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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

עם זאת התפוקה  (. בתחזית קודמת4%)5.6%-ל2021הבנק העולמי העלה את תחזית הצמיחה הגלובלית לשנת ❖
.  מהתחזיות שפורסמו לפני הקורונה למרות ההתאוששות2%-תהיה נמוכה בכ

.ב צפויות לבטל את כל המכסים ההדדיים שהוטלו בתקופת הנשיא טראמפ"אירופה וארה❖

. 80-השיעור הגבוה מאז תחילת שנות ה, ב העלו את המחירים בחודש מאי"מהעסקים הקטנים בארה40%-כ❖

כלכלת ישראל❖

-ב, ובזכות המשך הירידה בתחלואה ועליה בקצב ההתחסנות1.6-בהמשך להסרת מגבלות התו הירוק והסגול ב❖
.  מסכות במקומות ציבורייםלעטייתביניהן החובה , יוסרו מגבלות הקורונה האחרונות15.6

הגירעון  . מיליארד במאי אשתקד17.8זאת לעומת , ₪מיליארד 8-בכהגירעון בתקציב בחודש מאי הסתכם ❖
הדבר נובע מההתאוששות המהירה  . לפני חודש11.5%-תוצר מ10.5%-החודשים האחרונים ירד ל12-המצטבר ב
-כמו כן ההוצאות בגין הקורונה נמצאות במגמת ירידה. בהכנסות ממיסים22.4%אשר גרמה לעלייה של , של המשק

.  משרד האוצר צפוי לצמצם את היקף הגיוסים בחודשים הקרובים

הרכישות אונליין  (. אל מול מאי אשתקד)במאי ₪ מיליארד 33.3-ל17.3%-היקף הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב❖
שינוי  . במאי אשתקד51%במאי לעומת 57%-שיעור הרכישות אונליין עלה ל. לעומת מאי אשתקד20%-בכעלו 

מעיד על שינוי בהתנהגות הצרכנים אשר מקצים משאבים גדולים יותר לרכישות , למרות פתיחתו של המשק, זה
למאי ישראל לחמה  21-למאי ועד ה10-יש לציין שבין ה. )למרות הירידה בתחלואה וביטול הסגרים-אונליין

(.  במבצע שומר החומות

גבוהה כמעט פי שניים מתחזית בנק ישראל שעומדת ,2021בשנת 2.2%משרד האוצר פרסם תחזית אינפלציה של ❖
.1.3%-על כ

-כאשר התמורה הצפויה מהפרויקט מוערכת ב, קבוצת אורון זכתה במכרז של נתיבי ישראל להקמת חניון חנה וסע❖
.40.75%-בכהמניה עלתה מתחילת החודש . חודשים44.5-תקופת העבודה תתפרס על פני כ, ₪מיליון 124

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351693.510.45%12.97%S&P 5004247.440.41%13.08%א "ת

1251760.240.11%12.25%NASDAQ 10014069.421.85%9.16%א "ת

901983.51-0.67%13.32%DAX 3015693.270.00%14.39%א "ת

2634.51-0.46%29.33%FTSE1006885.320.92%10.43%א בנקים"ת

SME 60826.021.76%19.09%EUROSTOXX 600457.511.09%14.66%א "ת

992.710.29%19.28%NIKKEI 22528948.730.02%5.48%ן"א נדל"ת

2100.890.96%16.23%MSCI  WORLD 719.520.45%11.33%א צמיחה"ת

ALL SHARE1966.520.19%15.16%HANG SENG28842.13-0.26%5.92%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20385.010.07%4.53%AA+5.05-0.54%0.97תל בונד 

60370.750.05%4.27%AA4.71-0.54%1.03תל בונד 

367.50-0.15%5.77%A-3.27-0.01%1.85תל בונד תשואות

370.230.03%4.37%AA4.49-0.51%1.10תל בונד צמודות

50392.98-0.15%0.24%AA-4.001.49%1.05תל בונד שקלי 

372.65-0.04%3.45%A-3.133.11%2.78בונד תשואות שקלי

392.250.10%5.31%A+2.614.69%4.45תל בונד גלובאל

370.13-0.09%1.09%AA-3.611.89%1.49תל בונד לא צמודות

265.47-0.06%7.26%A+2.764.68%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

השבוע שוב  . שהיא אינה עוד נגידת הבנק המרכזי ולא צריכה להחליט על מתווה הריבית" לשכוח"שרת האוצר ילן ממשיכה ❖
להערכתנו הדברים נאמרו נוכח השיפור הכלכלי וחששותיה  . רמזה שסביבת ריבית גבוהה יותר יכול שתהיה מצב חיובי

יש לציין שהקונצנזוס סביב הסוגייה השתנה  .  להשקעות ותמיכה נוספת בכלכלהביידןלהתחממות יתר עקב תוכניתו של 
.  מאז התבטאותה הקודמת והיום רוב חברי הפד כבר אמרו בראיון זה או אחר שיש להתחיל לדון בנושא זה

זוהי הפעם  . החודשים האחרונים12-ב5%-וכ( 0.4%-הצפי היה ל)0.6%-בכמדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ❖
.  השלישית ברציפות שהמדד בפועל גבוה מהצפיות

.מיליון9.286-כאשר סך המשרות הפתוחות עלה ל, אלף משרות פתוחות998בחודש מאי נוספו ❖

370-הצפי היה ל. )אלף תביעות בשבוע החולף376כמות התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ממשיכות לרדת לרמה של ❖
(. אלף תביעות

. נקודות86.4-נקודות ל3.5-סנטימנט הצרכנים של מישיגן עלה ב-אופטימיות הצרכנים ממשיכה לעלות❖

אירופה

הצפיאך,במיתוןנמצאתעדייןאירופהשבוהשניהרבעוןעלומצביעשליליאמנםהנתון.0.3%-בירדהרבעוניג"התמ❖
.הציפיותמולאלשיפוררואיםהכלשסךכך,0.6%שליותרחדהלירידההיה

בההמרחיבההמוניטאריתהמדיניותאתזולעתלשנותמתכנןשאינוומודיעחוזר-השווקיםאתלהרגיעממשיךECB-ה❖
.נוקט

סין❖

צפי  )1.3%ברמה שנתית הציג המדד עליה של (. 0.1%הצפי המוקדם היה לירידה של )0.2%-במדד המחירים לצרכן ירד ❖
(.1.6%מוקדם של 

10%-אם נוסיף לעליה זו התחזקות של יותר מ(. 8.5%-צפי ל)שנה אחורה 9%-במאי וכ1.6%-מדד מחירי התפוקה עלה ב❖
יש לציין  . בשערו של היואן הסיני אל מול הדולר נראה שנוצר לחץ משמעותי להתייקרות של מוצרים המיובאים מסין

. בלבד0.5%-כאשר מחירי מוצרי צריכה עלו ב, שהעלייה נובעת ברובה ממחירי הסחורות

(. 51.5%-הצפי המוקדם)51.1%-הייבוא השנתי עלה ב, (32.1%-הצפי המוקדם)27.9%-הייצוא השנתי עלה ב❖

1.5-ניתנו כ-בפועל רואים עליה במתן הלוואות חדשות, למרות השיח המתגבר על צינון הכלכלה והגבלות במתן אשראי❖
. מיליארד בחודש קודם1.47-וכ, מיליארד יואן1.41-אל מול צפי ל, מיליארד יואן במאי

ישראל

30%-בכנתון אשר עדיין נמוך , אלף במאי192-וכ, אלף באפריל139, אלף במרץ60-כ-ל"יותר ישראלים טסים לחו❖
עם זאת מספר  . כך שעם הירידה בתחלואה העולמית הצפי הוא לראות את המספר הזה הולך ועולה, מהמספר טרום הקורונה

ירידה זו נבעה בין היתר ממבצע שומר  . אלף באפריל36אלף בלבד לעומת 21-התיירים הנכנסים לישראל פחת במאי ל
.  החומות והאלימות ברחבי ישראל אך גם מהבדיקות המחמירות ותנאי הכניסה לישראל לתיירים

אולם בדומה למה שקורה בעולם מבחינה של מרכיבי הסקר  , סקר מגמות בעסקים מצביע על אופטימיות והתרחבות בפעילות❖
וקושי בהשגת עובדים בעיקר בענף המלונאות  , בעיקר בענף התעשייה והבניה, ניתן לראות כי יש מחסור בציוד ובחומרים

.  והשירותים

,  חברות חדשות שהנפיקו לראשונה השנה51-חברות טכנולוגיה חדשות ביצעו הנפקה ראשונית בשבוע החולף והצטרפו ל5❖
,  העוסקת בהתפלת מיםקלינטקחברת -ורידיס: החברות שהנפיקו השבוע הן. פ"חברות הייטק ושותפויות מו33ביניהן 

ההנפקה הגדולה ביותר השנה בבורסה  -₪מיליארד 3.7לפי שווי של ₪ מיליון 883גייסה )כחותחנות , טיפול בפסולת
לפי שווי ₪ מיליון 312גייסה )עוסקת בפיתוח תוכנה לאנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים -גלאסבוקס;(בישראל

עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלים קרקעיים ואוויריים  -ן'ויזנקסט;(₪מיליארד 1.1של 
עוסקת בפיתוח ומכירת תוכנה להפקת סרטוני וידיאו מותאמים  -אידומו;(₪מיליון 407לפי שווי של ₪ מיליון 113גייסה )

עוסקת בפיתוח שיווק ותפעול פלטפורמות -איירסמארטאורה ;(₪מיליון 340לפי שווי של ₪ מיליון 75גייסה )אישית 
(. ₪מיליון 167-לפי שווי חברה של כ₪ מיליון 35גייסה )לטיהור אוויר 
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