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אירועים מרכזיים השבוע

1.2-בגובה של כ, התוכנית. ב העביר ביום שישי האחרון את חבילת התשתיות שכבר עברה בסנאט"בית הנבחרים של ארה❖
גשרים  , מיליארד דולר למימון כבישים110-נכללים בה כ. ב"נועדה לשיפור ושיקום התשתיות בארה, טריליון דולר

-כמו כן יושקעו כ. מודרניזציה שלהן והרחבתן, מיליארד דולר בתחזוקת מסילות ברזל66-כ, ופרויקטים גדולים אחרים
הנשיא  . מיליארד דולר לפיתוח והנגשת תשתיות של אינטרנט בפס רחב65-וכ, מיליארד דולר להפקת מי שתייה נקיים55

.ביידן צפוי לחתום על הצעת החוק והיא תהפוך באופן רשמי לחוק

הרחבה  )מיליארד דולר מידי חודש 15-בכח"האגי צמצום רכישות "ע, הפד הודיע על תחילת צמצום ההרחבה הכמותית❖
(.בהמשך

בהפחתת הסיכון למחלה  89%-פרסמה הודעה על כך כי התרופה שפיתחה למחלת הקורונה נמצאה יעילה בכפייזרחברת ❖
מדובר בתרופה שיעילותה עולה משמעותית על הקיימות והיא פשוטה לשימוש ולכן עשויה לשנות , לפי פייזר. קשה ומוות

צפויה לצאת לשוק בעוד חודשים וצפויה להינתן דרך הפה מהופעת  , Paxlovidתרופה הנקראתה. לחלוטין את מהלך המחלה
.10.86%-בתגובה להודעה עלתה מניית החברה בכ. זאת על מנת למנוע סיבוכים של הנגיף, תסמיני הקורונה הראשונים

לקוחות רבים מתלוננים על זמני  . 2024י דיווחים ברחבי העולם נראה כי הקלה במשבר השבבים לא תגיע לפני שנת "עפ❖
תאריכי הזמינות של השבבים משתנים ללא הרף  , נתיבי האספקה פקוקים, המתנה ארוכים ואיחורים שהופכים יותר תכופים

.שבועות קדימה' והמפעלים מתקשים להתמודד עם אי הוודאות ולתכנן פסי ייצור לטווחים אורכים ממס

.  המתנהל בקליפורניההאופיואידיםבניצחון משפטי ראשון במשפט אבוויואנדו, J&Jיחד עם החברות , זכתהטבעחברת ❖
בכך שמדיניות השיווק האגרסיבית שלהן , י מחוזות בקליפורניה"השופט קבע כי החברות אינן אשמות במה שנטען כנגדן ע

וכי הגזימו בתועלת הקלינית שלהן כדי לגרום , כללה מסרים מטעים בנוגע לחומרת הסיכון של התמכרות למשככי הכאבים
.זוהי פסיקה ראשונה בנושא זה לטובת יצרניות התרופות. מעבר לטיפול בכאבים של חולים סופניים, להרחבת השימוש בהן

זאת לאחר שנה ועשרה , וכן חוק ההסדרים עבר בכנסת2021-2022לשנים ( דו שנתי)תקציב המדינה -הישג לקואליציה❖
עצם העברת התקציב מבטיח את קיומה של הממשלה לפחות עד לחודש מרץ  . חודשים שהמדינה פעלה ללא תקציב מאושר

2023.

בו הוא מפציר בעוקביו להכריע באם  בטוויטרהעלה ביום שבת סקר טסלהמייסד , מאסקאלון -השבועיתההטרלהובפינת ❖
במסגרת תכנית  )ב כדרך להתחמק ממס "על רקע נושא הרווחים הלא ממומשים בארה, ממניותיו בחברה10%-למכור כ

ציין כי יפעל לפי  מאסק(. שנגנזה להטיל מס על רווחים לא ממומשים של מיליארדרים בנכסים הנסחרים באופן ציבורי
".יהיו אשר יהיו"תוצאות הסקר 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351887.242.04%25.90%S&P 5004697.532.00%25.07%א "ת

1251971.562.64%25.73%NASDAQ 10015971.593.05%23.92%א "ת

902247.744.17%28.42%DAX 3016054.362.33%17.02%א "ת

3138.080.32%54.05%FTSE1007303.960.92%13.06%א בנקים"ת

SME 60869.072.22%25.29%EUROSTOXX 600483.441.67%21.15%א "ת

1148.714.80%38.03%NIKKEI 22529611.572.49%7.90%ן"א נדל"ת

2016.152.03%11.54%MSCI  WORLD 757.131.60%17.15%א צמיחה"ת

ALL SHARE2123.973.22%24.38%HANG SENG24870.51-2.00%-8.67%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20397.85-0.29%8.02%AA+4.87-0.95%0.93תל בונד 

60382.64-0.28%7.61%AA4.48-0.96%0.99תל בונד 

380.24-0.25%9.44%A3.13-0.55%1.66תל בונד תשואות

382.29-0.26%7.77%AA4.33-0.93%1.04תל בונד צמודות

50395.520.27%0.89%AA-3.771.40%0.77תל בונד שקלי 

380.200.48%5.55%A-2.952.73%2.26בונד תשואות שקלי

405.041.02%8.75%A+2.453.93%3.56תל בונד גלובאל

373.880.37%2.12%AA-3.401.76%1.20תל בונד לא צמודות

264.28-1.44%6.78%A+2.873.41%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

. מיליארד דולר מידי חודש120-במסגרתה הוא רוכש כח"האגב יחל בצמצום תכנית רכישות "הבנק המרכזי של ארה❖
מיליארד דולר  5-ח וכ"מיליארד דולר באג10)ח"האגמיליארד דולר מתוכנית רכישות 15-ההפחתה חודשית תעמוד על כ

הפד  . זהו צעד ראשון בצמצום התמיכה המאסיבית שהעניק הבנק לכלכלה בשל משבר הקורונה(. ח מגובה משכנתאות"באג
אך הבנק אינו במסלול קבוע מראש  , מידי חודשיתבצעו הצהיר כי הוא מעריך שהפחתות דומות בקצב רכישת הנכסים 

אך , בנוסף ציין כי האינפלציה צפויה להמשיך ולהיות גבוהה גם לתוך השנה הבאה. ויבצע התאמות בהמשך במידת הצורך
כאשר הצפי של הבנק המרכזי הוא לירידה  " הכלכלה תתאים עצמה ללחצים בהיצע ואז האינפלציה תרד"בסופו של דבר 

-0.25%ברמה של , ב על כנה"במקביל הותיר הבנק את הריבית בארה. 2022באינפלציה ברבעון השני או השלישי של שנת 
0% .

המשרות קפץ בשיעור החד מאז יולי ושיעור האבטלה נסוג לרמתו  ' כאשר מס, ח תעסוקה חזק"ביום שישי פורסם דו❖
חודש עשירי ברציפות של  , משרות531,000בחודש אוקטובר נוספו בשוק האמריקאי . הנמוכה ביותר פרוץ מגפת הקורונה

לעומת צפי מוקדם לירידה  )4.6%-לכשיעור האבטלה ירד . משרות בספטמבר312,000-לאחר שנוספו כ, צמיחה במשרות
וזאת על רקע ( 4.9%עליה שנתית של )0.4%-השכר השעתי עלה באוקטובר בכ(. 4.8%מרמה קודמת של 4.7%-ל

.המחסור החמור ביותר בעובדים מזה עשרות שנים

לעומת , על רקע ירידה ידה במספר הנדבקים בקורונה' נק66.7במגזר השירותים עלה באוקטובר לרמה של ISM-מדד ה❖
-גם מדד ה. זהו קצב הצמיחה החודשי המהיר מאז ומעולם. 'נק62בספטמבר וצפי מוקדם שעמד על ' נק61.9רמה של 

ISM נתונים אלו מעידים על עוצמתה של הכלכלה  (. 'נק60.5לעומת צפי ל ' נק60.8)במגזר הייצור היה גבוה מהצפי
.וזאת למרות המחסור החריף בעובדים והשיבושים בשרשראות האספקה, האמריקאית

מסיכום הנתונים עולה כי  . דיווחו את דוחותיהן לרבעון השלישי עד כה500P&S-מן החברות השייכות למדד ה90%-כ❖
היה  ת"בדוחוהנרטיב החוזר . מן התחזיות המוקדמות10.3%-הרווח הממוצע של החברות שדיווחו עד כה גבוה בכ

.וכן הקושי במציאת עובדים, התחזיות קדימהועל השיבושים בשרשראות האספקה והשפעתם על תוצאות הרבעון 

אירופה

בכמות הנדבקים החדשים בארבעת השבועות 55%עליה דרמטית של )על רקע התפשטות מחודשת של התחלואה באירופה ❖
צפי )'נק58.3מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באירופה עמד באוקטובר ברמה של , (האחרונים לפי ארגון הבריאות העולמי

,  בנוסף(. 'נק56.4לעומת רמה קודמת של )' נק54.6ומדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד לרמה של , ('נק58.5מוקדם 
(. 0.3%צפי מוקדם לעליה של )0.3%-המכירות הקמעונאיות בגוש ירדו בספטמבר בכ

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

+(.2.84%)מוצרים תעשייתיים , +(2.86%)רכב וחלקי חילוף , +(3.20%)טכנולוגיה , +(3.33%)ן"נדל-תשואת יתר

+(.0.55%)בנקים , +Utilities(0.34%), +(0.05%)תיירות ופנאי , (-2.14%)נפט וגז -תשואת חסר

סין

והייבוא עלה  , (24.5%צפי מוקדם לעלייה של )27.1%-מנתוני סחר החוץ בסין עולה כי בחודש אוקטובר הייצוא עלה בכ❖
צפי מוקדם עמד על )$ B84.54-המאזן המסחרי בסין הסתכם באוקטובר בכ(. 25.0%צפי מוקדם לעלייה של )20.6%-בכ
B65.55$.)

ישראל  

בכך עבר הבנק את  . באוקטובר על מנת למתן את התחזקות השקלח"המטמיליארד דולר בשוק 1.7-בנק ישראל רכש כ❖
30.5-היקף הרכישות מתחילת השנה עומד על כ)הרף שקבע בתחילת השנה -מיליארד דולר30היקף הרכישות של 

בהתאם  ח"המטלא יהסס להמשיך להתערב בשוק הבנק לפי הצהרותיו של הנגיד אמיר ירון , עם זאת(.  מיליארד דולר
.מול סל המטבעות6%-מתחילת השנה התחזק השקל בכ, יש לציין כי למרות היקף הרכישות הגדול. לצורך

צמיחה של , מיליון דולר501-כאשר ההכנסות הסתכמו בכ, הרבעון השלישית"בדוחופרסמה תוצאות חזקות דלתא גליל❖
והרווח  ( מן ההכנסות39.6%שיעור של )מיליון דולר 199-הרווח הגולמי הסתכם בכ, לעומת הרבעון המקביל אשתקד31%

החברה עדכנה כלפי מעלה את (. ברבעון המקביל אשתקד5.1%מן ההכנסות לעומת 6.5%)מיליון דולר 32-הנקי הסתכם בכ
.מתחזית קודמת15%-עליה של כ, מיליון דולר113-117כאשר הרווח הנקי צפוי לעמוד בטווח של , התחזיות לשנה כולה

ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל  "יו, ר נשיאות המגזר העסקי"יו, ר ההסתדרות"יו, נגיד בנק ישראל, שר האוצר❖
₪  6000-העלאה הדרגתית של שכר המינימום ל: במרכזה. במשק" עסקת חבילה"ונשיא התאחדות התעשיינים סיכמו על 

.וכן וודאות ביחסי עבודה במגזר הציבורי למשך השנה הקרובה, 2025עד לדצמבר 
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