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

אירועים מרכזיים השבוע

זאת  , זאת לאחר שבועיים רצופים של עליות, הגרוע מאז חודש ספטמבר, ירדו בשבוע האחרוןסטריטמדדי המניות בוול ❖
לחודש נובמבר  ( PPI)ברקע המשך השפעתם של נתוני התעסוקה החזקים של חודש נובמבר וכן פרסום מדד המחירים ליצרן 

מעלים  ( הרחבה בהמשך)ב "שיחד עם פרסומים של נתונים חזקים נוספים בארה, שהפתיע ועלה מעל לתחזיות המוקדמות
-ק בכ"בסיכום שבועי נפל מדד הנאסד. את מפלס חששות המשקיעים מפני קצב המשך העלאות ריבית בחודשים הקרובים

.2.85%-ונס ירד כ'ומדד הדאו ג, 3.4%השלים גם הוא ירידה חדה של s&p500-מדד ה, 4%

בשנה  (. 0.2%צפי מוקדם )בחודש נובמבר 0.4%-המדד עלה כ. ב גבוה מהצפי בנובמבר"מדד המחירים ליצרן בארה❖
מדד הליבה של  , בנוסף. 2021מאז חודש מאי הקצב הנמוך ביותר, (7.2%צפי מוקדם )7.4%-האחרונה עלה המדד כ

.2021הקצב הנמוך מאז 4.9%עלה בקצב שנתי של ( אנרגיה ותחבורה, ללא מזון)המחירים ליצרן 

ענקית משחקי  , בליזארדן'אקטיוויזאת מייקרוסופטפועלת לבלימת רכישת הענק של ( FTC)ועדת הסחר הפדרלית ❖
הינה כי  FTC-טענת ה(.  Candy Crush-ו Call of Dutyמאחורי המשחקים המצליחים, בין היתר, העומדת)הוידאו 

( XBOXהמשחקים קונסולתעל רקע היותה יצרנית של )רכישה זו תעניק למייקרוסופט יתרון לא הוגן בשוק משחקי הוידאו 
י מייקרוסופט והפיכת כותרי  "טענה זו באה על רקע רכישות עבר של חברות משחקים ע. ובכך למעשה תפגע בתחרות בענף

בהן האינפלציה והריבית  , זוהי דוגמא נוספת לקשיים שחוות ענקיות הטכנולוגיה בימים אלו. הדגל שלהן לבלעדיים
כי רובן  , אם כן, על התוצאות ולא פלאהמשפיעים וכאמור קשיים רגולטוריים , הביקושים מצטמצמים, גבוהות

.נמצאות בשלב כזה או אחר של תהליכי התייעלות הצפויים להימשך

עזב השבוע את פס  בואינגמתוצרת " מלכת השמיים"המכונה , 747מבו 'המטוס האחרון מסוג ג.היסטוריה בענף התעופה❖
, 1970מבו כשהושק בשנת 'המטוס סימן את העידן החדש של מטוסי הג. וושינגטון, הייצור של החברה במפעל באוורט

קרנו של המטוס ירד בשנים  . ב עד היום"בארה" 1אייר פורס "ודגמים מיוחדים של מטוס זה משמשים כמטוס הנשיאותי 
היעילים יותר מבחינת תצרוכת דלק כמו  , קטנים וקלים יותר, עם המעבר של חברות התעופה למטוסים מודרניים, האחרונות

.787והדרימליינר777-ה

קונצנזוס התחזיות  . ב"צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בארה, 15:30יום שלישי בשעה , מחר❖
(.  באוקטובר7.7%קודמת של מרמה )7.3%בחודש נובמבר וקצב אינפלציה שנתי של 0.3%מעריך עלייה של 

נכון לכתיבת שורות אלו החוזים . ב"צפויה להתפרסם החלטת הריבית בארה21:00בשעה , 14.12.2022, ביום רביעי❖
בעוד ההסתברות להעלאה חדה יותר  , 0.5%להעלאת ריבית בגובה של 77%על ריבית הפד מעניקים הסתברות של 

.בלבד23%עומדת על , 0.75%של 

❖"

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

3.25%02.01.2023ישראל6.61%-351847.23-1.47%א "ת

(ב"ארה)9.30%-1251865.31-2.44%א "ת FED4.00%14.12.2022

(אירופה)15.61%-901965.93-4.77%א "ת ECB2.00%15.12.2022

(אנגליה)3451.30-0.40%0.91%א בנקים"ת BOE3.00%15.12.2022

(קנדה)26.94%-932.49-4.00%ן"א נדל"ת BOC4.25%07.02.2023

S&P 5003934.38-3.37%-17.45%(יפן) BOJ0.1%-20.12.2022

NASDAQ 10011004.62-3.99%-29.66%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4014370.72-1.09%-9.53%(אוסטרליה) RBA3.10%07.02.2023

FTSE 1007476.63-1.05%1.25%SNB(שוויץ)0.50%15.12.2022

EUROSTOXX 600439.13-0.94%-9.98%

MSCI  WORLD 619.36-2.24%-17.95%

HANG SENG19900.876.56%-14.95%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

9.71%AA+5.052.62%1.91-20360.38-0.54%תל בונד 

8.55%AA4.852.58%1.87-60350.68-0.58%תל בונד 

7.28%A-3.194.59%3.89-352.30-0.91%תל בונד תשואות

7.99%AA4.572.81%2.09-352.32-0.61%תל בונד צמודות

7.43%AA-3.824.64%1.20-50369.88-0.44%תל בונד שקלי 

6.04%A-2.716.54%3.09-361.24-0.65%בונד תשואות שקלי

3.18%A+2.218.33%4.85-395.52-0.82%תל בונד גלובאל

6.37%A+3.365.111.67-353.28-0.44%תל בונד לא צמודות

--380.32-0.57%6.21%A+2.407.19%תל בונד דולר

mailto:info@oceyet.com


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

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

מיליארד  40-ב בעלות של כ"ארה, אריזונה, בפיניקסהודיעה כי תבנה מפעלים לייצור שבבים TSMCענקית השבבים ❖
המאוימת חדשות לבקרים  , החברה הודיעה על מהלך זה כיוון שאת מרבית השבבים היא מייצרת כיום בטאיוואן. דולר

אחת הסיבות  , בנוסף. ולכן רוצה החברה להקים מפעלים מחוץ לטאיוואן על מנת להקטין סיכון זה, בפלישה סינית
בזכותו תקבל החברה  , לבחירתה של ארצות הברית כמדינת יעד להקמת המפעלים הוא חוק השבבים של ממשל ביידן

צפוי להתחיל  בפיניקס TSMCהמפעל הראשון של. הטבות מס בשווי מיליארדי דולרים על מנת להקים את בה את מפעליה
יש לציין כי אפל צפויה להיות הנהנית  . 2026והמפעל השני צפוי להתחיל בייצור בשנת , 2024בשנת כבר לייצר שבבים 

זאת על רקע הקשיים , מייצרת בבלעדיות את השבבים של מרבית מוצרי החברהTSMCהעיקרית ממהלך זה שכן 
עליה  )Foxconבסין הפוגעים משמעותית בהיצע השבבים מחברת " אפס קורונה"מהם סובלת אפל ממדיניות ה

(.בסקירה קודמתהרחבנו 

ISM-מדד ה;ב רחוקה ממיתון"בשלב זה כלכלת ארהנתונים חזקים המאששים את התיזה כי ' השבוע פורסמו מס❖
53.3לרמה של לירידהוצפי מוקדם ' נק54.4מרמה קודמת של )' נק56.5בנובמבר לרמה של עלה במגזר השירותים 

2.4-רכיב התעסוקה עלה ב. ' נק55.7-מ' נק64.7-מניתוח רכיבי המדד עולה כי רכיב הפעילות העסקית עלה ל(. 'נק
56.8מרמה קודמת של )' נק59.1פורסם מדד האמון הצרכני לחודש דצמבר שעלה לרמה של , בנוסף. 'נק51.5-נקודות ל

.מן הצמיחה האמריקאית מקורה בצריכה הפרטית70%-אופטימיות הצרכנים הינה נקודה חשובה שכן כ(. 'נק

ירופהא

ואוסטרליה  G7-מדינות ה, שכתבנו בעברכפי . דולר על חבית נפט רוסי יצאה לדרך60התוכנית להגבלת מחיר של ❖
?כיצד התוכנית משרתת את המטרה. דולר לחבית נפט רוסית60-קבעו מחיר מקסימום של כ

מה שעוזר , טורקיה וסין, התוכנית אינה מונעת המשך זרימת נפט רוסי למדינות שעדיין רוכשות נפט מרוסיה כגון הודו1.
.לייצב את שוק הנפט שהיה תנודתי מאוד בחודשים האחרונים

מכירות גז ונפט )הקטנת ההכנסות של רוסיה ממכירת הנפט מגבילה את יכולתו של פוטין לממן את המלחמה באוקראינה 2.
(.מהכנסות הייצוא של רוסיה השנה42%-היוו כ

.  ל דרך שליטתן על נתיבי הים בהן משתמשת רוסיה בכדי לייצא את הנפט"מדינות המערב מתכוונות לאכוף את המחיר הנ
יש לציין כי  . דולר לחבית60-לממן או להוביל נפט רוסי במחיר גבוה מ, המדינות הורו לחברות מערביות שלא לבטח

אוניות  100-וכמו כן מכינות כ, ל"בתגובה הרוסים מאיימים להקטין את כמות הנפט המיוצא למדינות שייכנעו לתכתיב הנ
.על מנת להקטין את התלות באוניות המערב, רוסיות להובלת חביות הנפט

אומדן ראשוני  )0.3%לצמיחה של , נתוני הצמיחה לרבעון השלישי בגוש האירו תוקנו למעלה מן האומדן הראשוני שפורסם❖
(.2.1%אומדן ראשוני עמד על )2.3%וקצב צמיחה שנתי של ( 0.2%עמד על 

סין

כמו כן בהונג קונג דווח כי  ;"אפס קורונה"ין על סיום מדיניות 'השבוע הודיעה בייג.המשך הקלות במגבלות הקורונה❖
אחד הזרזים להמשך ההקלה בהגבלות היה מכתב ששלח . צפויות הקלות בהגבלות התנועה כתוצאה מהתפרצות הקורונה

מאיימת על " אפס קורונה"בו הוא הזהיר כי מדיניות ה, את מכשירי האייפוןאפלהמייצרת עבור " Foxcon"מייסד 
בשבוע שעבר כתבנו על כוונתה של אפל  )מעמדה של סין ככלכלה השנייה בגודלה בעולם בשרשרת האספקה הגלובאלית 

,  לא מפתיע אם כך(. לרציפות הייצור" אפס קורונה"להעביר חלק מפסי הייצור מחוץ לסין עקב הקשיים שגורמת מדיניות ה
-בהונג קונג תשואה שבועית חיובית של כסנגוההאנגהסיני CSI 300-שבעקבות הדיווחים על ההקלות השיאו מדדי ה

(.ב"במדדי ארה3-4%-לעומת תשואות שליליות של כ)בהתאמה 6.5%-וכ3.3%

ירד  ליצרןמדד המחירים , בנוסף. 1.6%-והסתכם בשנה האחרונה בכ, 0.2%-בנובמבר כירדמדד המחירים לצרכן ❖
עצם . זהו איתות חיובי להתמתנות מחירי התעשייה בעולם. זאת בהמשך לירידה דומה באוקטובר, 1.3%-בנובמבר כ

המלמדים על ( ואף באירופה)ב "ובהתחשב בנתוני האינפלציה שפורסמו בארה, היותה של סין שוק ייצוא עולמי מרכזי
.  נראה כי בשלב זה עברנו את נקודת השיא באינפלציה בעולם, ירידה עקבית בסביבת האינפלציה

ישראל

ש עמד  "מהם עולה כי היקף הכספים בעו, השבוע פרסם בנק ישראל נתונים בנוגע לנכסי הציבור.מתכווץ" הר המזומן"❖
הירידה בהיקף הכספים  . מיליארד שקל ממאי האחרון52.2ירידה של , מיליארד שקל547.3נכון לחודש ספטמבר על 

ש הינה לטובת הפקדה בפיקדונות ובקרנות כספיות המציעים כיום תשואה גבוהה יותר מבעבר וכן כתוצאה ממהלכיו  "בעו
.של בנק ישראל להקטנת הנזילות במשק כחלק ממלחמתו באינפלציה

בחודשים האחרונים  .ברבעון השני6%התמתנות מסוימת מקצב של , ברבעון השלישי4.1%-השכר הממוצע עלה בכ❖

. מסתמנת התמתנות בעליית השכר בענף ההיי טק, מאידך. הבינוי והתחבורה, מסתמנת עלייה מהירה בשכר בענפי המסחר
. 5%בתעשייה השכר הממוצע עולה בקצב שנתי של 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

s&p 500.VSסקטור המזון הארוז

לא , ומניות חברות המזון הארוז בפרט Consumer staple-הסקטור מניות ❖
החברות זכו להגנה תודות  . ב"נפגעו כמעט השנה ביחס לשאר הסקטורים בארה

.סולידיות המהוות מפלט בזמנים סוערים, למוניטין שלהם כחברות בטוחות

10מתוך 9-בS&P500-מניות המזון הארוז הציגו ביצועי חסר ביחס ל, אמנם❖
אך מתחילת השנה הן הניבו למשקיעים תשואה עודפת  , השנים האחרונות

השנה עדיין ניתן היה להבחין בפגיעה ברווחיות  3-בדוחות הרבעון ה. משמעותית
הגולמית כתוצאה מן המשבר בשרשראות האספקה והעלייה במחירי התובלה  

ניתן לצפות שהתנאים  , אך לאור ההקלה בפרמטרים הללו לאחרונה, וחומרי הגלם
ויחד עם העלאות המחירים שהחברות  2023יחלו להשתפר בחצי הראשון של שנת 

.השיפור צפוי להתבטא בדוחות החברות כבר ברבעונים הקרובים, גלגלו לצרכנים

הן בעלות כוח תמחור  ;חברות המזון הארוז לרוב מפגינות חסינות לאינפלציה❖
כאשר בתקופות מיתון הן מהוות , המאפשר להן לגלגל את העלויות לצרכן

הדוח הכספי האחרון של  . ח רשתות מזון והסעדה"אלטרנטיבה זולה ע
Pepsicoחברת (PEP) מוכיח שמותגים חזקים עדיין יכולים להעלות מחירים  ,

לעומת 18%-כאשר המחיר הממוצע של מוצרים בחברות המזון הארוז זינק בכ
.בכמות הנמכרת8%-זאת למרות ירידה של כ, 2021המחיר הממוצע בשנת 

-וGeneral Mills (GIS) ,Kraft Heinz(KHC ): החברות המובילות בתחום כגון❖
Conagra Brands(CAG )  הניבו למשקיעים תשואה עודפת של עשרות אחוזים

(.כפי שניתן לראות בתרשים)מתחילת השנה S&P500-ביחס למדד ה
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