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אירועים מרכזיים השבוע

ניהול  "למודל של " חיסול המגיפה"נראה שיותר ויותר מדינות מאמצות מודל חדש של התמודדות עם המגיפה ממודל של ❖
. קרי הפניית יותר תשומת לב למקרי פטירה וחולים קשה מאשר כמות נדבקים וקצב הדבקות, "המגיפה

ביטול פטור תו ירוק לילדים  : קבינט הקורונה יצא בהוראות חדשות אשר תקפות מהיום, עקב העלייה בתחלואה בישראל❖
הנחיה להעביר את משרדי הממשלה  , מסכות גם בחללים פתוחים ואמירה מפורשת בדבר אפשרות של סגר, 12מתחת לגיל 

הערכת  . והמלצה למגזר הפרטי לעבור למתכונת עבודה מהבית, נוכחות במשרד50%למתכונת עבודה בהיקף של 
(.  תקופת החגים)ככל הנראה בספטמבר , הממשלה היא שלא יהיה מנוס מסגר

:  לא העיבה של המדדים אשר המשיכו לשבור שיאים גם השבוע וזאת מהסיבות הבאות, התפשטות המגיפה וזן הדלתא❖
וכן הערכה כי עליית התחלואה תוביל להמשך מדיניות  , שינוי היחס של הממשלות כלפי המגיפה כפי שצוין מעלה

כאשר  , (הטובה ביותר מזה עשור)ועונות הדוחות , כמו כן תרמו נתוני תעסוקה טובים מאוד. פיסקלית ומונטרית מרחיבה
. הכו את תחזיות ההכנסות לרבעון87%-הכו את תחזיות הרווח ו88%מתוכן ;פרסמו דוחות S&P500-חברות ב427-כ

מהחברות שדיווחו  88%-כB&B(BNB .)אייר ו,((EBAYאיביי, (DIS)דיסניביניהן , חברות ידווחו השבוע1,100-כ❖
נתון אשר גרם ללא מעט אנליסטים להעלות את התחזיות הרווח שלהם לרבעון , עד כה הכו את תחזיות הרווח למניה

תשומת לב , מעבר לדוחות. 3.6%-לרבעון השלישי עלה ב S&P500-כאשר החציון לרווח למניה של ה, השלישי
זאת לאחר רצף הפתעות כלפי מעלה בחודשים  , המשקיעים תתמקד השבוע בנתוני האינפלציה אשר יפורסמו ביום רביעי

.  האחרונים

ב יהיו חשמליים  "מהרכבים שימכרו בארה50%-כ2030שאומר שעד שנת ( לא מחייב לעת עתה)ב הוציא צו "נשיא ארה❖
אמנם רובן כבר ;זהו יעד שאפתני אשר יצריך שינוי עצום מטעם יצרניות הרכב. י מימן"מופעלים ע/ היברידיים / 

מיליארד דולר 330-התחייבו לייצור רכבים חשמליים וההשקעה המצרפית של התעשייה ברכבים חשמליים נאמדת על כ
כ"מבהבלבד 2%-ב עומד על כ"אך עם זאת יש להבהיר כי נכון להיום סך המכירות של רכבים חשמליים בארה, 2025עד 

(.באירופה10%-בסין ו6%-בהשוואה ל)מכירות הרכבים 

. 2019זאת כשלוש שנים מאז אישור התקציב האחרון לשנת , 2021-2022הממשלה אישרה השבוע את התקציב לשנים ❖
עומד  2021הגירעון הממשלתי הצפוי לשנת , י התקציב"עפ. 2021בנובמבר 4-התקציב נדרש לאישור סופי של הכנסת ב

אישור התקציב  . ג"מהתמ3.9%-עומד על כ2022ולשנת ( הוצאות הקשורות לקורונה3.8%-מזה כ)ג"מהתמ6.8%על 
.  מוריד את הסיכוי להורדת דירוג לישראל

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351689.87-0.11%12.73%S&P 5004436.520.94%18.12%א "ת

1251754.03-0.52%11.86%NASDAQ 10014835.761.11%15.11%א "ת

901960.18-1.18%11.99%DAX 3015761.451.40%14.89%א "ת

2575.331.39%26.43%FTSE1007122.951.29%10.25%א בנקים"ת

SME 60761.15-0.98%9.74%EUROSTOXX 600469.971.78%17.78%א "ת

972.25-1.94%16.82%NIKKEI 22527820.041.97%1.37%ן"א נדל"ת

1940.46-1.86%7.35%MSCI  WORLD 731.190.96%13.14%א צמיחה"ת

ALL SHARE1894.45-1.03%10.94%HANG SENG26179.400.84%-3.86%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20387.010.67%5.08%AA+5.04-0.47%1.10תל בונד 

60372.540.63%4.77%AA4.65-0.47%1.16תל בונד 

369.270.60%6.28%A3.310.12%1.93תל בונד תשואות

372.090.64%4.89%AA4.46-0.43%1.22תל בונד צמודות

50397.310.31%1.34%AA-3.971.32%1.03תל בונד שקלי 

376.490.28%4.52%A-3.112.92%2.71בונד תשואות שקלי

398.660.60%7.03%A+2.504.32%4.20תל בונד גלובאל

373.930.34%2.13%AA-3.551.73%1.49תל בונד לא צמודות

267.80-0.77%8.21%A+2.924.19%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

התחזית  )4,700הבנק צופה שבסוף השנה המדד יעמוד על שער של , S&P 500-פרסמה תחזיות למדד הסאקסגודלמן❖
207-ל2020הרווח המצרפי למניה יעלה בשנת (. בתחזית הקודמת4,600)4,900שער של 2022לסוף , (4,300הקודמת 

התנודתיות תעלה עקב אי הוודאות בנושא המדיניות  . 2020-מעל הרווח המצרפי למניה ב45%-כ, (דולר193-מ)דולר 
לדעת הבנק הרוכשים הגדולים בתקופה זו יהיו דווקא החברות עצמן כאשר נכון לעכשיו הרכישות  . הפיסקלית והמונטרית

.מיליארד דולר683העצמאיות של חברות עומדת על 

זאת בעקבות שינוי טעמי  , לראשונה מזה מספר חודשים ישנה הקלה בצוואר הבקבוק שנוצר בשרשרת האספקה❖
.  הצרכנים לכיוון צריכת שירותים במקום מוצרים אשר נובעת בעיקר עקב ביטול ההגבלות והסגרים

במידה והקצב  . 5.4%–בנוסף שיעור כוח העבודה עלה ואחוז האבטלה ירד ל ,השינוי במספר המועסקים הכה את הצפי❖
ח "בעקבות דו. ב צפוי לחזור לרמה טרום המשבר בעוד פחות משבעה חודשים"מספר המועסקים בארה, הנוכחי יישמר

אבטלה ואינפלציה  3-4%)התעסוקה אחד מנגידי הפד העריך כי אם תמשך המגמה התנאים להעלאת ריבית יכולים להתקיים 
.  והפד צפוי להודיע על סיום תוכנית הרכישות עד סוף שנה2022כבר לקראת סוף ( 2%מעל 

17-עם זאת נציין כי אף לא אחד מ. התרחבות נאה בתעשייהבמגזר הייצור ירד מעט אך עדיין מצביע על  ISM-מדד ה❖
אלו  .  קשיים בגיוס עובדיםובנוסף עדיין ניתן לראות , לא הראה על ירידה במחירי הסחורותהסקטורים הנסקרים 

-נציין כי רמת השכר עלתה ברמה השנתית ב. אינדיקציה להמשך עליה בשכר ולחצים להמשך עליית מחיריםמהווים 
.  חלה עליה חדה בביקוש לעובדים NFIB-ולפי סקר ה3.8%–אל מול צפי ל 4%

64.1במגזר השירותים קפץ לרמה של  ISM-כאשר מדד ה, גם במגזר השירותים חלה צמיחה, כמו במגזר הייצור❖
(. רמתו הגבוהה מעולם)נקודות 

מהנשאלים מעריכים כי הכלכלה  41%-מסקר הצרכנים עולה תמונה פחות אופטימית כאשר רק כ, למרות הנתונים הטובים❖
בסקר  33%-בהשוואה ל)סוברים כי המצב יורע 38%-וכ, (בסקר קודם48%-בהשוואה ל )תשתפר בחצי שנה הקרובה 

. רוב החששות נובעים מהעלייה בתחלואה(. קודם

אירופה

זאת על רקע דוחות טובים וכן על רקע , חודשים3גם באירופה המדדים שברו שיאים וסיכמו את השבוע הטוב ביותר מזה ❖
62.8במגזר הייצור עמד על ISM-מדד ה. העובדה כי מדדי הרכש נמצאים ברמות גבוהות ומצביעים על המשך ההתרחבות

המכירות הקמעונאיות  (. נקודות1.5-עלה ב)נקודות 59.8ובמגזר השירותים עמד על ( נקודות0.6-ירידה של כ)נקודות 
(.1.7%-צפי ל)1.5%-עלו ב

סין 

למרות שזו . השבוע תקפה העיתונות מטעם הממשל את סגמנט משחקי המחשב, בהמשך להתערבות הממשל במגזר הפרטי❖
הסמיכות לאירועים הקודמים בהם התערב  , "סם אלקטרוני" -לא פעם ראשונה שהממשל מתייחס למשחקי המחשב כ

עולה החשש כי סין הולכת לנקוט בצעדים  , (ל ועוד"הקשחת מדיניות הנפקות בחו, ליין-תחום לימודים און)הממשל 
ע בסין פרסמה כי היא מעוניינת לקיים דיאלוג  "הרשות לני, בכדי להרגיע חלק מן החששות. רגולטוריים גם כנגד תעשייה זו

.  ב"ע האמריקאית לגבי ההנפקות של החברות הסיניות בארה"עם הרשות לני

האטה בייצוא  זאת על רקע האטת קצב הצמיחה של התעשייה הסינית מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הצביעו על ❖
נציין שעקב עליית התחלואה בסין הוטלה מגבלה על  . מנגד במגזר השירותים דווקא חלה עליה.הפנימייםובביקושים

.  על הפעילות בחודשים הקרוביםצפויה להעיב עובדה זו . נסיעה בתחבורה ציבורית

ישראל  

מנגד חלה ירידה בשהות העובדים  , היקף השוהים במרכזי מסחר ופנאי חזר לרמתו טרום המשבר, למרות העלייה בתחלואה❖
תמונה דומה נובעת גם מבחינת היקף הרכישות באשראי כאשר כמות הרכישות בענפי שירותים  . במקומות העבודה

נראה כי נכון לעכשיו . זאת אל מול רכישות ברשתות מזון אשר ירדה, נותרה גבוהה( חינוך ופנאי, תיירות, מסעדות)
במידה ולא נכנס  . ל מנצלים את חופשת הקיץ בארץ"ובמקום לטוס לחו, הישראלים פחות מוטרדים מגל התחלואה החדש

כמו כן ביקושים פנימיים חזקים צפויים  ;לסגר בתקופת החגים נראה כי הצריכה הפרטית ברבעון השלישי תתגבר
.  לתרום להתגברות לחצים אינפלציוניים

שיעור (. 45לגיל מתחת לעובדיםת"החלנתון מפתיע על רקע ביטול חוק )9%-ל0.2%-שיעור האבטלה הרחב עלה ב❖
.  בנוסף מספר מקומות העבודה נמצא בשיא. 5.4%-ל0.2%-האבטלה ירד ב

שבועיתסקירה
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