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אירועים מרכזיים השבוע

וזאת על רקע ציפיית המשקיעים להגברת קצב הריסון  , ב בשבוע החולף"לראשונה מזה כחודש ירדו מדדי המניות בארה❖
יש לציין כי בפרוטוקול הפד של החלטת הריבית  . המוניטארי של הבנק המרכזי בכדי למתן את העלייה בקצב האינפלציה

בהיקף  , האחרונה שפורסם ביום שלישי חברי הפד הביעו רצונם לצמצם את המאזן בקצב מהיר יותר מאשר בפעם הקודמת
. יותר של כחצי אחוז בכל פעםמשמעותיות וכן נמסר כי נשקלות העלאות ריבית , בחודשמיליארד דולר 95-של כ

.  0.3%-ונס ירד כ'ומדד הדאו ג1.3%-ירד כs&p500-מדד ה, 3.9%-ק כ"בסיכום שבועי ירד מדד הנאסד

-לשוק כ" תשחרר"כי ( IEA)על רקע הודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית , ירד זה השבוע השני ברציפותהנפטמחיר ❖
כמיליון  לשחרר מן המאגרים ב בשבוע שעבר כי בכוונתה "וזאת בהמשך להודעת ארה)מיליון חביות ממאגרי החירום 120

וזאת בכדי לפצות על הירידה בהיצע הנפט בעולם כתוצאה מן הסנקציות  ( מיליון חביות180-כ כ"וסהליום חביות 
בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט בבורסה בניו יורק לרמה של . המערביות שהוטלו על רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה

.דולר לחבית98.2-כ

אנו עשויים להיות על סף עידן  מזהיר כי קרסטנסאגוסטיןר "ד, (BIS" )הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים"ל "מנכ❖
לא מעט משוק , הכוחות מאחורי האינפלציה הגבוהה עלולים להימשך זמן מה כאשר לחצים חדשים צצים. "אינפלציוני

למעשה טוען  ". לפצות על אובדן בהכנסה הריאלית בעקבות האינפלציה, וימשיכו לנסות, כאשר עובדים מנסים, העבודה
,  ישנו לחץ לעליות שכר מצד העובדים בכדי לפצות על כך, כי עקב עליות המחירים והשחיקה בכוח הקניהקרסטנסר "ד

.  שפוגש היצע מוגבל בשל השיבושים הקשים בשרשראות האספקה, מה שמביא לעליית שכר ולגידול נוסף בביקושים
ספירלת  "הדרך לצאת ממה שהוא מכנה . הגידול בביקושים אל מול היצע מוגבל תומך בהמשך עליות המחירים

.י העלאות ריבית וכן ביצוע שינויים מבניים שיחזקו את כושר הייצור של הפירמות"היא ע" מחירים־שכר

והעלתה את תחזית  A1ביום שישי את דירוג האשראי של ישראל ברמה של אישררה" ס'מודי"חברת דירוג האשראי ❖
מציינת כי הגורמים להעלאת  ס'מודי. בעקבות הביצועים הפיסקליים החזקים ואיתנות הכלכלה בישראלהדירוג לחיובית 
שנועדו לטפל באתגרים ארוכי הטווח  , קידום רפורמות מבניות על ידי הממשלה הנוכחית, בין השאר, תחזית הדירוג הם

המשתקפים בהורדת יחס  , וכן ההתאוששות המהירה של המשק והביצועים הפיסקליים המיטביים, של הכלכלה הישראלית
משמעות העלאת התחזית היא כי  . תוצר והקטנת הגירעון הממשלתי באופן משמעותי מעבר לתחזיות הראשוניות-החוב

.תיתכן העלאת דירוג האשראי בטווח של עד כשנתיים

והזינוק  "טוויטר"ממניות הרשת החברתית 9.2%-לאחר רכישת כ. מאסקאלון , איך לא, השבועית מככבההטרלהבפינת ❖
ממשתתפי הסקר  73%-לאחר שכ. לאתר" עריכה"בו שאל את עוקביו באם להוסיף כפתור סקר מאסקצייץ , במחירה

זאת לאחר שבמשך שנים נמנעה מלהוסיף  " )החלה לעבוד על הוספת הכפתור"מסרה הנהלת החברה כי היא , הצביעו בעד
...(.ר בכדי שלא לפגוע בשקיפות השיח ברשת החברתית'את הפיצ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

352034.510.65%2.85%S&P 5004488.28-0.93%-5.83%א "ת

1252117.750.98%2.98%NASDAQ 10013711.00-3.58%-12.36%א "ת

902417.721.49%3.78%DAX 3014283.67-0.91%-10.08%א "ת

3444.19-0.90%0.71%FTSE1007669.562.05%3.86%א בנקים"ת

SME 60876.591.55%-2.58%EUROSTOXX 600460.971.12%-5.50%א "ת

1294.591.40%1.43%NIKKEI 22526985.80-3.00%-6.27%ן"א נדל"ת

0.97%MSCI  WORLD 702.13-1.48%-6.98%-1963.000.53%א צמיחה"ת

ALL SHARE2185.890.79%0.34%HANG SENG21872.01-0.57%-6.52%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

3.25%AA+4.93-0.13%1.26-20386.13-0.29%תל בונד 

2.87%AA4.66-0.25%1.19-60372.45-0.17%תל בונד 

0.94%A3.05-0.19%1.73-376.39-0.30%תל בונד תשואות

2.52%AA4.41-0.37%1.11-373.27-0.13%תל בונד צמודות

4.48%AA-3.612.76%0.93-50381.66-0.27%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
372.63-0.11%-3.08%A-2.963.81%2.07

0.68%A+2.424.94%3.29-405.75-0.17%תל בונד גלובאל

363.20-0.26-3.74A+3.303.021.22תל בונד לא צמודות

--370.431.34%3.45%A+2.624.29%תל בונד דולר
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השפעות-אוקראינה-רוסיה

וזאת לאחר  , 17%הבנק המרכזי של רוסיה הוריד ביום שישי את הריבית במדינה לרמה של -רוסיה מורידה ריבית1.
.  הסנקציות שהוטלו על המדינהלאחר בעקבות הקושי לתמוך ברובל , 20%שבחודש פברואר הקפיץ את הריבית לרמה של 

מה שמפחית את החשש , בהודעת הבנק נמסר כי שערו של הרובל התאושש מן הנפילות החדות שרשם מאז פרוץ המלחמה
.מפני אינפלציה

מתחילות לתת את אותותיהן על רמת המלאים  הסנקציות המערביות הכבדות -פוטין מכריז על קיצוב של מוצרים1.
.  י הממשלה"יוקצבו ע, בהם דלק וחיטה, בנאום מיוחד ששודר בטלוויזיה הרוסית הכריז פוטין כי מספר מוצרים.במדינה

יהיה עלינו להיות יותר זהירים  , בעקבות המחסור הבינלאומי במזון)"את האשם במחסור העולמי ,  כמובן, פוטין תולה
.ולא בהחלטתו לצאת למלחמה"( באספקת המזון שלנו

וזאת בתגובה למעשי  , הודיע על סנקציות נוספות כנגד רוסיההאיחוד האירופי -סבב סנקציות נוסף כנגד רוסיה2.
עגינה  איסור , (VTBבהם )הצעדים כוללים חרם פיננסי על ארבעה בנקים נוספים . י הצבא הרוסי"הזוועה שנעשים ע

כארבעה  וכן אמברגו הדרגתי על ייבוא פחם מרוסיה בהיקף של , לספינות רוסיות בנמלי המדינות החברות באיחוד
(.  יש לציין כי ייצוא הפחם מהווה ענף משמעותי מבחינת היקף תרומתו להכנסות של רוסיה)אירו בשנה מיליארד 

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

נראה כי , בהמשך לנתוני התעסוקה החזקים שפורסמו. 'נק58.3במגזר הלא יצרני עלה במרץ לרמה של ISM-מדד ה❖
.  הנתונים החזקים ממשיכים להעיד על עצמת הצמיחה בכלכלה האמריקאית. לעת עתה אין סימנים לסטגפלציה

מיליון מניות של  21-חשפה השבוע כי רכשה קרוב ל, "מאומהההאוראקל", בראשה עומד וורן באפט, וויי'האתברקשייר❖
ברקשיירהיא ההשקעה השלישית בגודלה שמבצעת  HP-האחזקה ב. ממניות החברה11.4%-ומחזיקה עתה כ, HPחברת 

הזדמנויות פנימיות מספקות החזרים טובים בהרבה  "אז מסר באפט במכתבו השנתי לבעלי המניות כי , בפברואר26מאז 
כי בכוונתה  ברקשיירבמרץ הודיעה 21-ב. בשוקי המניות" מעטים הדברים שמרגשים אותנו"והוסיף כי , "מאשר רכישות

מוקדם יותר באותו החודש חשפה  . מיליארד דולר בעסקת מזומן11.6בעבור  Alleghanyלרכוש את חברת הביטוח
. מיליארד דולר6שעלתה לה מעל , פטרוליוםבאוקסידנטל14.6%אחזקה של ברקשייר

אירופה

כאשר מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים  , נתונים מעודדים ברקע המשך הלחימה ביבשת אירופה' השבוע פורסמו מס❖
צפי  )0.3%-המכירות הקמעונאיות עלו בפברואר בכ, בנוסף(. 'נק54.8צפי מוקדם )במרץ ' נק55.6עלה לרמה של 

(.4.8%צפי מוקדם )5.0%-וברמה שנתית עלו בכ( 0.6%מוקדם 

הנחשב לנתון מקדים המנבא את מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ברמה נמוכה מהצפי  , (PPI)מדד המחירים ליצרן ❖
(.1.3%-מול צפי ל1.1%)המוקדם 

ישראל  
הרמה הנמוכה ביותר , תוצר בלבד1.4%-בסוף חודש מרץ המשיך לרדת הגירעון והסתכם בכ-הגירעון ממשיך לרדת❖

-שהגיעו בחודש שעבר ל, הירידה המתמשכת בגירעון נובעת מהמשך הגידול בהכנסות המדינה ממסים. 2008מאז שנת 
לעומת התקופה  20%עלייה של , ₪מיליארד 119-הגיעו לכ2022ההכנסות ממסים ברבעון הראשון של . ₪מיליארד 42.5

₪  מיליארד 23.4-יש לציין כי בשלושת החודשים הראשונים של השנה נרשם עודף תקציבי של כ. 2021-המקבילה ב
(.שנים שבה נרשם עודף תקציבי בכל אחד משלושת החודשים הראשונים של השנה15-פעם ראשונה מזה כ)

כי שיעור האבטלה במחצית הראשונה של , עולה( ס"למ)מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -ירידה חדה באבטלה❖
במחצית השנייה  4%לעומת , זאת. אלף מובטלים135.9עם , מהנמוכים בעולם המפותח, 3.2%חודש מרץ בישראל עמד על 

. בשבועיים בלבד( 20%)אלף מובטלים 33-כמה שמצביע על ירידה של , אלף מובטלים169.3של חודש פברואר עם 
שיעור האבטלה הנוכחי נמוך מזה שהיה ערב פרוץ משבר . 61.8%העבודה עלה לרמה של בכוח שיעור ההשתתפות 

הנתונים האחרונים בשילוב עם העלייה בסביבה האינפלציונית  . נמצא בתעסוקה מלאההמשק (. 3.5%)הקורונה 
.תומכים בהעלאת ריבית בהחלטה שתתפרסם היום

קרן אלומה וקרנות המורים והגננות בדרך לזכייה  , קרסו, מגדל-ממניות אגד50%-כלרכושבדרךקרסו-מגדלקבוצת❖
בעקבות הסכם  )הקבוצה הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר במכרז לרכישת החברה : ממניות אגד50%-במכרז על כ

. מיליארד שקל5.6והעניקה לאגד שווי של ( 2022שלפיו עליה להכניס משקיע פרטי עד מאי , עם המדינהאגד שחתמה 
בתום . בתוך שבועיים וחצי על מנת להבטיח זכייה במכרז( ₪מיליון420)העסקה משווי 15%-הקבוצה צריכה להעביר כ
Putבעלי המניות הנוכחיים של אגד יוכלו להפעיל אופציית , ועד שלוש שנים לכל המאוחר, שנתיים מהשלמת העסקה

גורמים רבים בשוק ההון הופתעו מגובה ההצעה  . לקבוצה הזוכה את יתרת מניותיהם במחיר שנקבע במכרזולמכור 
בשנה וכן ₪ מיליארד 4-וזאת למרות שהכנסות החברה מסתכמות בכ( יותר מההצעה הבאה אחריה₪ כמיליארד )

.₪מיליארד 1.5-ן בשווי מוערך של כ"ברשותה שטחי נדל

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

Healthcare-סקטור ה

:הםHealthcare-העליות בתתי הסקטורים שהובילו את שני 

.1Medical Distribution –בהובלת חברות  , 13%-השיא תשואה חודשית של כ
אוליגופול בשוק הפצת  , הלכה למעשה, שמהוות CHA-וMCK ,ABC: כגון

כדי לגלגל את עליות המחירים  שלהן ומשתמשות בכוח , ב"התרופות בארה
.לצרכנים תוך הגדלת מרווחי הרווח שלהן

.2Drug Manufacturers-בהובלת חברות , 12.6%-השיא תשואה חודשית של כ
יצרניות התרופות הגדולות , BMY-ו ABBV ,AMGN ,AZN,LLY: כגון

ניתן להניח כי המשקיעים  . 3%-כוהיציבות עם תשואת דיבידנד ממוצעת של 
י כך  "הגדולות לא תהיה בעיה להעלות מחירים ועהפארמהמאמינים שלחברות 

.להגדיל את המרווח הגולמי שלהם

ב זינקו מרמה של  "שנים בארה10-ממשלתי לח "תשואות אג, בחודש האחרון❖
עקב לחצים אינפלציוניים נוספים שהביאה איתה  , 2.7%לרמה של 1.85%

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והערכת המשקיעים כי הבנק המרכזי ייאלץ  
.להגביר את קצב הריסון המוניטארי

-הסקטור שהניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר הוא סקטור ה❖
Healthcare (.בתרשים למעלה)9.5%-שהשיא תשואה חודשית של כ
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