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אירועים מרכזיים השבוע

סיימו שבוע של ירידות על רקע החששות כי התפשטות וריאנט הדלתא תפגע בהמשך ההתאוששות  סטריטבורסות וול ❖
.2.2%-ונס איבד השבוע כ'ומדד הדאו ג1.7%-ירד בכP&S- 500מדד ה, השבוע1.6%-ק ירד כ"מדד הנאסד. הכלכלית

הבנק  . ב האטה קלות בחודשיים האחרונים"י הפד עולה כי הצמיחה הכלכלית בארה"בשבוע שעבר ע" 'ספר הבז"מפרסום ❖
מה שמשפיע על , האמריקאים הפחיתו בטיולים ואכילה במסעדות, ציין כי עקב חששות מהמשך התפשטות זן הדלתא

כמו גם המשך שיבושים בשרשרת האספקה בענפי הרכב והבנייה התורמים להאטה בקצב הצמיחה ביחס  , הכלכלה כולה
.לחודשים הראשונים של השנה

והצצה אל מדד הסנטימנט  , המכירות הקמעונאיות, ב"נתוני מדד המחירים לצרכן בארההמשקיעים יתמקדו השבוע בפרסום ❖
.  הצרכני

על רקע התפשטות וריאנט הקורונה הודיעו חברות הטכנולוגיה הגדולות כי הן דוחות את חזרת עובדיהן למשרדים עד לסוף  ❖
כשהודיעה כי על רקע המצב חזרת העובדים נדחית ללא הגבלת זמן ועד  מייקרוסופטהגדילה לעשות (. לכל הפחות)השנה 

.שהמצב יהפוך בטוח יותר

המתבצעות במסגרת תכנית החירום להמרצת  ח"האגהודיע כי יאט את קצב רכישות ( ECB)הבנק המרכזי של אירופה ❖
בנוסף  ". יכייל מחדש את הרכישות"בהודעתו הדגיש הבנק כי לא יצמצם את התמריצים אלא . הכלכלה במשבר הקורונה

או מאוחר  2022טריליון יורו עד לחודש מרץ 1.85-התחייב הבנק להתמיד בתוכנית שהיקפה הכולל עומד על רכישות של כ
.יותר במקרה הצורך

במקביל  (. שנה20הצמיחה הגבוהה מזה )5.9%-ל3.6%-מ2021ממשלת יוון העלתה את תחזית הצמיחה שלה לשנת ❖
אחד הזרזים להעלאת תחזית הצמיחה הינה התאוששות סקטור  . מ על מוצרים שונים"הודיעה על הפחתת מיסי חברות ומע

.מהכלכלה20%-ולכהתיירות במדינה שאחראי ליותר מרבע מהמשרות 

, שנים13-העלייה במחירי הסחורות גרמה לתשומות בתי חרושת סיניים לעלות בחודש אוגוסט בקצב הגבוה ביותר מזה כ❖
הביקוש החזק  (. י מכירה מתוך מאגרי המדינה"ע)ין למתן את הראלי במחירי המתכות 'וזאת על אף ניסיונות הממשלה בבייג

.לעומת שנה קודם לכן9.5%-פלדה וחומרי גלם נוספים העלה את מדד המחירים ליצרן בסין בכ, לפחם

.בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה, אזורים נוספים עד לסוף חודש ספטמבר20-יפן האריכה את מצב החירום בטוקיו וב❖

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351800.421.56%20.10%S&P 5004458.58-1.69%18.70%א "ת

1251856.611.12%18.40%NASDAQ 10015115.49-1.61%17.28%א "ת

902045.370.23%16.85%DAX 3015609.81-1.09%13.78%א "ת

2861.842.37%40.49%FTSE1007029.20-1.53%8.80%א בנקים"ת

SME 60793.16-0.45%14.35%EUROSTOXX 600466.34-1.18%16.87%א "ת

1057.720.93%27.09%NIKKEI 22530381.844.30%10.70%ן"א נדל"ת

1921.17-0.46%6.29%MSCI  WORLD 737.28-1.23%14.08%א צמיחה"ת

ALL SHARE1962.960.17%14.95%HANG SENG26205.911.17%-3.76%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20390.81-0.11%6.11%AA+4.96-0.61%1.17תל בונד 

60376.02-0.11%5.75%AA4.57-0.60%1.22תל בונד 

372.610.06%7.24%A3.22-0.06%1.98תל בונד תשואות

375.49-0.07%5.85%AA4.40-0.56%1.29תל בונד צמודות

50396.600.04%1.16%AA-3.871.38%1.05תל בונד שקלי 

377.090.11%4.69%A-3.072.98%2.77בונד תשואות שקלי

399.130.03%7.16%A+2.464.39%4.25תל בונד גלובאל

373.590.05%2.04%AA-3.491.79%1.53תל בונד לא צמודות

266.98-0.21%7.88%A+2.944.14%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

, באמצעות אנרגיית השמש2050ב עד שנת "פרסם תוכנית להפקת קרוב למחצית מן הביקוש לחשמל בארהביידןממשל ❖
, בלבד4%-עומד נתון תפוקת חשמל מאנרגיית השמש על כ2020נכון לשנת . זאת במסגרת המאבק במשבר האקלים

.והיעד החדש מהווה קפיצה עצומה אשר ככל הנראה תעצב מחדש את כל תעשיית האנרגיה

P500&Sשל מדד ה 3.7%-זאת בהשוואה לעלייה של כ, ברבעון עד כה12.3%-ירד בכP 500&Sמדד מגזר האנרגיה של ❖
בשל ציפיות המשקיעים  29.3%-ירידה זו הינה בניגוד לביצועי מגזר האנרגיה ברבעון הראשון של השנה בו זינק בכ. כולו

.להגברת הביקוש לאנרגיה עקב התאוששות הכלכלה

( 0.6%צפי מוקדם לעלייה של )ברמה חודשית 0.7%-בחודש אוגוסט עלה המדד בכ. מדד המחירים ליצרן ממשיך לעלות❖
אלכוהול  , אנרגיה, ללא מזון)יש לציין כי מדד הליבה (. 8.2%צפי מוקדם לעלייה של )8.3%-וברמה שנתית עלה המדד בכ

(.ברמה חודשית ושנתית בהתאמה)6.7%-ו0.6%-עלה בכ( וטבק

(.1.0%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )2.0%-המכירות הסיטונאיות עלו בחודש יולי בכ❖

אירופה

לעומת צפי  )2.2%-בכג"התמברמה רבעונית עלה . באירופה עלו ברבעון השני מעל לתחזיות המוקדמותג"התמנתוני ❖
(.13.6%-לעומת צפי מוקדם לעלייה של כ)14.3%-וברמה שנתית כ( 2.0%-מוקדם לעלייה של כ

סין 

התקופה הממושכת  (. ברמה שנתית)באוגוסט 9.5%-שנה ועלה בכ13לשיא של , כאמור, בסין הגיעליצרן מדד המחירים ❖
נתון זה מעיד כי הלחץ האינפלציוני  . של עלויות תשומה גבוהות יותר תוסיף ללחצים על שולי הרווח של היצרנים בסין

.בסין לא הולך להתמתן בקרוב

(.  1.0%)רמה נמוכה מהרמה שנמדדה בחודש יולי , (ברמה שנתית)בחודש אוגוסט 0.8%-עלה בכלצרכן מדד המחירים ❖
עקב הקושי של היצרנים לגלגל את ההתייקרויות  )הפער המתרחב בין האינפלציה של היצרנים לזו של הצרכנים 

עובדה שעלולה  , עלולה להקטין עוד יותר את שולי הרווח של היצרנים ונותני השירותים בסין( במלואן לצרכנים
.לפגוע בכלכלה הסינית בהמשך

33.1%-והייבוא עלה בכ( ברמה שנתית)25.6%-נתוני סחר החוץ המשיכו להשתפר בחודש אוגוסט כאשר הייצוא עלה בכ❖
(.ברמה שנתית)

ישראל  

שיירכש מידי קופת , דונם274המשתרע על פני , במרכז הלוגיסטי בצריפיןאמותזכתה חברת " משונה"בתום מכרז ❖
ר מחסנים לוגיסטיים  "אלף מ112-כיום בנויים על הנכס כ. ₪מיליארד 1.518-לכהתגמולים של הסוכנות היהודית בתמורה 

.  רב בריח ועוד, מחלבות גד, חוגלה קימברלי, בהן קוקה קולה, במשק הישראליובנייני משרדים של החברות מן המובילות 
אלוני  ואמותבתגובה לזכייה עולות מניות . מתאימהע"תבההערכה היא כי ניתן להכפיל את השטח הבנוי במרכז באמצעות 

.כל אחת4%-בכ( בעלת השליטה באמות)חץ

"  קופקסון"תעמוד לדין בגין מתן תמריצים לא חוקיים לשתי קרנות צדקה בכדי לעודד את צריכת התרופה טבע חברת ❖
י התביעה טבע הוציאה  "עפ. י כך לאפשר לחברה להקפיץ את מחיר התרופה מבלי לפגוע בביקוש"וע, לטיפול בטרשת נפוצה

-2006מיליון דולר לשתי קרנות הצדקה בשנים 328-כשהזרימה כ" מדיקייר"במרמה תשלומים מחברת הביטוח הפדרלית 
ואפשרו לחברה להעלות  לקופקסוןבכדי לכסות את ההשתתפות העצמית של החולים בטרשת נפוצה שקיבלו מרשם , 2015

.אלף דולר לחולה בשנה73-את מחיר התקופה ל

החברה הנרכשת  . מיליארד אירו במזומן1.8-לכבתמורה HRA Pharmaדיווחה על רכישת החברה הצרפתית פריגוחברת ❖
. מוצרים של בריאות האישה ועוד, יבלות וצלקות, הינה חברת מוצרי צריכה המתמקדת במוצרים המיועדים לטיפול בפציעות

ללא  )OTCהלא רווחיים ולהתמקד במוצרי צריכה הגנריקהלצאת מעסקי פריגוהמהלך תואם את האסטרטגיה עליה הכריזה 
וכן עלייה של כדולר , (מיליון דולר472)מיליון אירו 400-הכנסות נטו של כלפריגוהעסקה צפויה להוסיף (. מרשם רופא

.2023למנייה ברווח המתואם החל משנת 

שבועיתסקירה
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