הוא המנצח הגדול של חודש ינואר ולמעשה היחיד שהציג  
(.עד כה)תשואה חיובית מתחילת השנה 

כאשר מתחילת החודש רשם עלייה של , 2021הראלי של שנת המשיך את סקטור האנרגיה •
זאת , S&P500-במדד ה7%-וכ Nasdaq-במדד ה12%-אל מול ירידות של כ14.75%-כ

.מתחילת השנה( בהתאמה25.7%-ו16%)על רקע הזינוק במחיר הנפט והגז 

שירותים  )Oil & Gas Equipment & Servicesתת הסקטור שהוביל את העליות הוא •
 Halliburton Companyבהובלת חברות כמו, 23%-שזינק השנה בכ( לחברות האנרגיה

(HAL) ו, מתחילת השנה37%-שעלתה בכ-Schlumberger Limited (SLB) שעלתה כ-
.מתחילת השנה32%

חברות השירותים לסקטור האנרגיה נהנות מרוח גבית עקב העובדה כי לאור מחירי הנפט •
Capexצפויה עלייה בהוצאות , והגז המאמירים והעלייה בביקוש להם עם החזרה לשגרה

.לצורך פיתוח מאגרים חדשים והרחבת יכולת התפוקה

FINVIZ.COM: מקור
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