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

אירועים מרכזיים השבוע

לאחר קריסתו של בנק  , הירידה השבועית החדה מאז חודש ספטמבר האחרון, ירדו בחדות השבועסטריטמדדי המניות בוול ❖
לאחר שמניית בנק קרסה במשך יומיים במסחר . הנותן שירותי בנקאות ומימון לחברות טכנולוגיה רבות, (SVB)סיליקון ואלי 

 FDIC(Federal Deposit-ה, ב לביטוח פיקדונות"התאגיד הפדרלי בארה" ריצה אל הבנק"ונוצר תהליך , סטריטבוול 
Insurance Corporation ) סגר את הבנק והשתלט על נכסיו וזאת במטרה להגן על פיקדונות הלקוחות ולממש נכסים כך שבעלי

בסיכום . נוסף על כך פורסמו ביום שישי נתוני תעסוקה טובים(. הרחבה בהמשך)הפיקדונות יקבלו כמה שיותר מכספם בחזרה 
.4.4%-ונס ירד כ'ומדד הדאו ג, 4.6%-ירד גם הוא באופן זהה כ s&p500-מדד ה, 4.7%-ק כ"שבועי ירד מדד הנאסד

-באופן רשמי ביום שישי עם השתלטותו של הSVBנסגר , שנה לאחר הקמתו של הבנק40. קריסתו של סיליקון ואלי בנק❖
FDICסקטור הטכנולוגיה עתיר  -הסיבה העיקרית לקריסה היא התמקדותו של הבנק בלקוחות מסקטור אחד בלבד. על הבנק

אשראי שאמור היה להיות מוחזר לבנק בעת שהחברות יוצאות לסבבי גיוס , סטארטאפהבנק העניק אשראי לחברות . הסיכון
מה , י החברות"עליית הריבית המהירה בחודשים האחרונים הביאה לירידה חדה ביכולת לגייס כסף ע. כספים ממשקיעי הון סיכון

נוסף על כך  . שיצר חשש לגבי יכולת החזר האשראי שניתן וכן למשיכת כספים מוגברת של החברות על מנת לממן פעילות שוטפת
בכדי לחזק את  . שעקב עליית הריבית המהירה תשואתן זינקה ומחירן ירד בחדות, הבנק השקיע את הונו באגרות חוב ממשלתיות

וכן לצאת לגיוס הון  , נאלץ הבנק למכור את אגרות החוב הללו בהפסדים ניכרים, שנפגע כאמור ממתן אשראי בעייתי, המאזן שלו
, חמישי-אירועים אלו הביאו לקריסת מניית הבנק בעשרות אחוזים בימים רביעי. גיוס שלא צלח עקב הנסיבות$, B1.75מניות של 

,  בנקר'סיגניצ-הבוקר נודע כי הרשויות השתלטו על בנק נוסף. FDIC-מה שהביא בסופו של דבר לסגירת הבנק ולהשתלטות ה
הודיעו בהצהרה משותפת  FDIC-הפד וה, משרד האוצר-ב"יש לציין כי לפי דיווחים אחרונים הרשויות בארה. מחשש לקריסתו

י רשת  "וזאת ע, כי יעניקו גישה למשיכת כל הכסף של המשקיעיםגרונברגFDIC-שרת האוצר ילן וראש ה, ר הפד פאוול"של יו
עדיין קשה להצביע בוודאות על השפעתה של קריסת הבנק על המערכת  . שתוקם לצורך כך$ B25בטחון מיוחדת בגובה 

יותר באופן משמעותי לעומת מה  " קשוחה"ב "אך צריך לזכור כי הרגולציה בארה, הפיננסית והכלכלה האמריקאית
וסך האשראי מגובה הנכסים נמוך אף מזה שהיה טרום  , תנאי מתן אשראי השתנו מאז, 2008-שהייתה טרום המשבר ב

ב  "בארהאין ספק כי התגובה המהירה וההחלטית של הרשויות (. בו עמדו הבנקים בהצלחה מרובה)משבר הקורונה 
.  את הפוטנציאל של גלישת האירועים לבנקים נוספיםמקטינה 

בסוף השבוע הייתה ירידת תשואות חדה SVBאחת מן ההשלכות המשמעותיות של משבר .ירידת תשואות חדה באגרות החוב❖
לעשר שנים ח"האגוהתשואה , נקודות בסיס50-לשנתיים ירדה כח"האגתשואת . ב"של אגרות החוב הממשלתיות בארה

נראה שבעקבות האירוע המשקיעים עוברים לתמחר עליות ריבית פחותות  . שישי-ב בימים חמישי"נ30-השלימה ירידה של כ
70%-חיזוק לתזה זו מציגים החוזים על ריבית הפד שטרום האירוע העניקו הסתברות של כ. לעומת מה שהיה צפוי קודם

.לאי העלאה כלל2%-וכ0.25%להעלאה של 98%-וכעת מעניקים כ, (0.25%להעלאה של 30%-ו)0.5%-להעלאה של כ

-הצפי הינו לעלייה של כ. ב"יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר בארה, 14:30יום שלישי בשעה , מחר❖
0.4%-מדד הליבה צפוי לעלות כ(. בחודש ינואר6.4%ירידה מרמה של )6.0%וקצב אינפלציה שנתי של , בחודש פברואר0.4%

ביום רביעי צפוי להתפרסם מדד המחירים לחודש פברואר  (. בינואר5.6%ירידה מרמה של )בקצב שנתי 5.5%-בפברואר וכ
(.בינואר5.4%ירידה מקצב של )5.3%וקצב אינפלציה שנתי של , 0.1%כאשר הצפי הוא לעלייה של , בישראל

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

4.25%03.04.2023ישראל2.97%-351743.49-3.10%א "ת

(ב"ארה)4.66%-1251728.83-3.31%א "ת FED4.75%22.03.2023

(אירופה)5.68%-901727.223.17%א "ת ECB3.00%16.03.2023

(אנגליה)3212.762.88%2.01%א בנקים"ת BOE4.00%23.03.2023

(קנדה)8.81%-766.515.99%ן"א נדל"ת BOC4.50%12.04.2023

S&P 5003861.59-4.55%0.58%(יפן) BOJ0.1%-28.04.2023

NASDAQ 10011138.89-4.71%6.42%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4015427.97-0.97%10.80%(אוסטרליה) RBA3.60%04.04.2023

FTSE 1007748.35-2.50%3.98%SNB(שוויץ)1.00%23.03.2023

EUROSTOXX 600453.76-2.26%6.79%

MSCI  WORLD 616.60-3.61%1.85%

HANG SENG19700.98-6.07%-2.33%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

0.47%AA+5.692.94%1.85-20356.790.79%תל בונד 

0.20%AA+4.872.94%1.85-60347.610.73%תל בונד 

351.461.65%1.69%A-3.195.77%4.59תל בונד תשואות

0.09%AA4.523.16%2.07-349.410.81%תל בונד צמודות

1.44%AA-3.825.63%1.63-50361.781.13%תל בונד שקלי 

1.07%A-2.747.72%3.53-356.321.15%בונד תשואות שקלי

395.000.86%0.14%A+2.109.41%5.11תל בונד גלובאל

1.09%AA-3.336.172.12-347.281.05%תל בונד לא צמודות

--408.72-1.26%3.71%AA-2.446.70%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

בעיקר בענפי  )משרות חדשות 311,000-בחודש פברואר נוספו כ. ב ממשיכים להפגין עוצמה"נתוני התעסוקה בארה❖
3.4%מרמה קודמת של 3.6%שיעור האבטלה עלה לרמה של . משרות205,000גבוה מהצפי לתוספת של , (השירותים

בפברואר  0.2%, השכר הממוצע לשעת עבודה עלה פחות מהצפי(. 62.5%-ל62.4%-עקב עלייה בשיעור ההשתתפות מ)
.4.7%לעומת צפי מוקדם לעלייה של 4.6%ועלייה שנתית של , 0.3%לעומת צפי מוקדם לעלייה של 

נאם באמצע השבוע הנגיד פאוול במסגרת עדותו החצי שנתית  , עוד קודם להתפתחויות בפרשת סיליקון ואלי בנק❖
לרמה  , ב מספר פעמים בחודשים הקרובים"פאוול אמר כי הבנק המרכזי צופה שיעלה את הריבית בארה.בפני הקונגרס

בעקבות , ויהיה מוכן גם לשוב ולהגביר את קצב העלאת הריבית במקרה הצורך( 5%)הגבוהה ממה שהבנק צפה עד כה 
-בעקבות דבריו עלתה ההסתברות לעלייה ריבית של כ. נתוני תעסוקה ואינפלציה חזקים מהצפוי שפורסמו לאחרונה

-חזרה ההסתברות להעלאה של כ, לאחר ההתפתחויות בפרשת סיליקון ואלי בנק, כאמור, אך, בהחלטה הקרובה0.5%
.להיות התרחיש המרכזי" בלבד"0.25%

ח התקופתי של הבנק הפדרלי על מצב  "הדו-"' ספר הבז" לפי . 2023ב המשיכה לצמוח בפתיחת "כלכלת ארה❖
הודות ליציבות בצריכה הפרטית ובפעילות  , 2023הפעילות הכלכלית הכוללת צמחה קלות בראשית , הכלכלה האמריקאית

.התחזית להמשך השנה פחות אופטימית כאשר לא צפוי שיפור רב בתנאים הכלכליים בחודשים הקרובים. הייצור

אירופה

לרמה 0.5%-קונצנזוס התחזיות צופה עליית ריבית של כ. ביום חמישי הקרוב צפויה החלטת הריבית בגוש האירו❖
.  3.5%של 

סין

הצפי היה לעלייה של )0.5%-בחודש פברואר בירדמדד המחירים לצרכן .מדד המחירים לצרכן וליצרן נמוכים מהצפי❖
מדד  , בנוסף. בינואר2.1%וירידה מרמה של 1.9%-נמוך מהצפי ל, 1.0%-הקצב השנתי של האינפלציה הסתכם ב(. 0.2%

הקלה -משמעות הנתונים. 1.3%ירידה גבוהה יותר מהצפי לירידה של , 1.4%-בפברואר כירד גם הואהמחירים ליצרן 
.העולמי" מפעל הייצור"בסביבה האינפלציונית העולמית עקב היותה של סין 

ישראל

Ebitda-ה2022מהם עולה כי בשנת , החברה פרסמה את דוחות הרבעון הרביעי. כשנת שיא2022מסיימת את ן"בז❖
ברבעון הרביעי נהנתה החברה  . M441$-והרווח הנקי הסתכם ב$, M786תזרים מהפעילות עמד על $, M776עמדה על 

$ 6.8-אך עקב עסקאות גידור שביצעה החברה נגרעו מסכום זה כ, לחבית$ 13.7-כ, מסביבת מרווחי זיקוק גבוהה מאוד
עובדה $, 12מגודר ברמות מרווח של 2023לשנת ן"בזמהיקף הזיקוק של 20%נציין כי החברה הודיעה כי . לחבית

במגזר הפולימרים  . M168$המנוטרל ממגזר זה עמד ברבעון על Ebitda-ה. כולה2023המספקת כרית בטחון לשנת 
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד מפתיעה  . -M11$ממגזר זה ברבעון הרביעי הייתה Ebitda-וה, נמשכה ההתכווצות

.20%-הגוזרים תשואת דיבידנד של כ, Buy-Backבאמצעות $ M20-וכן כ$, M200בגובהה של 

,  15.3%התשואה על ההון עמדה על . ומסכם את השנה כולה2022פרסם את דוחות הרבעון הרביעי לשנת בנק הפועלים❖
לאחר עליית הריבית החדה שהביאה לפתיחת המרווח  )בזכות הכנסות ריבית נטו גבוהות , גבוה מההערכות המוקדמות

כאמור  , זאת, ביחס לרבעון המקביל אשתקד60%-וכ, ביחס לרבעון הקודם8%-ההכנסות מריבית צמחו בכ(. הבנקאי
המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול  . ₪מיליון 220-שהסתכמה בכ, עקב עליות הריבית והשפעה חיובית של עליית המדד

בהיבט  . 0.43%ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של . ברבעון הקודם2.28%ביחס ל 2.51%-המדד גדל ל
כך  , כאשר הצמיחה בהכנסות הייתה גבוהה משמעותית מהצמיחה בהוצאות, ההוצאות הבנק המשיך להראות התייעלות

ממנו יחלק הבנק  , ח"מיליארד ש1.75-הרווח הנקי הסתכם בכ. הנמוך ביותר מאז ומעולם, 39.1%שיחס היעילות עמד על 
.כדיבידנד30%

י הממשלה  "הרפורמה המוצעת ע, לפי סוכנות הדירוג.יצאה באזהרה חריגה לכלכלה הישראליתס'מודיחברת הדירוג ❖
כלומר תחזית  , עם אופק חיוביA+נזכיר כי הדירוג של ישראל כיום הוא . עלולה להביא להורדת תחזית הדירוג של ישראל

תחזית דירוג  , למעשה סוכנות הדירוג הודיעה כי אם העברת הרפורמה תימשך כמתוכנן. חיובית להעלאת דירוג בהמשך
שכן  , יש לציין כי הודעה זו הינה חריגה. האשראי של ישראל עלולה להיפגע ולרדת מתחזית חיובית לתחזית יציבה

כמו כן ועדת דירוג של  . סוכנויות הדירוג לא נוהגות להוציא הודעות מעין אלו לפני מועד הפרסום הרגיל של הדירוג
הועדה צפויה  , אך למעשה משמעות ההודעה כי אם העברת הרפורמה תימשך, טרם התכנסה לדון על הדירוגס'מודי

(.ואיתה את הסיכוי להעלאת הדירוג בקרוב)להמליץ להוריד את תחזית הדירוג של ישראל 

תוצר 0.2%או , ₪מיליארד 2.7-בחודש פברואר הסתכם העודף התקציבי בכ. ירידה בעודף התקציבי בחודש פברואר❖
8.4%-בחודש פברואר וב3.9%-ההכנסות ממיסים ירדו ב(. 2022בשנת 0.6%-בחודש ינואר ו0.3%ירידה מקצב של )

למעט )הוצאות הממשלה . 25%-ן ירדו ב"והמיסים מנדל12%-כאשר מיסי חברות ועצמאים ירדו ב, מתחילת השנה
.6.9%-עלו בכ( הוצאות בגין קורונה

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

ב"יחס הלוואות לפיקדונות בבנקים בארה

ב  "צירפנו דיאגרמה המשקפת את רמות הסיכון בבנקים השונים בארה, על רקע קריסתו של סיליקון ואלי בנק

.ביחס שבין ההלוואות לפיקדונות

מתוך כלל הפיקדונות , קרי לקוחות פרטיים, הריטיילהציר האנכי משקף את כמות הפיקדונות של לקוחות ❖

הבנק נחשב מסוכן פחות בשל הפיזור הרחב בין לקוחות  , ככל שכמות הלקוחות הפרטיים גדולה יותר. בבנק

.שונים

והבנק מפוזר על פני פחות  , ככל שהיחס גדול יותר. הציר האופקי משקף את היחס שבין ההלוואות לפיקדונות❖

שכן ישנו סיכוי גדול יותר למצב בו הבנק ייקלע למצוקה תזרימית בשל , הבנק מסוכן יותר, ריטייללקוחות 

פיזור )קטן יחסית של לקוחות ' י מס"ע" ריצה את הבנק"קושי בהחזר ההלוואות ובשל כך יחל תהליך של 

(.סיכון גדול יותר= קטן 

שכן יחס  , (Higher Risk Deposit Base)נמצא בצד המסוכן של הסקאלה SVBבנק , כפי שניתן לראות❖

גם בנק . שלו קטנה מאודהריטיילבעוד כמות פיקדונות , 110%-ההלוואות לפיקדונות עמד על קרוב ל

.עליו השתלטו הרשויות הבוקר נמצא קרוב לאזור המסוכן, (SBNY)ר'סיגניצ

3-4ב עם מועד של "ח ממשלת ארה"מיליארד דולר מן הכספים שלו באג100-כSVB" החנה"2021בשנת ❖

אבל הגודל והתזמון של -ההימור כשלעצמו לא היה מסוכן . 1.79%-תשואה לפדיון של כ" נעל"שנים לפדיון ו

הימר שהפד יעלה את הריבית לאט  SVB, על ידי נעילת הכספים. ההימור היו נועזים וללא ניהול סיכונים

.מאוד בחודשים הקרובים

עקב עליית הריבית והירידה ביכולת לגייס כסף חדש נאלצו בשבועות האחרונים חברות הטכנולוגיה לקוחות  ❖

ח הממשלתי בהפסד וכן "עקב כך נאלץ הבנק לממש את האחזקות באג. הבנק למשוך כספים מפיקדונותיהם

(.ניסיון שכשל לבסוף)מיליארד דולר 2-לנסות ולגייס הון של מעל ל

אז . ולירידה של עשרות אחוזים במנייתו" ריצה אל הבנק"ל, מצב זה הביא לפאניקה בקרב לקוחות הבנק❖

על הבנק במטרה להגן על פיקדונות הלקוחות ולממש נכסים על מנת להחזיר לבעלי FDIC-השתלט ה

.הפיקדונות כמה שיותר משווי הפיקדון
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