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אירועים מרכזיים השבוע

ר הפד  "לאחר שיו, כאשר מדדי המניות עלו בחדות, הסתיים באופן חיוביסטריטשבוע נוסף של ירידות בבורסות וול ❖
בשתי הישיבות  0.50%-שבו ואישרו כי אין צפי להעלאת ריבית הגבוהה מ( קליבלנדוכן נשיאת הפד של )פאוול 

פתיחה מסודרת של העיר תתקיים כעת "כי הסגר בעיר לקראת סיום וכי בשנגחאיוכן הודעה של סגן ראש העיר , הקרובות
הבורסות בוול , למרות הסיום החיובי".במאי20-ל11תוך שימוש במונח סיני המתייחס לתקופה שבין , באמצע החודש

וזאת ברקע פרסום מדד מחירים  , הארוך מזה כעשור( כשישה שבועות)רצף ירידות , כאמור, השלימו השבועסטריט
ומדד 2.4%-ירד כs&p500-מדד ה, 2.8%-ק ירד כ"כאשר מדד הנאסד, (הרחבה בהמשך)ב "לצרכן גבוה מהצפי בארה

.2.1%-ונס ירד כ'הדאו ג

אמרו כי לראשונה זה עשור הבנק המרכזי  ECB-גורמים בכירים ב.העלאת ריבית ראשונה באירופה מתקרבת❖
זאת על רקע הסביבה האינפלציונית  , "ייתכן אף בפגישה הקרובה ביולי, בקרוב מאוד"באירופה צפוי להעלות את הריבית 

ישנו קונצנזוס בקרב מקבלי ההחלטות כי האינפלציה הגבוהה מחייבת  (. ברמה שנתית בחודש אפריל7.5%)הגבוהה 
של הבנק צפויה גם היא להתקבל  ח"האגתוכנית רכישות עוד נאמר כי החלטה על סיום ". מושרשת"לפעול בטרם תיעשה 

.2014מאז שנת ( -0.5%)יש לציין כי הריבית באירופה נמצאת ברמה שלילית . עד סוף יוני

וזאת עד לקבלת הבהרות בנוגע לכמות החשבונות המזויפים  , טוויטרשל רכישת " השעיה זמנית"הודיע על , מאסקאלון ❖
כי שיעור החשבונות המזויפים ברשת החברתית ברבעון הראשון עמד טוויטרלפני כעשרה ימים הודיעה . ברשת החברתית

נראה . שאכן כך המצב, כאמור, מעוניין לוודאומאסק, מיליון229שעמד על , ממספר המשתמשים היומי5%-על פחות מ
על רקע הירידות החדות במניות הטכנולוגיה בעת  )מנסה לנצל את הנושא בכדי לשפר את תנאי העסקה מאסקכי 

זאת בניגוד  , ביום שישי10%-בתגובה ירדה מניית החברה בכ.ואף יתכן כי ברצונו לסגת ממנה לחלוטין, (האחרונה
.למגמה הכללית

מיליארד  4גופים מוסדיים ישראלים רכשו , בחודש מרץ.ח"המטהגופים המוסדיים בישראל ממשיכים לתמוך בשערי ❖
עלו זאת למרות שבחודש זה השווקים , (פברואר-מיליארד דולר בחודשים דצמבר8.3בהמשך לרכישות של )דולר 

,  כך(. ח"ח על מנת שלא לרדת בשיעור החשיפה הכוללת למט"כ גורמות למוסדיים לרכוש מט"ירידות בשווקים בד)
. מיליון דולר400-בכח"המטאת גידור והקטינול "מיליארד דולר בחו3.6-המוסדיים רכשו במרץ נכסים בהיקף של כ

זוהי עוד אינדיקציה לשינוי  . במרץ( 17.0%-מ)17.6%-ח ל"בשורה התחתונה המוסדיים הגדילו את החשיפה במט
מיעוט האקזיטים  , יחד עם הגידול בפערי הריביות)שחל בגורמים שתמכו בהתחזקות השקל בשנים האחרונות 

(.ועוד

הרמה  , 4%-ברמה שנתית עלה המדד כ. 0.8%-כ, מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בהתאם לצפי בחודש אפריל❖
(  2.3%)תחבורה , (2.8%)הלבשה , (5.5%)עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים . 2011הגבוהה מאז שנת 

.לעומת התקופה המקבילה אשתקד16.3%-עלו בכ( שאינם במדד)מחירי הדירות . 1.5%-ותרבות ובידור שעלה ב

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

5.25%S&P 5004023.89-2.97%-15.57%-351874.25-3.22%א "ת

5.59%NASDAQ 10011805.00-4.16%-24.54%-1251941.57-3.98%א "ת

5.97%DAX 3014027.930.90%-11.69%-902190.54-5.70%א "ת

4.24%FTSE1007418.15-1.13%0.46%-3275.100.56%א בנקים"ת

SME 60742.77-7.60%-17.46%EUROSTOXX 600433.48-1.09%-11.14%א "ת

11.18%NIKKEI 22526427.65-1.46%-8.21%-1133.61-5.24%ן"א נדל"ת

13.74%MSCI  WORLD 629.19-2.25%-16.64%-1709.96-7.99%א צמיחה"ת

ALL SHARE1936.67-6.34%-11.10%HANG SENG19898.77-4.30%-14.95%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

6.40%AA+4.850.73%1.54-20373.58-1.11%תל בונד 

5.84%AA4.560.59%1.49-60361.08-1.06%תל בונד 

3.82%A2.991.12%2.60-365.43-1.51%תל בונד תשואות

5.44%AA4.350.51%1.47-362.08-1.12%תל בונד צמודות

5.82%AA-3.513.13%1.16-50376.30-0.42%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
366.22-0.76%-4.74%A-2.884.51%2.66

2.08%A+2.355.67%3.92-400.03-0.26%תל בונד גלובאל

358.06-0.48-5.10A+3.203.481.55תל בונד לא צמודות

--387.610.69%8.24%A+2.505.14%תל בונד דולר
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סביבה כלכלית ושווקים פיננסים

ב"ארה

אך $, B20.02לעומת צפי $ B19.25בגובה של , ההכנסות היו נמוכות מהצפי.הרבעון הראשוןת"דוחודיסני פרסמה את ❖
(  נטפליקסכגון + )נבע מסיום חוזים של מתן תוכן למתחרות של דיסני$ B1.0-בהקשר זה ציינה החברה כי אבדן של כ

דולר  1.08-גם הרווח למניה היה נמוך מהצפי והסתכם ב. וזאת על מנת לייצר ייתרון תחרותי משמעותי לשירות בהמשך
סנט למניה שנבע ממיסוי גבוה מהצפוי על  11לטענת החברה עקב אבדן של , דולר למניה וזאת1.19למניה לעומת צפי 
בעוד סגמנט  , יש לציין כי בשורה העליונה סגמנט הבידור והטלוויזיה היו נמוכים מהצפי המוקדם. ב"רווחים מחוץ לארה

הינה גיוס גבוה מהצפוי של לקוחות חדשים לשירות ת"בדוחונקודת אור משמעותית . הפארקים היכה את הצפי המוקדם
(.נטפליקסבוזאת על רקע הירידה בכמות המנויים + )דיסני

-מדד המחירים עלה כ. מדד המחירים לצרכן באפריל גבוה מהצפי אך מעיד על התמתנות בקצב האינפלציה השנתי❖
ברמה שנתית (. 0.4%-לעומת צפי ל0.6%-מדד הליבה עלה כ)0.2%בחודש אפריל וזאת לעומת צפי לעלייה של 0.3%

לעומת צפי  6.2%-בעוד מדד הליבה עלה כ(בחודש מרץ8.5%-אך נמוך מ)8.1%-לעומת צפי ל8.3%-עלה המדד כ
זוהי הפעם הראשונה מזה שמונה חודשים שקצב האינפלציה  . (בחודש מרץ6.5%-אך גם כאן נמוך מ)6.0%-ל

.ב רושם ירידה"בארה

אירופה

נשיא המדינה וראש ". ללא דיחוי"ו "כאשר המדינה צפויה להגיש בקשה להצטרף לברית נאטהיסטוריה בפינלנד❖
הודיעו הבוקר כי הם תומכים בהצטרפות של ארצם  , מ עם רוסיה"ק1300הממשלה של המדינה החולקת גבול באורך של 

ו היא  "מסרו כי הצטרפות פינית לנאט, בתגובה ראשונה על ההכרזה, הרוסים. בצעד שצפוי להכעיס את רוסיה, לברית
בנוסף הזהיר משרד החוץ הרוסי כי מוסקבה תיאלץ  ". מצדיק תגובה סימטרית"וכי הדבר , על רוסיה" משמעי-איום חד"

ו צפויה לעודד את שכנתה  "ההודעה של מנהיגי פינלנד כי הם תומכים בהצטרפות לנאט". טכניים-צעדים צבאיים"להגיב ב
.שבדיה לנקוט צעד דומה

צפי האנליסטים לגידול הממוצע  , הרבעון הראשוןת"דוחודיווחו את STOXX600-מן החברות במדד ה65%-לאחר שכ❖
.סקטור האנרגיה מציג את הרווחיות הגבוהה ביותר עד כה(. ת"הדוחולפני עונת 20.8%-מ)42.4%-ברווח עלה ל

סין

צפי  )2.1%וברמה שנתית עלה ( 0.2%צפי )0.4%-כאשר עלה כ, מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל היה גבוה מהצפי❖
נתוני סחר החוץ  (. 7.7%צפי )ברמה שנתית 8.0%גם מדד המחירים ליצרן היה גבוה מהצפי באפריל כאשר עלה (. 1.8%

(.3.2%לעומת צפי )3.9%-כאשר הייצוא עלה בכ, בסין היו טובים מהצפי באפריל

ישראל  

בעוד , בלומברגעל פי דיווח של אתר . מיליארד דולר בכדי להגיע לסיום פרשת האופיואידים5מוכנות לשלם טבע ואלרגן ❖
ב על כך שהתרופות ששיווקו הובילו להתמכרות  "תביעות בבתי המשפט בארה3500מתנהלות נגד חברות התרופות 

מבחינת טבע מדובר על תשלום  . טבע ואלרגן רוצות להגיע לסיום הפרשה, ב"ולמותם של חצי מיליון אנשים בארה
יש לציין כי  . נמוך יותרת"בדוחושההפסד בו היא תצטרך להכיר הווה אומר , מיליארד דולר2.5בתרופות בשווי של 

שטבע מעריכה כי תפתור את נושא האופיואידים  אמרשולץקארל החברה "אך מנכ, השיחות בעניין נמשכות זה תקופה
.2022עד סוף שנת לחלוטין

, זה הרבעון החמישי ברציפות, חזקים לרבעון הראשון של השנה עם שיא רבעוני במכירותת"דוחופרסמה דלתא גליל ❖
483.9-בהמכירות ברבעון הראשון הסתכמו . ברווח הנקי26%וגידול של , שיא רבעוני שביעי ברציפות ברווח התפעולי

-והגיע ל26%-הרווח הנקי ברבעון גדל כ.מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד416.1לעומת 16%גידול של , מיליון דולר
המשקפת צמיחה  , 2022החברה מאשררת את התחזית לשנת .מיליון דולר ברבעון המקביל15.1לעומת , מיליון דולר18.9

וזאת בהנחה שלא תחול התפרצות  ( 2021מיליון דולר בשנת 124.2מיליון דולר לעומת 138-145)דו ספרתית ברווח הנקי 
.א"בבורסה בת7%-ח עלתה מניית החברה בכ"בתגובה לדו. נוספת של נגיף הקורונה

₪  מיליארד 21-כ, ₪מיליארד 8-באפריל העודף התקציבי הסתכם ב. נתוני התקציב ממשיכים להפתיע לטובה❖
-ב4.4%-לפני חודש ו1.3%-במונחי תוצר מ0.6%-החודשים האחרונים ירד ל12-הגירעון התקציבי ב. מתחילת השנה

נתונים אלו מצטרפים  (. לעומת התקופה המקבילה אשתקד)מתחילת השנה 18.6%-ההכנסות ממיסים עלו בכ. 2021
מה שיחד עם נתוני האינפלציה צפויים להביא  , לנתוני התעסוקה החזקים ומעידים על עצמת הכלכלה בישראל

.להמשך ריסון מוניטארי בחודשים הקרובים

החברה ציינה כי הדירוג  .AA-ברמה של , השאירה את דירוג האשראי של ישראל על כנוS&Pדירוג האשראי חברת❖
,  כך. כיוון שאלו לא צפויים לפגוע בצמיחה, נשאר על כנו וזאת למרות אי הוודאות הפוליטית וההרעה במצב הבטחוני

, כןכמו (. 3.4%צמיחת תוצר לנפש של )5.5%בצמיחת תוצר של 2022חברת הדירוג צופה כי כלכלת ישראל תסיים את 
3.5%הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל היא , עם זאת. 2026בשנת 58%-ליחס חוב התוצר של ישראל יגיע , להערכתה

.  בשנה1.5%המשקפים צמיחה לנפש של , לשנה

שבועיתסקירה
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הגרף השבועי

הודו אוסרת על ייצוא חיטה

סופג    לייצוא מלאי החיטה , אוקראינה-בהמשך למלחמת רוסיה
.מהלומה נוספת

אסרה  , היצואניות הגדולות של חיטה בעולם10-אחת מ, הודו❖
לאחר שגל חום חריג בחודש מרץ  מיידי על יצוא חיטה באופן 

.השפיע על היבול במדינה

מטרת האיסור היא לשלוט בעליית מחירי החיטה המקומיים  ❖
עליית מחירי המזון והאנרגיה  . מתחילת השנה40%-שנסקו ב

שיא -באפריל7.8%הביאה את הודו לקצב אינפלציה שנתי של 
.של שמונה שנים

החיטה העולמי  ביבול לירידה ב "ארהשל ממשלת בהמשך לצפי ❖
הודעה של ממשלת הודו צפויה להביא , שנים4לראשונה מזה 

ללחץ נוסף על מחירי החיטה בעולם שכבר כעת נמצאים ברמות  
יצואניות חיטה שתי )שיא עקב מלחמת רוסיה ואוקראינה 

(.משמעותיות ביותר
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