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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

מתקופת טרום 5%-ב עלו ב"מסקירת רווחי כלל החברות האמריקאיות עולה שהרווחים מהפעילות בתוך ארה❖
.  לעומת טרום המשבר15%-בכל עדיין נמוכים "ואילו הרווחים מפעילות בחו, המשבר

זאת לאחר דוח תעסוקה מאכזב  , ב שיתפרסם השבוע"תשומת לב המשקיעים תתמקד בדוח התעסוקה בארה❖
.  באפריל

המתכננים יציאה מוקדמת מן המדיניות המוניטארית  , הולך ועולה מספר הבנקים המרכזיים ברחבי העולם❖
מספר החברים בפד , בנוסף. השבוע הצטרפו לקבוצה זו הבנקים המרכזיים של ניו זילנד ודרום קוריאה. המרחיבה

. הטוענים כי יש להתחיל בדיון על צמצום התמריצים גם הוא גדל

כלכלת ישראל

תשואה על ההון  , ח"מש662רווח של -דיסקונט: פרסמו את דוחותיהם השבועוהבינלאומילאומי, דיסקונטבנק ❖
175-ח ומרווחים גבוהים משוק הון שהסתכמו ב"מש147הבנק נהנה הרבעון מהפרשה שלילית של . 14.5%של 
תשואה  , ח"מש1,340רווח של -לאומי. 10.2%והלימות ההון עומדת על , 2.4%-האשראי לציבור עלה ב. ח"מש

ח ומרווחים גבוהים משוק "מש212הבנק נהנה הרבעון מהפרשה שלילית להפסדי אשראי על סך . 15%על ההון של 
הלימות ההון  , (8.1%-ן"הוצג גידול חד במיוחד בתחום הנדל)4.1%–האשראי לציבור עלה ב . ח"מש192ההון של 

הבנק נהנה הרבעון מהפרשה  . 13%תשואה על ההון של , ח"מש287רווח של -בינלאומי. 11.73%עומדת על 
. 11.55%והלימות ההון עומדת על , 1.4%-האשראי לציבור עלה ב, ח בלבד"מש9שלילית של 

קורונה

מאוכלוסייה הבוגרת  50%-כ, השבוע בקצב המתון ביותר מאז תחילת המגפהב עלתה "מקורונה בארההתחלואה ❖
44%-ככאשר , גם במדינות אירופה ישנה צניחה דרמטית בתחלואה. קיבלו לפחות מנת חיסון אחת61%-חוסנה וכ

.מהאזרחים הבגירים באיחוד האירופי כבר קיבלו לפחות מנה אחת של חיסון נגד הנגיף

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351706.900.87%13.87%S&P 5004204.111.16%11.93%א "ת

1251774.470.01%13.16%NASDAQ 10013748.742.06%6.68%א "ת

901999.92-2.18%14.26%DAX 3015519.980.53%13.13%א "ת

2706.952.66%32.89%FTSE1006885.320.02%8.65%א בנקים"ת

SME 60817.71-1.25%17.89%EUROSTOXX 600448.981.02%12.52%א "ת

1009.88-2.11%21.34%NIKKEI 22529149.412.94%6.21%ן"א נדל"ת

2078.08-0.80%14.97%MSCI  WORLD 711.151.37%10.04%א צמיחה"ת

ALL SHARE1977.47-1.55%15.80%HANG SENG29124.412.34%6.95%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20383.58-0.24%4.15%AA+5.11-0.42%1.00תל בונד 

60369.40-0.25%3.89%AA4.77-0.43%1.03תל בונד 

366.03-0.39%5.35%A-3.290.17%1.77תל בונד תשואות

368.87-0.25%3.99%AA4.53-0.35%1.05תל בונד צמודות

50393.820.07%0.45%AA-4.051.48%1.00תל בונד שקלי 

370.95-0.18%2.98%A-3.173.28%2.94בונד תשואות שקלי

389.77-0.32%4.65%A+2.654.91%4.65תל בונד גלובאל

370.19-0.04%1.11%AA-3.661.90%1.49תל בונד לא צמודות

265.42-0.14%7.24%A+2.774.41%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

י העלאת מס החברות  "אשר ככל הנראה ימומן באופן חלקי ע, טריליון דולר6בהיקף של 2022הציג את תקציב ביידןממשל ❖
וצפי  2022תוצר בשנת 7.8%מתוכנית זו נגזר גירעון של (. צעדים אלו טרם אושרו בקונגרס)והעלאת המיסוי לעשירים 

.  2031תוצר ב 117%-ל2020-תוצר ב100%-תוך עליה בחוב הפדרלי מ, תוצר לשנה בעשור הקרוב5%-לגירעון של כ
בנטרול )במידה ותוכנית זו תאושר היקף ההוצאות בעשור הקרוב צפוי להיות הגבוה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה 

(.בהן ניתנו מענקי קורונה2020-2021

אינדיקציה  -'נק75.2ומדד מנהלי הרכש של שיקאגו עלה לרמה של 2.3%-ליבת ההזמנות ממפעלים עלתה באפריל ב❖
.לשיפור משמעותי בתעשייה האמריקאית

מה שגרם לירידה של  , (למרבית האזרחים בחודש קודם$ 1,400לאחר מתן סיוע של )41%-בכהתמיכות הממשלתיות קטנו ❖
-למרות זאת יש לשים לב כי שיעור החיסכון עדיין נותר גבוה.  בשיעור החיסכון27.7%בהכנסה הפנויה ולירידה של 13%

.14.9%ברמה של 

שירותי אירוח  , (12%עליה של )בידור ופנאי , תוך הסטה לצריכת שירותים כגון תעופה, 0.5%-הצריכה הפרטית עלתה ב❖
מגמה זו עתידה להימשך בד בבד עם הסרת  . בצריכת מוצרים0.5%זאת אל מול ירידה של , (8.8%עליה של )והסעדה 

.  המגבלות וירידה בתחלואה

, מיליארד דולר5.66-הכנסות החברה הסתכמו ב. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של NVIDIAחברת השבבים ❖
3.66-הרווח למניה הסתכם ב. מיליארד דולר5.41ומעל הצפי שעמד על , בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד84%עליה של 

ההכנסות מתחום  . דולר למניה3.28ומעל הצפי שעמד על , בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד103%עליה של , דולר למניה
מיליארד  2.05-והסתכמו ב79%-מיליארד וההכנסות מתחום השרתים עלו ב2.76-והסתכמו ב106%-עלו בהגיימינג

זאת בהשוואה להכנסות של , מיליארד דולר6.3בוא היא מצפה להכנסות של , החברה פרסמה תחזית לרבעון הנוכחי. דולר
. מיליארד דולר5.5מיליארד ברבעון השני בשנה שעברה ותחזיות האנליסטים שעמדו על 3.87

עליה של  , מיליארד דולר5.96-הכנסות החברה הסתכמו ב. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של סיילספורס❖
דולר 1.21-הרווח למניה הסתכם ב. מיליארד דולר5.89ומעל הצפי שעמד על , בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד22.6%
.  סנט מעל הצפי33-בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ו72.8%עליה של , למניה

אירופה

גוששלהכלכליהסנטימנטמדד,(למעלהפירוט)בתחלואההירידהעללדיווחיםבהמשך-גואהבאירופההאופטימיות❖
ביותרהגבוההלרמתובמאיעלההעסקיםבטחוןמדדבנוסף.2017סוףמאזביותרהגבוההלרמתוחדבשיעורעלההאירו

.האחרונותבשנתיים

ישראל

כולל מספר  , מרבית הרכיבים במדד עלו. בפברואר0.44%-במרץ ו0.37%לאחר עליה של  0.25%-המדד המשולב עלה ב❖
התאוששות מהירה יכולה לגרום להפחתת מעורבותו . ויבוא מוצרי הצריכה, פדיון, יצוא, יצור, מועסקים, המשרות הפנויות

.ח"האגשל בנק ישראל בשווקים ובעיקר בשוק 

,  לתקופה של בין חודש לשלושה חודשים נוספים, 1.7.2021-ת מעבר ל"משרד האוצר החליט להאריך את התשלומים לחל❖
מובטלים על 1.25בנוסף היחס בין מספר מובטלים למשרה פנויה עומד על . זאת לפי תנאים מסוימים של גיל ומספר ילדים

נתון זה מצביע על קשיי גיוס וצפוי להגדיל את הלחצים  . ערב  משבר הקורונה1:1לא רחוק מהיחס של , כל משרה פנויה
.  במרץ4.7%-באפריל מ5%-מנגד שיעור האבטלה עלה ל. לעלייה בשכר

מול רבעון 5%-ירידה של כ, ח"מש2,061-ההכנסות הסתכמו ב. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של שטראוס❖
. ברבעון מקביל אשתקד16.4%אל מול , מההכנסה18.1%שיעור של , ח"מש373–הסתכם ב EBITDA-ה. מקביל אשתקד

מרבעון 2.7%ירידה של , ח"מש401-הכנסות החברה הסתכמו ב. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של פרשמרקט❖
הרווח הנקי  (. הירידה התמתנה בעקבות פתיחת סניפים חדשים. 8.1%-המכירות בחנויות זהות ירדו ב), מקביל אשתקד

. ברבעון מקביל אשתקד7.6%-ל7.3%-שיעור הרווחיות השתפר מ. ₪מיליון 30-הסתכם ב

מרבעון 11%עליה של , ח"מש401-הכנסות החברה הסתכמו ב. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של טיב טעם ❖
.ברבעון מקביל אשתקד4.3%-ל2%-שיעור הרווחיות עלה מ. ₪מיליון 17-בכהרווח הנקי הסתכם . מקביל אשתקד

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com

