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אירועים מרכזיים השבוע

על רקע אופטימיות  , בדרכן לזינוק השבועי הגבוה ביותר מזה כשנה וחצי, עלו בחדות ביום שישיסטריטהבורסות בוול ❖
לאחר פרסום נתון אינפלציה לו הפד מייחס  )המשקיעים באשר לאפשרות של התמתנות האינפלציה בחודשים הקרובים 

.  מהצפוי בחודשים הקרובים" מרוכך"וכן התבטאות של בכירים בפד על ריסון מוניטארי ( הרחבה בהמשך-חשיבות רבה
-כ, ונס עלה גם הוא בחדות'ומדד הדאו ג6.6%-המריא כs&p500-מדד ה, 6.8%-ק זינק השבוע כ"מדד הנאסד, כך

6.2%.

מפרסום פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפד עולה כי בכיריו תומכים בשתי העלאות של כחצי אחוז בכל אחת מן  ❖
לעצור ולבצע הערכה מחדש של מצב הכלכלה בכדי לקבוע את המדיניות  לאחריהן הם מתכוונים , הפגישות הבאות

מתוך הפרוטוקולים עולה כי  , למרות זאת. יותר ביחס לצפי" מרוכך"ריסון מוניטארי זה נחשב . המוניטארית להמשך
כל המשתתפים אישרו מחדש את מחויבותם החזקה ונחישותם לנקוט במהלכים הדרושים כדי להחזיק את יציבות  "

כמו  . כלומר באם לא תתרחש האטה בקצב האינפלציה הפד לא יהסס להמשיך ולהעלות את הריבית בהמשך, "המחירים
ח  "הליך של צמצום מאזן הפד כך שהפד יפסיק לרכוש אג1.6.22-כן אישרו בכירי הפד פה אחד את התוכנית להתחיל ב

.חדשים כנגד אלו שמגיעים לפירעון

של ( ליבה)מדד המחירים .האינפלציה המועדף על הפד מאותת על הקלה אפשרית בלחצים האינפלציונייםמדד❖
ונמוך מקצב העלייה בחודש )בהתאם לצפי , (בחישוב חודשי)בחודש אפריל 4.9%-עלה בכ( PCE)ההוצאה הפרטית 

יחד עם  PCE-מדד ה. ובהתאם לתחזיות-כמו במרץ , באפריל0.3%-עלה המדד ב, בחישוב חודשי(. 5.2%-מרץ
עם זאת בחישוב חודשי עלה המדד  . במרץ6.6%לעומת , באפריל בחישוב שנתי6.3%-עלה במחירי המזון והאנרגיה

"  רשמי"יש לציין כי מדד זה נמוך ממדד המחירים לצרכן ה. שנרשם במרץ0.9%לעומת זינוק של , בלבד0.2%-ב
(CPI .)ההבדל נובע מכך שמדד ה-CPI ואילו ה, עוקב אחרי מידע המתקבל מהצרכנים-PCE   עוקב אחרי מידע

.מהעסקים

ביום שישי נסגר מחיר הנפט בשיא של חודשיים והשלים בכך את  . מחיר הנפט מסיים שבוע חמישי רצוף של עליות❖
לעומת )ב "ברקע לירידה של כמיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה, רצף העליות הארוך ביותר מאז חודש פברואר

וכן המשך ניסיונות האיחוד האירופי לשכנע את הונגריה להסיר את התנגדותה  ( חביות100,000-צפי לגידול של כ
$ 115.1החוזים על הנפט הגולמי נסגרו בניו יורק ביום שישי ברמה של . להטלת חרם אירופי על יבוא נפט מרוסיה

.לחבית

העלאת הריבית שמבצע בנק ישראל צפויה להכביד על משקי הבית שגם כך  . עליית הריבית במשק טובה לבנקים❖
אך לעומתם דוחות הבנקים שפורסמו מספקים הצצה להשפעה החיובית של עליות  , נאנקים תחת יוקר המחייה בישראל

להגדיל  בריבית צפויה 1%-ממבחני התרחישים שמבצעים הבנקים עולה כי כל עלייה של כ. הריבית על שורת ההכנסות
. בשנה₪ מיליארד 5-את הכנסות הבנקים בכ

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

4.94%S&P 5004158.246.60%-12.76%-351880.280.23%א "ת

5.71%NASDAQ 10012131.136.52%-22.46%-1251939.070.01%א "ת

7.43%DAX 3014462.194.18%-8.96%-902156.50-0.60%א "ת

5.46%FTSE1007585.463.87%2.72%-3233.35-1.70%א בנקים"ת

SME 60736.04-1.93%-18.20%EUROSTOXX 600443.933.72%-8.99%א "ת

13.80%NIKKEI 22526781.681.44%-6.98%-1100.17-0.53%ן"א נדל"ת

14.69%MSCI  WORLD 652.844.98%-13.51%-1691.10-1.42%א צמיחה"ת

ALL SHARE1914.18-0.79%-12.13%HANG SENG20697.362.87%-11.54%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

8.53%AA+5.261.19%1.58-20365.08-2.14%תל בונד 

7.69%AA4.721.15%1.62-60353.98-1.75%תל בונד 

5.62%A3.431.73%2.45-358.62-1.33%תל בונד תשואות

7.20%AA4.561.17%1.67-355.34-1.63%תל בונד צמודות

6.19%AA-3.883.30%1.17-50374.84-0.16%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
363.46-0.29%-5.46%A-2.914.63%2.66

2.94%A+2.445.77%3.85-396.49-0.47%תל בונד גלובאל

356.68-0.17-5.47A+3.453.541.47תל בונד לא צמודות

--380.060.27%6.14%A+2.554.95%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

לעומת  )$ B8.29-הכנסות החברה עלו ל. פרסמה דוחות חזקים לרבעון הראשון אך הורידה תחזיות לרבעון הבאאנבידיה❖
83%-הרווחים ממרכזי נתונים זינקו ב. 1.29$-לעומת צפי ל$ 1.36-והרווח למניה עלה ל( B8.12$-צפי מוקדם ל

מעל צפי האנליסטים  $, B3.62-ל31%-צמח בהגיימינגסגמנט . B3.63$-לעומת צפי ל$ B3.75-מהשנה הקודמת ל
$  B8.1כאשר היא צופה הכנסות של , החברה הורידה את תחזית ההכנסות לרבעון השני כאמור. דולר$ B3.53להכנסות של 

בנקי ההשקעות המסקרים את  .וזאת בשל השלכות הלחימה באוקראינה והסגרים בסין$ B8.44-ציפו לסטריטבעוד בוול 
ובשורה סנטרסאך ציינו לחיוב את סגמנט הדאטה , בהמשך השנההגיימניגהחברה העלו חששות לגבי תוצאות סגמנט 

בתגובה לדוחות עלתה מניית  (. למניה$ 263.78מחיר יעד ממוצע של )התחתונה מתארים את תמחור החברה כאטרקטיבי 
.188.11$לרמה של 10.5%-החברה בכ

מדד מנהלי הרכש  : ב מצביעים על המשך התרחבות בפעילות בקצב מעט מתון יותר"מדדי מנהלי הרכש שפורסמו בארה❖
ההזמנות של מוצרים ברי קיימא עלו (. 'נק55.2-לעומת צפי ל)' נק53.5במגזר השירותים בחודש מאי הסתכם ברמה של 

ב ממשיך להיות חזקה  "שהינה הרכיב המשמעותי ביותר בצמיחה בארההצריכה הפרטית (. 0.6%צפי )0.4%-באפריל בכ
(.1.1%נתון קודם עמד על )1.4%כאשר גם נתון מרץ עודכן לעלייה של ( 0.7%צפי )באפריל 0.9%-כאשר עלתה בכ

אירופה

ולהגיע  , צפוי להתחיל להעלות ריבית בחודש יוליאמרה כי הבנק , לגארדכריסטין , נגידת הבנק המרכזי של אירופה❖
,  של הבנק תיעצר בתחילת הרבעון השלישי של השנהח"האגתוכנית רכישות . לטריטוריה של ריבית חיובית בספטמבר

נהיה בפוזיציה לצאת מטריטוריה של ריבית שלילית עד "עוד אמרה כי . ולאחר מכן יתאפשר לבנק להתחיל להעלות ריבית
".סוף הרבעון השלישי

וזאת למרות  , (אם כי בקצב מתון יותר)מדדי מנהלי הרכש במאי ממשיכים להצביע על התרחבות בפעילות ביבשת הישנה ❖
ובמגזר השירותים הסתכם  ( 'נק54.9צפי )' נק54.4במגזר הייצור הסתכם המדד ברמה של . המשך הלחימה באוקראינה

(.'נק57.5צפי )' נק56.3המדד ברמה של 

סין

על רקע , 2022הורידו את תחזית הצמיחה של סין לשנת UBS-וJPMהבנקים . ירידה בתחזיות הצמיחה של סין❖
הורידו את תחזית הצמיחה  JPMכלכלני , כך. ן שפוגעים בכלכלת סין"וכן התקררות הנדל, הסגרים, "אפס קוביד"מדיניות 

.3%לרמה של 4.2%הורידו את תחזית הצמיחה מרמה של UBSבעוד כלכלני 3.7%לרמה של 4.3%של סין מרמה של 

ישראל  

העלאה שהייתה בטווח העליון של הציפיות המוקדמות , 0.75%לרמה של 0.4%-בנק ישראל העלה את הריבית ב❖
במשק הישראלי נרשמת פעילות  : "בהודעה שצורפה להחלטה נכתב"(. הדרגתית"למרות שבבנק הגדירו את ההעלאה כ)

לכן הוועדה החליטה להמשיך בתהליך הדרגתי של  . המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה, איתנה
וזאת למרות נתוני הצמיחה  , בנק ישראל השמיע נימה אופטימית באשר לעוצמת הכלכלה בישראל". העלאת הריבית

בשילוב  , כאשר שוק העבודה ההדוק ונתוני המאקרו החזקים, (אותם ניתחנו בסקירה קודמת)השליליים ברבעון הראשון 
יש לציין כי ההערכות הן כי . מצדיקים המשך מדיניות מוניטארית מרסנת4%-עם אינפלציה שהגיעה לרמה שנתית של כ

בנק . ואף למעלה מכך2.0%-בכל אחת מהחלטות הריבית עד סוף השנה לרמה של כ0.25%-הריבית תעלה בכ
.לפחות1.5%-ל2023ישראל עצמו מעריך כי הריבית תעלה עד לרבעון הראשון של שנת 

.החברה מציגה הפסד לראשונה אחרי שבעה רבעונים של רווחיות. דיווחה את דוחות הרבעון הראשון של השנהפוקס❖
החברה רשמה רווחיות חריגה בשל ירידה משמעותית בתשלום שכירות וקיצוץ דרסטי  2021בעוד שברבעון הראשון של 

ברבעון הנוכחי סיום הסגרים הקפיץ משמעותית את הוצאות המכירה והשיווק וההוצאה על , בהוצאות הרשת בצל הקורונה
30%-מחזור המכירות צמח ברבעון הראשון בכ. ₪מיליון 6.3שכירות כך שבשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של 

יש לציין  . ₪מיליון 502-גם הוצאות המכירה והשיווק לרמה של כ, כאמור, אך לצד הגידול במכירות גדלו, ₪לכמיליארד 
76%-עובדה זו ניכרה ברווח התפעולי שנחתך בכ. כי קניות הפסח לא נכללו בתוצאות הרבעון שכן החג חל בחודש אפריל

הרבעון הראשון תמיד היה בעייתי אך שנת "כי ויזלל החברה הראל "בתגובה לדוחות אמר מנכ. ₪מיליון 15לרמה של 
.ל עם הרשתות פוקס הום ושילב"וכי החברה עומדת להתרחב בחו" צפויה להיות טובה2022

שדרך נכסים ובניין מחזיקים בשליטה בגב  , ש"דסקבעלי המניות הגדולים בקבוצת .עסקת הענק בגב ים בסכנת ביטול❖
המחזיקים  , זלקינדהאחים . בוחנים בימים האחרונים את ביטול עסקת הענק לרכישת מניותיו של אהרון פרנקל בגב־ים, ים
מתנגדים לביצוע  ש"דסקממניות 8%-וכן רמי לוי שמחזיק כ, דרך אלקו אחזקות שבשליטתםש"דסקממניות 29.9%-כ

זאת עקב השינוי  , בעניין" שוקל את צעדיו"ש"דסקממניות 29.9%-בעוד צחי נחמיאס שמחזיק גם הוא כ, העסקה
₪  40.5ירד מחיר מניית גב ים מרמה של , מאז שנעשתה העסקה, כך. המהותי לרעה בתנאי השוק בתקופה האחרונה

י נכסים ובניין עליו כתבנו "עHSBCיש לציין כי ביטול הסכם מכירת בניין . למניה₪ 32.5-למניה לרמה של כ
.מהווה גם הוא מקל בגלגלי העסקה שכן חלק מהותי מן התמורה לפרנקל הייתה אמורה להגיע מעסקה זובשבוע שעבר 

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

 S&P500-ניתוח אירועי עבר של ירידות חדות במדד ה

S&P500-במדד המניתוח אירועי עבר של ירידות משמעותיות 
המשך , התחלות השנה השליליות ביותר5-עולה כי בכל אחת מ

.השנה התאפיין בתשואה חיובית

-נרשמו חמישה מקרים בלבד בהם מדד ה, ועד היום1928משנת ❖
S&P500 הימים 100-ב12%הניב תשואה שלילית העולה על

.הראשונים של השנה

-בכתשואת המדד הייתה חיובית -הימים הראשונים100לאחר ❖
.מן המקרים100%

הימים הראשונים  100התשואה הממוצעת של המדד לאחר ❖
.19%-עמדה על כ

התשואה השנתית הממוצעת הכוללת  , למרות הפתיחה השלילית❖
+.5%-עמדה על כבכל אחת מן השנים 
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