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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

לאחר פרסום נתוני תעסוקה חלשים אשר הרגיעו את המשקיעים מחששות לאינפלציה ובעיקר מצמצום התמריצים  ❖
.ונסגר ברמתו הגבוהה מעולם1.23%-טיפס ב S&P 500-מדד ה, המוניטריים

כבר דיווחו על תוצאות הרבעון  S&P500-חברות המשתייכות למדד ה440. ב בעיצומה"עונת הדוחות בארה❖
שיא של  )מן החברות מן החברות שדיווחו היכו את הציפיות לרווח למניה 86%(. מהחברות במדד88%-כ)הראשון 

שיא של  , (2020לשנת Q1לעומת )49.4%-בכהרווח המצרפי צמח . היכו את תחזית ההכנסות76%-וכ, (שנה13
.עשור

ב"כלכלת ארה

אלף לעומת צפי לעליה של  266–מספר המועסקים עלה באפריל רק ב , דוחות התעסוקה פספסו את הציפיות❖
.  5.8%-לעומת צפי לירידה ל6.1%-והאבטלה עלתה ל, כמיליון

(.מיליארד דולר26-מיליארד דולר ל15-מ)73%-מחיסון הקורונה ב2021הגדילה את תחזיותיה לרווחי פייזר ❖

ובנאום מוקלט מראש עבור , ר הפד"שנים אינה מכהנת עוד כיו3-כי מזה כ" שכחה", יילןנט 'שרת האוצר ג❖
יכול להיות שהריבית תצטרך לעלות מעט כדי לוודא שהכלכלה לא מתחממת  "אמרה כי באטלנטיקפסגה כלכלית 
(.הרחבה בהמשך)ניסתה להחזיר את הגלגל לאחור , לאחר תגובה חד משמעית של השווקים". יתר על המידה

כלכלת ישראל

נראה כי ראשי הגוש שואפים להציג ממשלה עד סוף  . צוברים תאוצה" גוש השינוי"המגעים להקמת ממשלה ב❖
, אם תקום, נראה כי הנושא המאחד העיקרי בממשלה המיועדת. שר האוצר המיועד הוא אביגדור ליברמן. השבוע

ממשלה כזאת יכולה להניע רפורמות כלכליות משמעותיות הצפויות  (. על רקע משבר הקורונה)הינו התחום הכלכלי 
.להשפיע לחיוב על שוק המניות המקומי

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351648.700.50%9.98%S&P 5004232.601.23%12.69%א "ת

1251721.740.49%9.80%NASDAQ 10013752.24-1.51%6.70%א "ת

901963.230.95%12.16%DAX 3015399.651.74%12.25%א "ת

2526.863.60%24.05%FTSE1006885.322.29%10.36%א בנקים"ת

SME 60812.20-1.95%17.10%EUROSTOXX 600444.931.72%11.50%א "ת

988.842.38%18.82%NIKKEI 22529357.821.89%6.97%ן"א נדל"ת

2050.240.66%13.43%MSCI  WORLD 710.361.22%9.92%א צמיחה"ת

ALL SHARE1945.110.25%13.91%HANG SENG28610.65-0.40%5.07%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20382.901.01%3.96%AA4.69-0.50%1.01תל בונד 

60368.890.97%3.74%AA4.60-0.60%0.92תל בונד 

366.240.93%5.41%A3.31-0.11%1.61תל בונד תשואות

368.490.98%3.88%AA4.40-0.59%0.95תל בונד צמודות

50393.86-0.08%0.46%AA-3.851.43%1.03תל בונד שקלי 

371.200.21%3.05%A-3.043.32%3.03בונד תשואות שקלי

387.210.33%3.96%A+2.505.81%5.59תל בונד גלובאל

369.960.02%1.05%AA-3.622.01%1.64תל בונד לא צמודות

264.510.42%6.88%A+2.814.54%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

. אלף משרות742-שהצביע על תוספת של כ,  ADP-לחיוב נציין את מדד ה. ב"נתונים מעורבים פורסמו השבוע בארה❖
את העליות הובילו מגזר  )אך עדיין מדובר על העלייה החדה מאז ספטמבר , אלף משרות800-אמנם הצפי עמד על כ

התביעות הראשוניות  (. אלף משרות41-ומגזר הבניה, אלף משרות55-מגזר הייצור, אלף משרות237-האירוח והפנאי
.0.7%-השכר הממוצע עלה ב, אלף498-לדמי אבטלה ירדו ל

יכול להיות שצריך להעלות את שיעורי הריבית כדי לוודא  "נט ילן כי 'אל הנתונים החיוביים הללו הצטרפה גם האמירה של ג❖
חזרה בה  ( או שהופעל עליה לחץ לסגת מדבריה)ובעקבות תגובת השווקים , לאחר מכן". שהכלכלה שלנו לא יוצאת משליטה

בכדי  -זאת ועוד". כגבוהה מידי( ביידןשל )היא לא רואה את חבילת הסיוע "וכי , ילן ואמרה שלא היא מתווה את המדיניות
,  האינפלציה כנראה תחלוף בחצי השנה הקרובה"הקו הממסדי כי הלכה צעד נוסף ואימצה את , לנסות ולפצות על אמירתה

".בערך

בחודש 6%-מ6.1%-לא התממש והאבטלה עלתה ל5.8%-הצפי לירידת האבטלה ל. לשלילה הפתיעו נתוני התעסוקה❖
אלף לעומת  266-ותוספת המועסקים שהסתכמה ב( 61.7%-בשיעור ההשתתפות ל0.2%-בעיקר עקב עליה של כ)קודם 

.  ציפיות לתוספת של כמיליון מועסקים חדשים

רבעוןמול30.5%שלעליה,דולרמיליארד6.03-לעלוההכנסות.2020שלהראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהפייפל❖
מעלסנט20-כ,למניהדולר1.22-בהסתכםלמניההרווח.האנליסטיםתחזיותמעלדולרמיליון130-וכ,אשתקדמקביל
חדשיםאקטיבייםמשתמשיםמיליון14.5-כהצטרפוברבעון.מיליון392-בהסתכםהאקטיבייםהמשתמשיםמספר.הצפי

הצפימעל,(דולרמיליארד25.5-מ)דולרמיליארד25.75-ל2021לשנתההכנסותצפיאתהעלתההחברה,בנוסף.נטו
.דולרמיליארד25.7עלשעמדהקודם

44.8%שלזינוק,דולרמיליארד14.6-בהסתכמוהחברההכנסות.2021שלהראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהפייזר❖
מעלסנט15-כ,סנט93-בכהסתכםלמניההרווח.הצפימעלדולרמיליון980-וכ,אשתקדמקביללרבעוןבהשוואה

עמדהקודמתתחזית)2021בשנתדולרמיליארד70.5-72.5-כשללהכנסותומצפהתחזיותיהאתהעלתההחברה.הצפי
בשנתלמניהדולר3.55-3.65שביןבטווחEPS-למצפההחברה.(דולרמיליארד59.4-61.4-כשלהכנסותטווחעל

,בייצורההקורונהחיסוןלגביהתחזיותאתהעלתההחברה,כןכמו.(למניהדולר3.1-3.2עלעמדהקודמתתחזית)2021
מיליארד15-מ)דולרמיליארד26-לבגיןהרווחתחזיותאתוהעלתה,השנהחיסוןמנותמיליארד1.5-כשתמסורומצפה

.(דולר

אירופה

נקודות0.6-בעלהמרקיטשלהמשוקללהרכשמנהלימדד.1.6%-לצפימולאלבמרץ2.7%-בעלההקמעונאיהמסחר❖
.2020שלהשנייהבמחציתהכלכליתהפעילותהאצתעלמצביעאשרנתון,נקודות53.8-ל

סין

,(42.5%עלעמדהצפי)43.1%-בעלההשנתיהייבוא,(24.1%-לצפי)32.3%-בעלההשנתיהייצוא-נמשכתהצמיחה❖
.נקודות56.3-לנקודות2-בעלההשירותיםבמגזרהרכשמנהלימדד

ישראל
ובקניונים35%שלצמיחהנרשמהסנטריםבפאוור,בקניוניםהשוכריםבפדיונות23.5%שלצמיחהנרשמהאפרילבחודש❖

בכדי2019בשנתמקבילותתקופותמולאלנבחנוהנתוניםכלל.19%עלעמדבאפרילבאשראיהגידול.18%-כהאזוריים
."הכבושיםהביקושים"תזתהתממשותעלמצביעיםואלו,הקורונההשפעתאתלנטרל

מיליון193-בכוהסתכמו30%-בכצמחוהחברההכנסות.2021שלהראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהמותגיםדלתא❖
.אשתקדהמקבילברבעון56%-מ60%-לטיפסהגולמיהרווחשיעור.סגורותהיוהפיזיותמהחנויותשחלקאףעל,דולר

.אשתקדהמקבילברבעון3%-לכבהשוואהמהכנסות13.1%שלשיעור,₪מיליון25-בכהסתכםהנקיהרווח

סכוםביתןלמשפחתבנוסףותשלם,₪מיליון143תמורתביתןמיינות35.5%לרכישתהסכםעלחתמהצריכהאלקטרה❖
תנאיםלהתקיימותכפופההעסקההשלמת).מהמניות15%שלהקצאהכנגדברשתתשקיעהפניקס.₪מיליון50שלנוסף

מיליון200שלבסכוםתעבורהאגדאתרוכשתאלקטרהשלנוספתבתחברה,אפיקיםאלקטרהשפורסםבמקביל.(מתלים
.(התחבורהומשרדהתחרותרשותואישורמתליםתנאיםלהתקיימותכפופההעסקההשלמת)₪

שבועיתסקירה
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