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אירועים מרכזיים השבוע

מ בין  "וזאת למרות התקוות להתקדמות במו, שווקי המניות המשיכו לרדת השבוע על רקע הימשכות הלחימה באוקראינה❖
מכתר ערים  , מ מסתמן כי בימים האחרונים צבאו של פוטין מגביר את האש"אל מול התקוות למו. המדינות להפסקת אש

שווקי , על רקע כל אלו. מרכזיות ומספר האבדות בנפש מאמיר וזאת על רקע התנגדות עיקשת שנרשמת בצד האוקראיני
-וה17.9%-ק רשם ירידה של כ"כאשר מתחילת השנה מדד הנאסד, המניות המשיכו במגמה שלילית בתנודתיות גבוהה

s&p500 ומדד  , 14.2%-הגרמני ירד כהדאקסכאשר , גם מדדי אירופה התממשו בחדות מתחילת השנה. 11.8%-בכירד
.בעמוד הבא נרחיב על עוד השפעות כלכליות של המלחמה. 11.6%-ירד כ600היורוסטוקס

דולר לחבית בשל 130-מחיר הנפט מסוג טקסס מתוק הנסחרת בניו יורק עלה במהלך השבוע החולף עד לרמה הגבוהה מ❖
בעקבות הודעת איחוד האמירויות על כוונתה להגדיל את התפוקה לבקשת מדינות  . החשש מהפסקת היצוא מרוסיה

בתקשורת הרבו השבוע להשוות את המשבר הנוכחי בנפט למשבר שנוצר . דולר109צנח המחיר ונסגר ברמה של , המערב
ק דאז היה אחראי על למעלה  "שכן בעוד שאופ, השוואה זו שגויה. 70-ק בשנות ה"בעקבות האמברגו שהטיל ארגון אופ

בשנות -בעשורים שעברו מאז גם הפחית העולם את התלות בנפט . בלבד11%-רוסיה מהווה כ, מההפקה בעולם30%-מ
אין להקל בהשפעה של מחירי הנפט הנוכחיים על הצמיחה אך אנו  . ג העולמי היה כפול מהיום"חלקו של הנפט בתמ70-ה

.70-לא בדרך לשחזר את האינפלציה והמיתון של שנות ה

החודשים  12-ב7.9%-בפברואר וכ0.8%-האינפלציה עלתה בכ. ב"פורסמו נתוני האינפלציה לחודש פברואר בארה❖
החודשים האחרונים  12-ב6.4%-עלה בכ( ללא מחירי אנרגיה ומזון)מדד הליבה .בהתאם לצפי המוקדם, האחרונים

אך יש לציין כי הזינוק במחירי  , 3.5%-מדד האנרגיה זינק בחודש פברואר בכ(. בהתאם לצפי)בפברואר 0.5%-וכ
בעקבות המלחמה עוד לא מגולמים במלואם במדד פברואר ויבואו לידי  ( ניקל ועוד, כמו גם הסחורות כגון חיטה)האנרגיה 

-שנים עלתה לרמה של כ10-ח ל"כאשר התשואה לאג, ב הגיבו לנתונים"ח ממשלת ארה"תשואות אג. ביטוי בהמשך
ועל  , למרות הצפי. )0.25%-כאשר הצפי הוא לעלייה של כ, נזכיר כי השבוע הפד אמור להעלות את הריבית. 2.0%

0.5%-בהחלט תיתכן עלייה של כ, רקע הנתונים והמשך העלייה החדה במחירי האנרגיה והסחורות בשל הלחימה
(.בריבית

כשהיא מסכמת רבעון שיא בו הרווח הנקי  , חזקים במיוחד לרבעון הרביעית"דוחופרסמה צים חברת הספנות הישראלית ❖
ובכך שברה את )2020מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 365דולר אל מול מליארד1.71לרמה של 366%-זינק בכ

דולר 13.2גבוה משמעותית מהצפי שעמד על , דולר14.17הרווח למניה עמד על (. השיא של עצמה מן הרבעון הקודם
.הרחבה בהמשך. למניה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

2.41%S&P 5004204.31-3.65%-11.79%-351930.40-0.67%א "ת

1.81%NASDAQ 10012843.81-5.13%-17.90%-1252019.25-0.86%א "ת

902334.81-1.22%0.23%DAX 3013628.11-0.51%-14.21%א "ת

3.43%FTSE1007155.64-1.15%-3.10%-3302.84-2.68%א בנקים"ת

SME 60838.61-1.28%-6.81%EUROSTOXX 600431.17-1.42%-11.61%א "ת

2.84%NIKKEI 22525162.78-5.32%-12.60%-1240.12-0.69%ן"א נדל"ת

3.23%MSCI  WORLD 663.53-2.32%-12.10%-1918.35-1.14%א צמיחה"ת

ALL SHARE2118.07-1.09%-2.78%HANG SENG20553.79-8.52%-12.15%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

2.78%AA+4.97-0.35%1.34-20388.01-0.97%תל בונד 

2.37%AA4.72-0.48%1.32-60374.39-0.75%תל בונד 

0.54%A3.09-0.46%1.92-377.91-0.32%תל בונד תשואות

2.00%AA4.45-0.61%1.32-375.26-0.57%תל בונד צמודות

3.74%AA-3.642.52%1.16-50384.64-0.73%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
373.83-0.69%-2.76%A-2.983.69%2.45

1.48%A+2.455.13%4.02-402.45-0.85%תל בונד גלובאל

365.24-0.67-3.20-0.583.342.831.50תל בונד לא צמודות

--376.310.31%5.09%A+2.582.81%תל בונד דולר
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:אוקראינה-רוסיהמלחמתבשלכלכליותהתפתחויות

הצעד למעשה  -בתחום הסחר " מדינה מועדפת"ב ביידן הודיע השבוע על סיום מעמדה של רוסיה כ "נשיא ארה1.
סחורות  , הכרזה זו פותחת דלת להטלת מכסים על מוצרים. את מעמדה הבכיר של רוסיה בתחום הסחר העולמי" מוריד"

וכן הודיע שיאסור על ייצוא  , לאחר הודעת ביידן גם האיחוד האירופאי הכריז על צעד זה. ושירותים שמקורם ברוסיה
.מוצרי יוקרה לרוסיה וכן ייבוא של מוצרי ברזל ופלדה מרוסיה

כלכלת , כי על רקע הסנקציות הכלכליות הכבדות שהוטלו על רוסיה, צופים( IFF)כלכלני המכון הגלובאלי לפיננסים 2.
-בנוסף הם צופים כי הטלת הסנקציות תביא להתכווצות של כ. רוסיה לא תחזור עוד להיות מה שהייתה טרום המלחמה

לרבות , יצטרך להטיל מגבלות קשות על משיכת מזומנים, (CBR)הבנק המרכזי הרוסי , בנוסף. ג שלה השנה"בתמ15%
ח  "למטוהביקושיםאם הריצה אל הבנק תימשך , המערכת הבנקאית למספר ימים" כיבוי"ואף להכריז על , הגבלתן בסכום

.ימשיכו להעלות בחדות

הנשיא ביידן הודיע על הפסקת יבוא אנרגיה רוסי  -פחם וגז מרוסיה, ב מטילה אמברגו על ייבוא נפט גולמי"ארה3.
חביות נפט ביום  672,000-ב ייבאה כ"ארה. גז ופחם בנמלים האמריקאים, על ידי מניעת קבלה של נפט גולמי, גורף

יש לציין כי על רקע התלות האירופית באנרגיה  (. ב"מסך הייבוא של נפט ומוצריו לארה8%-כ)2021מרוסיה בשנת 
מונזלבמסגרתה תייבא גז , "גמילה מאנרגיה רוסית"אך פרסמה תוכנית , רוסית היבשת הישנה לא הצטרפה לצעד זה

(LNG )המלחמה באוקראינה צפויה להאיץ את המעבר של אירופה לאנרגיות מתחדשות, בנוסף. ב ומקטאר"מארה.

.  אירוע דרמטי לא פחות התרחש בענף הדשנים, בעוד שרוב תשומת הלב מופנית לעליית מחירי הנפט–ענף הדשנים 4.
.  הפסקת יצוא דשנים מרוסיה הנדרשים לגידול יבולים גורמת לעליית מחירים חדה במחירי הדשנים והסחורות החקלאיות
מדינות אשר תלויות ביבוא דשנים לגידול סחורות חקלאיות מדווחות כי עד כה נרכשה רק שליש מכמות הדשנים לעונת 

ככל שיארך המחסור  . מהיקף היצור הגלובאלי15%-הקיץ והן פועלות להשלים ממקורות חלופיים לרוסיה אשר מהווה כ
בדשנים לגידולים חקלאיים אנו צפויים לראות מחסור בסחורות חקלאיות אשר יכול להפוך לחוסר ביטחון תזונתי  

.  במדינות מסוימות

סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

עליה  $, מיליארד 3.47-ההכנסות הרבעוניות הסתכמו בכ. 2021את דוחות הרבעון הרביעי לשנת , כאמור, דיווחהצים❖
המתואם הרבעוני   EBITDA-ה. $מיליארד 3.34וגבוה מהצפי שעמד על , 2021לעומת רבעון מקביל בשנת 155%של 

התוצאות בסיכום שנתי החברה מציגה את . $מיליארד 2.36-והסתכם ב, לעומת הרבעון המקביל אשתקד345%טיפס 
ורווח נקי של  , 2020לעומת שנת 170%סכום שמהווה עלייה של $, מיליארד 10.73עם הכנסות של הטובות בתולדותיה 

ברבעון הרביעי טיפלה  . $מיליארד 6.6-והגיע ל537%זינק 2021-השנתי המתואם ב EBITDA-ה.מיליארד דולר4.65
,  מיליון3.481כמות המכולות בשנה כולה עמדה על . לעומת התקופה המקבילה7%עלייה של , אלף מכולות858-צים בכ

יהיה   EBITDA-בה היא צופה כי ה, 2022החברה פרסמה את התחזית לשנת .2020מול הכמות בשנת 23%עלייה של 
.$מיליארד 2-בנוסף הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ. $מיליארד 7.1-7.5בטווח של 

מניות בשווי מופחת  20-כך שכל מניה תהפוך למעשה ל, 1-ל20ביחס של , במנייתה" ספליט"הודיע על ביצוע אמזון❖
.  מניות נוספות והשווי של אחזקות אמזון שברשותו יישאר זהה19יקבל למעשה , בעל מניות שמחזיק במניה אחת. בהתאם

והיא תהפוך לנגישה  ( דולר למניה2910-מחיר הנעילה ביום שישי עמד על כ)בכך ירד מחיר המניה באופן משמעותי 
בנוסף לכך הודיעה החברה על . כ בתולדות החברה"והרביעי בסה, 1999הראשון של החברה מאז הספליטזהו . יותר

.מיליארד דולר10-של מניות בהיקף של כ( BUY-BACK)תוכנית רכישה חוזרת 

אירופה

כך שייתכן כי התוכנית  , הודיע על האצת קצב צמצום תכנית הרכישות במהלך הרבעון השני( ECB)הבנק המרכזי האירופי ❖
כמו כן השמיט הבנק בהודעתו את הצפי לסביבת ריבית נמוכה בתחזית  . תגיע לסיומה במהלך הרבעון השלישי של השנה

.הריבית להמשך השנה ובכך למעשה סלל את הדרך להעלאת ריבית לקראת סוף השנה

בשבוע האחרון נרשמת מגמה של מעבר חד של כספים מושקעים בקרנות נאמנות  , על רקע הלחימה באוקראינה❖
צרפת (. B13.4$)כאשר נרשם שיא כל הזמנים בפדיונות של קרנות נאמנות של מניות באירופה , ב"מאירופה לארה

(. B7.8$)ב חזרה לגיוס חיובי "ארה, לעומתן(. B2.5$)ואחריה בריטניה $ B3הובילה את המגמה עם פדיונות בהיקף של 

ישראל  

הסיבה לכך היא  . 2021על אף הזינוק ברווחים בשנת , הפתיע לרעה כאשר החליט שלא לחלק דיבידנדבנק הפועלים❖
.  לחלוקת דיבידנד ושמירה על יחסי הון, לא הצליח לשמור על האיזון הנדרש בין צמיחה גבוהה בתיק האשראישהבנק 

נמוך  , מיליון שקל ברבעון הרביעי977הבנק רשם רווח של . יחס הלימות ההון שלו נשחק בשנה האחרונה, בעקבות כך
.מיליארד שקל בממוצע1.3לאחר שבשלושת הרבעונים הראשונים עמד הרווח הנקי על , מכל רבעון אחר השנה

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com


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

הגרף השבועי

Nasdaq Golden dragon China

בהמשך   מהשיא 70%-צניחה של כש"בסופהשלים Nasdaq Golden dragon China-מדד ה
. לירידות גם בשוק המניות העיקרי בסין

:  התפתחויות בנושא מהתקופה האחרונה' להלן מס

המדיניות של הממשל הסיני להתערבות מקסימאלית בענפים רבים בכלכלה עם תקנות והנחיות  •
כוננות  "בבעיקר כאשר העסקים נמצאים , חדשות בתדירות גבוהה גרמה להאטה חדה בהשקעות

.אי הודאות הרגולטורית הובילה להאטה חדה בצמיחת סין בחודשים האחרונים". ספיגה
המשקיעים מודאגים מהאפשרות שחברות סיניות ימחקו  -ב"המשך הלחץ הרגולטורי בארה•

ב דיווחה השבוע כי זיהתה חמש חברות סיניות  "הרשות לניירות ערך בארה. ב"מהבורסה בארה
הדיווח  . שעלולות להיות כפופות להסרה מהמסחר אם הן לא יעמדו בדרישות ביקורת מסוימות

.הסיניות ADR-הוביל למימושים חדים במניות ה
5.7-קונג בסכום של כ-משקיעים מערביים מימשו השבוע מניות סיניות הנסחרות בהונג•

.2020שיא מאז מרץ -$ מיליארד 
הודיעה השבוע כי תוציא את $, טריליון 1.3-המנהלת נכסים בסך של כ, קרן העושר הנורבגית•

מן הפורטפוליו שלה בשל חשש שיצרנית בגדי הספורט Li Ning Coחברת ההלבשה הסינית 
.יאנג'בשינגתורמת להפרות חמורות של זכויות אדם 

כאשר  , ן במדינה"ח בסין החלה להתהפך בעקבות משבר הנדל"זרימת ההון העולמי אל אג•
,  הפדיון הגבוה ביותר שנרשם, ח בפברואר"מיליארד דולר נטו של אג5.5משקיעים זרים מכרו 

שנים עלו  10-ח ממשלתי בסין ל"תשואות אג, כתוצאה מכך. חודשים11והראשון מזה 
.2.86%-ל

(  ן בסין"ח של יזמיות נדל"בעיקר אג)$ -סיניות נקובות ב HIGH YIELDח "התשואה על אג•
עם אפשרות של חדלות  , סנט50-ל נסחרות בפחות מ"מאגרות החוב הנ56%-כ. 26%-זינקה ל

.פירעון של כשליש מן האגרות כבר השנה
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