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אירועים מרכזיים השבוע

על רקע דברי פאוול ביום רביעי בדבר , לרדתסטריטבשבוע האחרון חזרו מדדי המניות בוול , שבועות של עליות' לאחר מס❖
יש לציין כי יום המסחר  (. הרחבה בהמשך)המשך המדיניות המוניטארית המרסנת במסיבת העיתונאים לאחר העלאת הריבית 

מה שעורר ציפיות להאטה בקצב עליות , ב עלתה יותר מהצפי"זאת לאחר שהאבטלה בארה, בשישי נסגר בעליות נאות
בסיכום  . וכן דיווחים לא מאומתים בתקשורת בסין על כוונת הממשל הסיני לזנוח את מדיניות האפס קוביד, הריבית של הפד

ונס סיים את השבוע בירידה של 'ואילו מדד הדאו ג, 3.4%-ירד כs&p500-מדד ה, 5.7%-ק בכ"שבועי ירד מדד הנאסד
"  ערך"למניות " צמיחה"ניתחנו את המגמה של מעבר המשקיעים ממניות , בהמשך" הגרף השבועי"בעמוד " )בלבד"1.4%

(.בחודשים האחרונים

זהו שיעור הריבית  . בהתאם לצפי המוקדם, 3.75-4.00%לרמה של , 0.75%-ב בכ"הבנק המרכזי העלה את הריבית בארה❖
זוהי העלאת הריבית השישית ברציפות  , בנוסף. 2008ב מאז החל הפד בהקלה המונטארית בשנת "הגבוה בארה

למרות שהפד . של הפד מאז החל בתהליך הריסון המוניטארי הנוכחי( 0.75%והעלאה רביעית ברציפות בשיעור חד של )
לאחר שפאוול השתמש בטון ניצי  , ירדו בחדות אחרי ההחלטהסטריטמדדי המניות בוול , פעל בהתאם לצפי המוקדם

אבל אם אתה מהדק פחות מדי הרבה יותר קשה  , אם אתה מהדק יותר מדי אפשר לתקן אחרי זה על ידי עידוד השוק: "כגון
אנו  "בנוסף אמר פאוול כי ". עדיף להדק יותר מדי מאשר להדק פחות מדי. להוריד את האינפלציה אחר כך וזה לוקח שנים

הרבה יותר ממוקדים וזה הרבה יותר חשוב לנו בכמה עוד נצטרך לעלות את הריבית וכמה זמן המדיניות תישאר מצמצמת  
וכן כי רק בעוד מפגש או שניים של הפד נתחיל לדבר על התמתנות בקצב " מאשר מתי נתחיל להאט את קצב העלאות

הריבית  2023לאחר מסיבת העיתונאים התעדכנו החוזים על ריבית הפד כך שבסוף המחצית הראשונה של . ההעלאות
.5.2%ב תגיע עד לרמה של "בארה

זאת  , (לאחר עליות חדות בבורסה בהונג קונג עוד קודם לכן)סטריטמניות הטכנולוגיה הסיניות זינקו ביום שישי בוול ❖
י רואי חשבון "בדיקתן של החברות הסיניות הנסחרות בניו יורק ע" מתקדמת במהירות"לפיו , בבלומברגלאחר דיווח 

בעוד התאריך המקורי לסיום  , הבדיקה אמורה להסתיים השבוע(. PCAOB)אמריקאים המבקרים תאגידים ציבוריים 
בתקווה שבסופו של דבר חברות אלו לא  , עובדה המרמזת על התקדמות חיובית בתהליך, הבדיקות היה אמצע החודש

מהלך שיקל על כלכלת סין  , וכן דיווחים על כך שהממשל בסין יזנח את מדיניות האפס קוביד;ב"יימחקו מן המסחר בארה
(.יש לציין כי דיווח זה טרם קיבל אישור מגורמים סיניים רשמיים)ויביא לשיפור בפעילות העסקית במדינה 

הצפי המוקדם הוא .ב"ביום חמישי הקרוב צפויים להתפרסם נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר בארה❖
בחודש  8.2%ירידה מרמה של )החודשים האחרונים 12-ב8.0%-וכ, בחודש אוקטובר עצמו0.7%לעלייה של 

(.ספטמבר

את ( חלק שמאלי עליון בטבלה)אנו נשלב בחלק התחתון של עמוד זה , החל מן הסקירה הנוכחית ולאור החשיבות❖
.שיעור הריבית בכלכלות המרכזיות בעולם וכן את מועדי החלטת הריבית הבאה בכל אחת מן המדינות

❖"

שבועיתסקירה

תשואה  שבועיתערךמדדי מניות
תשואה מתחילת  

השנה
מועד החלטת הריבית הבאהשיעור הריביתבנק מרכזי

2.75%21.11.2022ישראל3.21%-351914.47-1.00%א "ת

(ב"ארה)6.46%-1251923.72-1.69%א "ת FED4.00%14.12.2022

(אירופה)14.03%-902002.66-3.57%א "ת ECB2.00%15.12.2022

(אנגליה)3622.290.64%5.91%א בנקים"ת BOE3.00%15.12.2022

(קנדה)26.05%-943.89-4.73%ן"א נדל"ת BOC3.75%07.12.2022

S&P 5003770.55-3.35%-20.89%(יפן) BOJ0.1%-20.12.2022

NASDAQ 10010475.25-5.65%-33.04%(סין) PBOC3.65%--

DAX 4013459.851.64%-15.27%(אוסטרליה) RBA2.85%06.12.2022

FTSE 1007334.844.07%-0.67%SNB(שוויץ)0.50%15.12.2022

EUROSTOXX 600416.981.51%-14.52%

MSCI  WORLD 580.60-1.42%-23.08%

HANG SENG16161.148.73%-30.93%

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מ"מחדירוג ממוצע  

תשואה  

פנימית
מרווח

9.49%AA+5.052.28%1.77-20361.26-0.56%תל בונד 

8.27%AA+4.852.21%1.69-60351.75-0.51%תל בונד 

6.86%A3.273.98%3.53-353.88-1.23%תל בונד תשואות

7.58%AA4.602.37%1.86-353.89-0.51%תל בונד צמודות

8.00%AA-3.814.62%1.20-50367.61-0.53%תל בונד שקלי 

6.63%A-2.756.45%3.00-358.97-0.44%בונד תשואות שקלי

3.39%A+2.267.88%4.43-394.651.15%תל בונד גלובאל

6.84%A+3.375.001.56-351.53-0.34%תל בונד לא צמודות

391.291.25%9.27%A+2.417.07%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

החברה עקפה את הצפי המוקדם הן ברמת ההכנסות  . פרסמה את דוחות הרבעון השלישיפייפאלענקית התשלומים ❖
(B6.85 $ לעומת צפיB6.81$ ) אך מה שאכזב את המשקיעים היה  , (0.96$לעומת צפי $ 1.08)והן ברמת הרווח למניה

,  בנוסף. B343.25$-נמוך מהצפי המוקדם ל$ B336.97נפח התשלומים שעמד ברבעון על -הנתון לו ציפו יותר מכל
זאת לעומת צפי האנליסטים להכנסות של  $, B7.38החברה הנמיכה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי לרמה של 

B7.73$ .לאור הערכות המשקיעים כי עליית הריבית תביא  , 60%-יש לציין כי מניית החברה ירדה מתחילת השנה כ
.לירידה בצריכה שתפגע בביצועי החברה

Nutrien. ב"הנסחרות בארה, Cf-וNutrien, דשניםהשבוע פרסמו את דוחות הרבעון השלישי שתי חברות מתחום ה❖
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו  . פרסמה דוח חלש מהצפי וכן חתכה את התחזית לשנה כולה עקב ירידת מחירי האשלג

כולה  2022לשנת (. 4.1$)נמוך משמעותית מן הצפי $, 2.51ואילו הרווח למניה עמד על $, B8.97לעומת צפי $ B8.19-ב
לעומת צפי קודם )$ 13.25-14.5ורווח למניה ( B14-15.5$לעומת צפי קודם )$ B12.2-13.2של Ebitdaצופה החברה 

כאשר , בעיקר עקב ירידה זמנית במחיר האשלג, להערכת החברה, הירידה בתוצאות ובתחזית נובעת(. 15.8-17.8$
העוסקת אך ורק בתחום החנקן פספסה גם היא  , Cf.ימוצו המלאים הקיימים והקונים ישובו לשוק2023עם תחילת 

אך לאור מחירי האנרגיה  , (B2.32$ההכנסות היו בהתאם לצפי המוקדם $, 3.41לעומת $ 2.18)באופן מהותי ברווח למניה 
למרות שסביר שנראה  ..(. היא ביניהן)הגבוהים באירופה ממשיכה לראות יתרון לחברות האמריקאיות בתחום החנקן 

בה שוק הדשנים היה חזק מאוד עקב ההתפתחויות שיצרה 2022לעומת )2023האטה בשוק הדשנים בשנת 
המחירים  , (המלחמה באוקראינה ובהן המחסור בתבואה בעולם וכן משבר האנרגיה להן השפעה חיובית על התחום

.כאשר מניותיהן נסחרות בתמחור נוח יחסית, האבסולוטיים עדיין משקפים לחברות הדשנים רווחים יפים

.משרות200,000גבוה מהצפי לתוספת של , 261,000-ב צמח באוקטובר ב"מספר המועסקים במגזר הלא חקלאי בארה❖
גבוה מהצפי לעלייה  , 0.4%-השכר השעתי עלה באוקטובר בכ. משרות מתיקון נתונים קודמים29,000כמו כן נוספו עוד 

מיליון  10.7לרמה של 400,000-שעלה בכ, יחד עם נתון המשרות הפנויות בחודש ספטמבר, נתונים אלו. 0.3%של 
מרמה קודמת של  3.7%זאת למרות ששיעור האבטלה עלה לרמה של )הדוקב "מעידים כי שוק התעסוקה בארה, משרות

3.5%.)

ומצביע למעשה  ( 'נק50.9מרמה קודמת של )' נק50.2במגזר הייצור ירד באוקטובר לרמה של ( ISM)מדד מנהלי הרכש ❖
כאשר כאן עדיין  , ('נק56.7מרמה קודמת של )' נק54.4המדד בתחום השירותים ירד לרמה של . על קיפאון בתחום הייצור

ב  "אינדיקטורים אלו מצביעים על הירידה בפעילות העסקית בארה. מדובר על התרחבות אך בקצב מתון יותר
י כך  "בהתאם ליעד הבנק המרכזי לנסות ולהאט את הפעילות העסקית וע, בעקבות העלאות הריבית המהירות

.להאט את קצב האינפלציה

אירופה

(.  בספטמבר1.2%-לעומת עלייה של כ)באוקטובר 1.5%-המדד עלה כ.מדד המחירים לצרכן ממשיך לטפס באירופה❖
9.9%ולעומת עלייה של )10.2%גבוה מהצפי המוקדם לעלייה של , 10.7%-החודשים האחרונים עלה המדד כ12-ב

גם כאן גבוה  )החודשים האחרונים 12-ב5.0%והשלים עלייה של , 0.6%-מדד הליבה עלה באוקטובר כ(. בספטמבר
(.4.8%מהצפי לעלייה של 

לעומת צפי לעלייה  0.2%, עלה בשיעור נמוך מהצפיג"התמ. השבוע פורסמו נתוני הצמיחה ברבעון הרביעי בגוש האירופי❖
,  הן בתחום הייצור והן בתחום השירותים, בין השאר מדדי מנהלי הרכש)מכלול הנתונים באירופה .1.0%של 

מראים כי הכלכלה בדרך למיתון  ( הרמה שמתחתיה מעיד הנתון על התכווצות', נק50-הנמצאים ברמה הנמוכה מ
(.ייתכן כי כבר ברבעון הרביעי נתוני הצמיחה יעידו על כך)

זוהי ההעלאה השמינית ברציפות בממלכה  . 3%לרמה של , נוספים0.75%-הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית ב❖
המהלך בוצע  . בספטמבר10.1%לאחר שהאינפלציה במדינה הגיעה לקצב שנתי של , (80-הקצב המהיר מאז סוף שנות ה)

יש לציין כי כלכלני  (. בנק אוף אנגליה)בתמיכה מלאה של כל תשעת חברי הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי במדינה 
לעומת  , 1.4%והם צופים התכווצות בכלכלה של 2023גולדמן זאקס הורידו עוד את תחזיות הצמיחה של בריטניה לשנת 

.עד כה1%צפי להתכווצות של 

ישראל

בין היתר בשל השפעות שליליות של שערי החליפין  , שהיו נמוכים מן הצפי, פרסמה את דוחות הרבעון השלישיטבע ❖
צפי )$ B3.6-ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ. ב"בארההגנריקהורבעון חלש יחסית של עסקי , (M215$בהיקף של )
B3.83$); לכהחוב נטו ירד (. 0.62$צפי )$ 0.59הרווח למניה עמד על-B19 $המשקף יחס חוב ל-Ebitda שלX4  .

לעומת תחזית קודמת  )$ B14.8-15.4לרמה של , כולה2022את תחזית ההכנסות לשנת ..( שוב)החברה עדכנה כלפי מטה 
.  תחזית הרווח למניה והתזרים הצפוי נותרו ללא שינוי. זאת בעיקר על רקע השפעות השינויים במטבעות( B15-15.6$-ל

כולל הגעה להבנות עם , החברה עדכנה על התקדמות משמעותית בתהליך ההסדר בקשר לתביעת האופיואידים
.למדינת ניו יורק$ M523אלרגן בנושא השיפוי וכן הגעה להסכם עקרוני על פיצוי בגובה 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

מצמיחה לערך

מניות הערך ממשיכות להשיא תשואה עודפת משמעותית על פני מניות 2022מתחילת 
(.2021בהמשך למגמה מסוף )הצמיחה 

;1976שיא חודשי מאז , 14.4%-זינק בכ  Dow Jones-בסיכום חודש אוקטובר מדד ה•
.בלבד5%הניב תשואה צנועה יותר של Nasdaq-מדד ה, לעומתו

הסתכם   Nasdaq-לבין מדד ה Dow Jones-פער התשואות בין מדד ה, משכך•
מלבד  , פער שלא נראה בארבעת העשורים האחרונים-בקירוב10%-באוקטובר בכ
".דוט קום"-בזמן משבר ה

:הבדלי החשיפות לסקטורים השונים הובילו לפער המשמעותי

ממדד  22%-וכ19%-מהווים כ Health Care-בעוד שסקטור הטכנולוגיה וסקטור ה•
סקטור הטכנולוגיה מהווה נתח  , Nasdaq-הרי שבמדד ה, בהתאמה Dow Jones-ה

.  בלבד9%-מהווה כ Health care-וסקטור ה, 43%-גדול של כ

בדגש  , לסקטורים נוספים הנמנים עם חברות הערך Dow Jones-הפיזור של מדד ה•
12.25%-ו26.2%על סקטור האנרגיה והפיננסים שהניבו למשקיעים באוקטובר 

.תרם תרומה ניכרת להתרחבות הפער בין ביצועי שני המדדים, בהתאמה

-מדד ה, אחרי שנים רבות בהם מדדי מניות הצמיחה שלטו ללא עוררין בשוק המניות•
Dow Jones על פני מדד ה22%-הוותיק חוזר ובגדול עם תשואה עודפת של כ-

Nasdaqחזרתו מתאפיינת יותר מכול בחזרתם של המשקיעים להעדיף  . מתחילת השנה
בדגש על חברות  )את חברות הערך עם תזרים המזומנים היציב ותשואת הדיבידנד 

על פני חברות הצמיחה עתירות המימון שהתייקר , (ופארמהפיננסים , אנרגיה, תעשייה
(.בדגש על חברות שאינן רווחיות)עם עליות הריבית 
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