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אירועים מרכזיים השבוע

הראשונה מאז נכנס ביידן  , ינפינג'גהנשיא ביידן ערך השבוע פגישה וירטואלית בת ארבע שעות עם נשיא סין שי ❖
הפגישה התנהלה ברובה ברוח חיובית כאשר נשיא סין ציין כי על מנת שהמדינות יקיימו ביניהן מערכת יחסים  . לתפקידו

כמו כן . דו קיום שליו ושיתוף פעולה בו שני הצדדים יוצאים מורווחים, כבוד הדדי: קרובה יש לקיים שלושה עקרונות
".  ב בצורה חיובית"לנקוט צעדים כדי לקדם את הקשרים בין סין לארה"וכן ביידןנשיא סין הביע נכונות לעבוד יחד עם 

הנשיא ביידן ציין כי האחריות של שני המנהיגים היא להיות ברורים וכנים לגבי אי ההסכמות ולעבוד יחד כשהאינטרסים  
יש למנהיגים אחריות משותפת למנוע את  , לדבריו". בייחוד בנושאים כלל עולמיים חשובים כמו שינויי אקלים, חופפים

.בין אם בצורה מכוונת או לא, הפיכתה של התחרות בין המדינות שלנו לעימות

שהתנאים להעלאת שיעור הריבית יתמלאו  ציינה השבוע כי מאוד לא סביר לגארדהבנק המרכזי האירופי כריסטין נשיאת ❖
לגארד. ואין להיחפז ולהדק את המדיניות המוניטארית מוקדם מידי בכדי לא לפגוע בהתאוששות הכלכלה2022בשנת 

אך לדעתם הגורמים המניעים את לחצי המחירים צפויים  , חזרה ואמרה כי הם לוקחים ברצינות את האיום האינפלציוני
.אל מול הדולר1%-על רקע דבריה איבד האירו כ. להיעלם בטווח הבינוני שהוא המכריע בנוגע למדיניות המוניטרית

ובאידו על כך שלא עדכנו את הרשויות  JD.COM, ביניהן עליבאבא, הרגולטור בסין הטיל קנסות על ענקיות טכנולוגיה❖
, אלף דולר78-גובה הקנס עומד על כ. ובכך הפרו את חוקי ההגבלים העסקיים2012עסקאות שביצעו מאז 43-בכ

.זוהי עדות נוספת ללחץ הרגולטורי המופעל על החברות בסין מזה כשנה. המקסימום לפי החוק הסיני נגד מונופולים

זאת  . הכריז כי ממשלתו שוקלת לשחרר עתודות נפט בתגובה לעלייה החדה במחירו, קישידהפומיו, ראש ממשלת יפן❖
בעבר השתמשה המדינה  . בכדי להביא לירידת מחיר הנפט, אם אכן יתרחש, הפעם הראשונה שיפן תנקוט בצעד כזה

ומלחמת  2011כגון רעידת האדמה בשנת )בעתודות הנפט רק במסגרת טיפול באסונות טבע או אירועים גיאופוליטיים 
יש לציין כי המהלך מגיע על רקע בקשת הממשל האמריקאי מן הכלכלות הגדולות בעולם לשחרר  (. המפרץ הראשונה

.3.5%-בתגובה ירד מחירו של הנפט במהלך המסחר ביום שישי האחרון בכ. עתודות נפט בכדי לבלום את עליית מחירו

במדינות רבות הוכרז  . אוסטריה הינה המדינה הראשונה באירופה להכריז על סגר מלא בגל הנוכחי–חזרתם של הסגרים ❖
לרבות , בתגובה נפלו מניות של חברות התיירות. על הגבלות כאלו ואחרות בשל עליה בתחלואה וחשש מפני גל נוסף

.מלונאות ועוד, חברות תעופה, קרוזיםספינות 

ב מדווחים כי רמות המלאים לקראת עונת  "קמעונאים רבים בארה? האם אנו אחרי השיא–בעיות בשרשרת אספקה ❖
גם בענף הרכב מדווחים על חזרה  . החגים חזרו לרמות הרצויות לאחר שנה בה רשתות רבות סבלו ממחסור במוצרים

. לעבודה מלאה לאחר תקופה ממשוכת בה המפעלים היו בפעילות חסרה בשל מחסור בשבבים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351901.320.63%26.84%S&P 5004697.960.32%25.08%א "ת

1251985.640.50%26.63%NASDAQ 10016057.441.24%24.59%א "ת

902261.550.37%29.21%DAX 3016159.970.41%17.79%א "ת

3103.06-0.21%52.33%FTSE1007223.57-1.69%11.81%א בנקים"ת

SME 60872.960.81%25.86%EUROSTOXX 600486.08-0.14%21.82%א "ת

1177.542.36%41.49%NIKKEI 22529745.870.46%8.39%ן"א נדל"ת

1975.12-0.90%9.27%MSCI  WORLD 754.92-0.25%16.81%א צמיחה"ת

ALL SHARE2123.470.36%24.35%HANG SENG25049.97-1.10%-8.01%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20399.910.42%8.58%AA+5.28-0.83%1.05תל בונד 

60383.980.23%7.99%AA5.00-0.81%1.08תל בונד 

379.25-0.10%9.15%A3.23-0.39%1.71תל בונד תשואות

383.230.15%8.03%AA4.66-0.80%1.11תל בונד צמודות

50397.070.43%1.28%AA-3.851.42%1.00תל בונד שקלי 

380.160.12%5.54%A-3.192.75%2.43בונד תשואות שקלי

402.970.15%8.19%A+2.654.31%4.06תל בונד גלובאל

374.620.30%2.32%AA-3.531.81%1.44תל בונד לא צמודות

260.19-0.99%5.13%A+2.834.46%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

חזקים במיוחד  ת"דוחו( ב"הנסחרת בארה)הישראלית צים פרסמה , על רקע העלייה המשמעותית בתעריפי ההובלה הימית❖
מיליארד דולר והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  3.1-הכנסות החברה ברבעון עמדו על למעלה מ. לרבעון השלישי

מיליון  886-וכ, מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל אשתקד144-בהשוואה ל, מיליארד דולר1.46-הסתכם ברבעון ב
עומד הרווח ( חודשים9)מתחילת השנה . זהו הרווח הרבעוני הגדול לחברה ישראלית מאז ומעולם. דולר ברבעון הקודם

י החברה תעריף ההובלה  "עפ. מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד153מיליארד דולר לעומת 2.94-של צים על כ
החברה מעלה שוב . דולר3,226לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועומד על 174%-רגל עלה בכ40הממוצע למכולה באורך 

מיליארד דולר לעומת התחזית שניתנה ברבעון הקודם  6.2-6.4מתואם של EBITDAאת התחזית השנתית שלה וצופה 
בתגובה . בדצמבר27-דולר למניה ב2.5החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של . מיליארד דולר4.8-5.2ועמדה על 

דולר למניה בגין רווחי  2.5החברה הכריזה על דיבידנד של .8.5%-בכש"הסופעלתה מניית צים במהלך ת"לדוחו
.הרבעון השלישי של השנה

על רקע המחסור החריף  , החברה רושמת רבעון חזק נוסף. הרבעון השלישית"דוחופרסמה את אנבידיהענקית השבבים❖
לעומת הצפי שעמד על )$ 1.17מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 7.1-כאשר ההכנסות הסתכמו בכ, בשבבים בעולם

לעומת הרבעון  42%מיליארד דולר המהווה עליה של 3.22החברה רשמה הכנסות בגובה של הגיימינגבתחום (. 1.11$
מיליארד דולר מול  2.94הכנסות של )עקפה החברה את הציפיות המוקדמות סנטרסגם בתחום הדאטה . המקביל אשתקד

החברה צופה ברבעון הבא הכנסות של  . לעומת הרבעון המקביל אשתקד55%עם עליה של ( מיליארד דולר2.69צפי מוקדם 
-עלתה מניית החברה בכת"לדוחובתגובה .מיליארד דולר6.86-וזאת לעומת צפי קודם שעמד על, מיליארד דולר7.4
11%.

ההאצה  (.1.0%צפי מוקדם )1.7%-עלו באוקטובר בכ( ליבה)המכירות הקמעונאיות :נתוני מאקרו טובים פורסמו' מס❖
,  0.7%צפי מוקדם )1.6%-הייצור התעשייתי עלה באוקטובר בכ.ב"בביקושים תומכת בהמשך לחצי המחירים בארה

-0.7%נתון קודם עמד על , 0.7%צפי מוקדם )1.2%-התפוקה התעשייתית עלתה באוקטובר בכ, (-1.3%נתון קודם עמד על 
(. 'נק24.0צפי מוקדם )' נק39.0מדד הייצור של פילדלפיה עמד בנובמבר ברמה של , (

אירופה❖

בתגובה ירד  . אוסטריה הכריזה על החלת סגר כללי במדינה, בצל העלייה המשמעותית בתחלואת הקורונה ביבשת אירופה❖
.הירידה היומית הגבוהה מזה כשנה, ביום שישי3.1%-בכבוינהמדד המניות 

את תהליכי הרישוי לצינור הגז  רגולטורים בגרמניה השהו ביום שלישי האחרון, על רקע התנודתיות במחירי הגז הטבעי❖
נזכיר כי מדובר  . צעד המוסיף לחששות בדבר מחסור בגז לחימום בחורף הקרוב, (2נורד סטרים )הרוסי השנוי במחלוקת 

של חמש  ובמים טריטוריאלייםהים הבלטי ועובר באזורים כלכליים בלעדייםדרךלגרמניהבצינור גז שנבנה מרוסיה
הגיעו  , מחירי הגז בהולנד המהווים את מדד היחוס למחירי הגז ביבשת. ושוודיהפינלנד,רוסיה, דנמרק,גרמניה-מדינות 

.18%עליה של , אירו94.12לרמה הגבוהה ביותר שלהם מזה חודש ומחיר החוזה למסירה בחודש הקרוב ננעל על 

סין

המכירות  (. 3%צפי מוקדם )3.5%-עלה באוקטובר בכ( רמה שנתית)הייצור התעשייתי : נתונים טובים' השבוע פורסמו מס❖
(.3.5%צפי מוקדם )4.9%-בכ( רמה שנתית)הקמעונאיות עלו באוקטובר 

ישראל  

עליות מחירים בולטות  . 0.4%כאשר הצפי המוקדם עמד על עלייה של 0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר בכ❖
ומזון שעלה  1.1%-תרבות ובידור שעלה ב, (מתחת לצפי המוקדם)3.6%-נרשמו באוקטובר בסעיפי הלבשה והנעלה שעלה ב

בין  .1.1%-ותחבורה שירד ב2.5%-מנגד ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב. 0.9%-ב
ל וטיסות לארץ  "סעיף ההוצאה על נסיעות לחו-הגורמים העיקריים להפתעה מטה במדד אוקטובר היו מחירי הטיסות 

מגיפתבעדכון החודשי וזאת לאחר שככל הנראה לא עודכן סעיף זה מזה זמן רב של השפעות 7.9%-ירד בכ
.  מעבר לכך יש לציין את התחזקות השקל אשר תרם גם הוא לירידת מחירי הטיסות. הקורונה על הביקוש לטיסות

בעוד . הפתעה נוספת הייתה מחירי השכירויות(.רוב הפער מן התחזיות המוקדמות)מן המדד 0.3%-סעיף זה הוריד כ
.מחירי השכירויות נותרו ללא שינוי, שמחירי הדירות ממשיכים לעלות בחדות

. בלבד0.5%הצמיחה לנפש עמדה על . 3%-בעוד הצפי היה גבוה מ, 2.4%-שיעור הצמיחה ברבעון השלישי הסתכם בכ❖
ייבוא  (. והיעדר הכנסות ממיסוי בגין כך)מן הירידה שנרשמה בייבוא מכוניות , בין היתר, שיעור הצמיחה המאכזב נובע
בייבוא השירותים למעט שירותי  11.8%שינוי זה משקף ירידה של . בחישוב שנתי2.7%-הסחורות והשירותים עלה בכ

סעיף ייצוא  . בחישוב שנתי0.7%הצריכה הפרטית עלתה בשיעור נמוך של . בחישוב שנתי30.7%-התיירות שזינקו בכ
. בחישוב שנתי2.5%-כאשר עלה בכ, השירותים בלט בתרומתו לצמיחה

שבועיתסקירה
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