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אירועים מרכזיים השבוע

,  בדומה לארבעת השבועות האחרונים, ב"השבוע הראשון של חודש מאי הסתיים גם הוא בירידות במדדי המניות בארה❖
הסגרים  , חששות המשקיעים מהשפעות סביבת האינפלציה הגבוהה, (הרחבה בהמשך)ב "ברקע החלטת הריבית בארה

-ק בתום שבוע הפכפך בכ"ירד מדד הנאסד, כך. וכן הלחימה באוקראינה, הרבעון הראשוןת"דוחוהמשך עונת , בסין
.0.2%-ונס ירד גם הוא כ'ומדד הדאו ג0.2%-ירד בכs&p500-מדד ה, (מהשיא בנובמבר25%משלים ירידה של )1.5%

זוהי העלאה שניה ברציפות  . 0.75%-1.0%לרמה של , 0.5%-הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית בכ, כצפוי❖
מיליארד דולר החל  47.5ברמה של , נוסף על כך הודיע הבנק המרכזי כי יחל בצמצום מאזן הפד. והחדה ביותר זה שנים

קצב הפחתה  )מיליארד דולר בחודש 95-לאחריהם יגדיל את היקף הצמצום ל, ולמשך שלושה חודשים1.6.2022מתאריך 
יהיו על 0.5%העלאות ריבית של : "במסיבת העיתונאים שלאחר פרסום הריבית אמר פאוול(. של כטריליון דולר בשנה

אינה דבר  "0.75%בתשובה לשאלה הוא ציין כי העלאת ריבית של ". השולחן בפגישות הבאות של קובעי המדיניות
פאוול הוסיף כי שוק העבודה ממשיך להפגין ביצועים חזקים וכן כי הוא סבור שניתן להוריד את  ". שאנחנו שוקלים כרגע

.שיעור האינפלציה ללא כניסה למיתון

לאחר החלטת הריבית טיפסה תשואת אגרת החוב  . ב הארוכות ממשיכות לעלות"ח ממשלת ארה"תשואות אג❖
-עליית תשואה שבועית של כ)2018הרמה הגבוהה מאז נובמבר , 3.12%שנים לרמה של 10-ב ל"הממשלתית בארה

(. 0.27%עליית תשואה שבועית של )3.22%לרמה של 0.06%-שנה עלתה בכ30-ח ממשלתי ל"התשואה על אג;(0.25%
ככל הנראה עקב הרגישות היתרה  )2.69%ברמה של , ח לשנתיים סיימה את השבוע ללא שינוי"התשואה על אג, מאידך

בהקשר זה נציין כי פער התשואות  (. י פאוול"ע0.75%הקצרות לשלילת האופציה להעלאת ריבית בגובה של ח"האגשל 
מה  , (שנה ולחמש שנים30-כמו גם הפער בין האגרות ל)שנים ולשנתיים ממשיך להתרחב 10-בין אגרות החוב ל

.שמרמז על ירידה בחששות המשקיעים מפני מיתון קרוב

ברקע להודעת האיחוד האירופי כי במסגרת הסנקציות המוטלות על רוסיה הוא מציע  , מחיר הנפט ממשיך להתחזק❖
שכן ייבוא הנפט  , יש לציין כי מדובר בצעד לא פשוט ליישום. לאסור ייבוא נפט רוסי באופן מדורג בתוך כחצי שנה

בתגובה להודעה עלה מחיר הנפט לרמה של . מסך רכישות הנפט הגולמי של האיחוד האירופי25%-מרוסיה מהווה כ
(.5%-עלייה שבועית של כ)דולר לחבית 109.8

במחצית הראשונה של חודש אפריל הגיע שיעור האבטלה  .שיעור האבטלה בישראל ממשיך לרדתס"הלמלפי נתוני ❖
,  אחוזים3.7שעמד על , זוהי לא רק ירידה ניכרת לעומת השיעור שנמדד בסוף חודש מרץ. אחוזים בלבד2.9ל־הרשמי 

יש לציין כי במקביל שיעור ההשתתפות  . שירד לראשונה מתחת לשלושה אחוזים, אלא גם שיעור אבטלה נמוך היסטורית
.  מה שיכול להסביר חלק מהירידה באבטלה, במחצית השנייה של מרץ( 60.6%מרמה של )60.3%-בכל העבודה ירד ל

.תומך בהמשך הריסון המוניטארי של בנק ישראל, המעיד על שוק עבודה הדוק, הנתון

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

2.10%S&P 5004123.34-3.83%-13.49%-351936.56-3.98%א "ת

1.67%NASDAQ 10012144.66-5.65%-22.37%-1252022.08-4.13%א "ת

0.28%DAX 3013674.29-2.19%-13.92%-902323.06-4.66%א "ת

4.77%FTSE1007387.94-1.61%0.05%-3256.98-6.45%א בנקים"ת

SME 60803.87-4.11%-10.67%EUROSTOXX 600429.91-3.84%-11.87%א "ת

6.27%NIKKEI 22527003.560.58%-6.21%-1196.35-8.18%ן"א נדל"ת

6.25%MSCI  WORLD 643.67-1.53%-14.73%-1858.43-3.71%א צמיחה"ת

ALL SHARE2067.73-4.43%-5.09%HANG SENG20001.96-1.35%-14.51%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

5.35%AA+4.770.58%1.61-20377.76-1.03%תל בונד 

4.83%AA4.530.46%1.58-60364.93-0.98%תל בונד 

2.35%A3.020.77%2.43-371.04-1.19%תל בונד תשואות

4.37%AA4.340.39%1.58-366.17-0.98%תל בונד צמודות

5.43%AA-3.513.09%1.10-50377.88-0.52%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
369.02-0.61%-4.02%A-2.904.35%2.48

1.82%A+2.375.78%4.01-401.07-0.85%תל בונד גלובאל

359.80-0.54-4.64A+3.213.431.49תל בונד לא צמודות

--384.950.87%7.50%A+2.525.32%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

זאת לעומת צפי  , משרות חדשות בחודש אפריל428,000לפיו נוספו , ב"ח תעסוקה חזק בארה"ביום שישי התפרסם דו❖
קצב צמיחת המשרות ממשיך להיות גבוה באופן ניכר לעומת  . משרות חדשות380,000מוקדם לתוספת קטנה יותר של 

מספר המשרות בשוק העבודה  , בנוסף. לפני פרוץ הקורונה, 2019-אלף משרות ב164צמיחה חודשית ממוצעת של 
ב נותרה ללא  "האבטלה בארה. גם כן לפני פרוץ המגפה, 2020מיליון בלבד מרמתו בפברואר 1.2-נמוך כעת בב "בארה

נמוך , לעומת החודש הקודם0.3%-השכר השעתי הממוצע טיפס ב. רמה הקרובה לשפל היסטורי, 3.6%שינוי ברמה של 
זוהי עדות נוספת לעוצמתו של שוק  (. נתון חיובי בהקשר האינפלציוני)0.4%מהצפי המוקדם שעמד על עלייה של 

.התעסוקה האמריקאי

ממצגת שנחשפה עולה כי המיליארדר שסיכם על רכישת הרשת ". לעבוד"מתחיל מאסקאלון טוויטרלאחר רכישת ❖
ולהגדיל  ( כיוםמליון217-לעומת כ)מיליון משתמשים 931-החברתית מבקש להגדיל את מספר המשתמשים של הרשת ל

ההכנסות  , במקביל; 2028כל זאת עד לשנת , (מיליארד דולר כיום5-לעומת כ)מיליארד דולר 26.4-את ההכנסות ל
ומצד שני הכנסות ממנויים משלמים  ( 2020בשנת 90%-לעומת כ)מכלל הכנסות החברה 45%-מפרסום צפויות לרדת ל

30.22-יוכל להעלות את ההכנסה הממוצעת מכל משתמש ל2028מעריך כי בשנת מאסק-צפויות לגדול( בלוטוויטר)
עובדים עם השלמת  1000-לפטר כמאסקיש לציין כי לפי ההערכות צפוי . דולר בשנה שעברה24.83לעומת , דולר

.עסקת הרכישה

בעיקר בשל מחסור  , ('נק57.1לעומת רמה קודמת של )' נק55.4במגזר הייצור ירד באפריל לרמה של ISM-מדד ה❖
והפעילות השוטפת ממשיכים להצביע על ( 1.1%-במרץ לעומת צפי ל2.2%עליה של )כאשר ההזמנות ממפעלים , בעובדים
(.'נק58.3-לעומת צפי ל)' נק57.1במגזר הלא יצרני ירד באפריל לרמה של ISM-מדד ה. התרחבות

אירופה

הרמה הגבוהה מאז  , 1.0%לרמה של , 0.25%-הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית בפעם הרביעית ברציפות בכ❖
ברמה שנתית  7%-שהסתכמה בכ, יש לציין כי הריבית בבריטניה עולה על רקע העלייה באינפלציה. פרייםהסאבמשבר 

.שנה באי30הרמה הגבוהה מזה , בחודש מרץ

72.5%-כאשר כ, עד כה2022הרבעון הראשון של שנת ת"דוחופרסמו את STOXX 600החברות במדד 600מתוך 131❖
לא מפתיע כי בראש  (. שמכות את התחזיות בממוצע רב שנתי52%-זאת לעומת כ)מתוכן היכו את התחזיות המוקדמות 

ובתחתית הרשימה נמצאות חברות מסקטור  , החברות המכות את התחזיות ברבעון נמצאות חברות מסקטור האנרגיה
ת"דוחופרסמו השבוע Shell ,BP ,Totalenergiesחברות האנרגיה , לדוגמא, כך(. Q1.21-בהשוואה ל)הטכנולוגיה 

.בהתאמה8%-ו9.3%, 6.1%-ועלו כ( בעקבות העלייה במחירי האנרגיה)חזקים 

פרסמו  HAPAG LLOYD-וMAERSKחברות הספנות האירופיות .חברות מסקטור התובלה הימית מעלות תחזיות❖
2022מעבר לתוצאות המצוינות ברבעון הראשון העלו החברות בחדות את התחזית לשנת . חזקים לרבעון הראשוןת"דוחו
 HAPAGבעוד, (אירוB24מרמה של )אירו B30לרמה של EBITDA-העלתה את תחזית הMAERSKכאשר , כולה

LLOYDהעלתה את תחזית ה-EBITDA לרמה שלB13.6-15.5 אירו( מרמה שלB10.7-12.4אירו .)  בהעלאה זו למעשה
הישראלית  צים מניית חברת . גם השנה צפויה עדנה לסקטור, צופות החברות כי בהמשך לשנה החזקה בשנה שעברה

שלה ב ת"הדוחולקראת פרסום )בשבוע האחרון 15%-כאשר מנייתה עלתה כ, לא איחרה להגיב( ב"הנסחרת בארה)
18.05.22.)

סין

כאשר איגוד הרכב במדינה העריך כי היקף מכירות כלי הרכב  , השבוע ניתנה עדות נוספת לחולשת הכלכלה הסינית❖
זאת בעקבות מדיניות אפס ההדבקה בקורונה במדינה  , בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה48%-ירד באפריל ב

הירידה החדה מהווה את הסימן  . הגבילה את התנועה לחדרי תצוגה ובלמה את הצריכה, שעצרה את פעילות המפעלים
ובערים  בשנגחאיהאחרון לעלויות הכלכליות של צעדי החירום שסין הטילה במטרה להשתלט על התפרצות מגפת הקורונה 

.ומגיעה בשעה שמשקיעים נאבקים להתחיל מחדש את הייצור, אחרות בשבועות האחרונים

ישראל  

המהווה קטר משמעותי בצמיחת המשק ממשיך לצמוח  , הסקטור. בחודש פברואר המשיך הגידול בייצוא שירותי הייטק❖
המתבטאת בקושי בגיוס  , נראה כי ההתקררות בענף. אך נראה שמקור הגידול הינו בהזמנות משנה שעברה, בקצב מהיר

המשמעות  . לאחר שנתיים של התרחבות מהירה, עובדים ובירידות החדות במניות הענף תביא בהמשך לרגיעה מסוימת
.היא כי הענף צפוי להיחלש בהמשך ולהשפיע על צמיחת המשק הכוללת וכן לתמוך פחות בייסוף השקל

מיליארד דולר 2.6-עומד על כמעריכה כי ההיקף הכולל של הפיצויים שתצטרך לשלם בפרשת האופיואידיםטבע חברת ❖
בעקבות שני הסכמי פשרה עליהם כבר חתמה  . וזאת בכדי ליישב אלפי תביעות שהוגשו כנגדה בפרשה, במזומן ובתרופות

1.1-את ההפרשה שלה למשפטי האופיואידים ב, יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, העלתה טבע, החברה השנה
.  שנים15שישולמו על פני , מיליארד דולר2.6-מיליארד דולר ברבעון הראשון ל

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


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

הגרף השבועי

ב"האשראי הצרכני בארה

.הגבוה בכל הזמנים–ב בחודש מרץ "הזינוק באשראי הצרכני בארה

דוח האשראי , למרות שבאופן מסורתי הוא נתפס כאינדיקטור משני❖
;הצרכני ניפץ בחודש מרץ את כל התחזיות והשאיר את הפד בהלם מוחלט

ב מתכווץ  "י מעמד הביניים בארה"כי החיסכון העודף שנצבר ענראה
במהירות ובמקומו יצאו האמריקאים למסע קניות באמצעות כרטיסי  

.האשראי שלהם

בסיכום חודש  $ מיליארד 52-ב זינק ל"נתון האשראי הצרכני בארה❖
מהנתון שהתפרסם 4.5ופי $ מיליארד 25-כפול מהצפי שעמד על כ, מרץ

(.$מיליארד 18)בחודש פברואר 

מרבית הכלכלנים קיוו כי כרית החיסכון של הציבור האמריקאי שתפחה  ❖
ב מהאטה עקב עליית  "היא זו שתחלץ את ארה, בזמן מגיפת הקורונה

. אם כי המשך מגמה זו יוביל להתקררות התיאוריה הזו, הריבית המהירה
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