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אירועים מרכזיים השבוע

תשואה  20%חוצה את רף  S&P500-כאשר מדד ה, המדדים המובילים סיימו את יום המסחר ביום שישי בשיאים חדשים❖
פאוול אמר כי  .  לא  ימהר להעלות את הריביתפאוול רמז שהפד רום'גזאת לאחר שיושב ראש הפד , מתחילת השנה

כאשר הפד יכיל עלייה  , 2%-הריבית תישאר על כנה עד שהכלכלה תגיע לתעסוקה מקסימלית והאינפלציה תעמוד על כ"
הכלכלה התאוששה מספיק בכדי לצמצם את התמיכה שניתנה  "כמו כן הנגיד אמר כי ". לתקופה מסוימת2%-מעל ל

.  וכי הוא צופה שצמצום הרכישות יחל לקראת סוף השנה" בתקופת המגיפה

וכי בפגישה שאחריה  , חוזה כי הפד ייתן הודעה מוקדמת בפגישה שלו בחודש הבאזאקסגודמן , לאחר נאומו של פאוול❖
.  יודיע על תחילת צמצום הרכישות

וביום חמישי יפורסם דוח   ISM-ביום רביעי יפורסם דוח ה: עיני המשקיעים יתרכזו השבוע בשני הפרסומים הבאים❖
.משמעותי לפעולות הפד בהמשךאינדקטורבהמשך להתבטאויותיו של פאוול נתונים אלו יהוו . התעסוקה

ב לא יעמדו בתנאי שקיפות "כי אם חברות סיניות הרשומות למסחר בארהר רשות לניירות ערך האמריקאית הדגיש "יו❖
.2024-שנקבעו הן ימחקו מהמסחר החל מ

במתן אישור מלא . עד כה האישור שניתן היה אישור חירום. ביונטק לקורונה-נתן אישור מלא לחיסון של פייזר FDA-ה❖
(.  למעלה16האישור ניתן לגילאי )בעצם נסללה הדרך לחייב אנשים להתחסן 

התפרצות מחודשת של הקורונה באזור גורמת לבעיות בשרשרת  . רובוסטהווייטנאם היא היצרן הכי גדול של קפה מסוג ❖
מצב זה מצטרף לבעיות האספקה מברזיל שהיא  . שנים4החוזים כבר עלו ונמצאים בשיא של . האספקה ותייקר את הקפה
.  הערביקההיצרן הכי גדול של פולי 

בשלב זה עם נהג חירום  , החלה להפעיל שירות מוניות אוטונומיות בסאן פרנסיסקו, יצרנית הרכב האוטונומי של גוגלווימו❖
.  הפיילוט בפניקס לא זוכה לביקוש רחבנציין כי . זאת בהמשך לפיילוט שנערך בפניקס. שישב ברכב

כך שבלחיצת כפתור הצרכן יוכל  , בכדי לאפשר רכישות בתוך האפליקציהטיקטוקנכנסת לשיתוף פעולה עם שופיפיי❖
,  משתמשים באפריללכמיליארד הגיע פייסבוקיצוין כי המרקט פלייס של ". מוביל דעת קהל מפרסם"לקנות את המוצר ש

מיליארד דולר במכירות בשנה הראשונה להוספת האופציה לרכישות בתוך  26-הגיעה לDouyinוהחברה האחות הסינית
.  האפליקציה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351760.641.62%17.45%S&P 5004509.371.52%20.06%א "ת

1251819.352.04%16.02%NASDAQ 10015129.502.82%17.39%א "ת

902012.402.74%14.97%DAX 3015851.750.28%15.55%א "ת

2807.72-0.35%37.84%FTSE1007148.010.85%10.64%א בנקים"ת

SME 60776.292.90%11.92%EUROSTOXX 600472.340.76%18.37%א "ת

1025.132.29%23.18%NIKKEI 22527641.142.32%0.72%ן"א נדל"ת

1929.802.33%6.76%MSCI  WORLD 737.242.03%14.08%א צמיחה"ת

ALL SHARE1936.292.34%13.39%HANG SENG25407.892.25%-6.70%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20388.610.17%5.51%AA+4.99-0.55%1.14תל בונד 

60373.860.08%5.14%AA4.59-0.54%1.19תל בונד 

370.980.05%6.77%A3.260.06%1.90תל בונד תשואות

373.340.08%5.25%AA4.41-0.47%1.27תל בונד צמודות

50397.34-0.18%1.35%AA-3.911.32%1.06תל בונד שקלי 

377.31-0.02%4.75%A-3.103.00%2.85בונד תשואות שקלי

399.840.09%7.35%A+2.474.37%4.27תל בונד גלובאל

374.08-0.13%2.17%AA-3.531.75%1.55תל בונד לא צמודות

268.470.15%8.48%A+2.973.95%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

וכן בעד , טריליון דולר3.5-ביניהם והצביעו בעד העברת תוכנית השקעה של כהדיעותהדמוקרטים הניחו בצד את חילוקי ❖
.  1.10.2021שניהם צפויים להיות מאושרים ב . טריליון דולר1בהיקף של ביידןתוכנית התשתיות של 

מדדי מנהלי הרכש עדיין  , האינדיקטורים הכלכליים ממשיכים להצביע על צמיחה אך עם התמתנות מסוימת בקצב❖
הזמנות  .הסיבה לירידה היא בעיקר עקב בעיית עיכובים באספקה שהולכת ומחמירה.שיאםנקודות אך נסוגו מ50מעל 

והתביעות הראשוניות לדמי אבטלה  , לחיוב נציין כי ההוצאה לצריכה פרטית עלתה. מוצרים ברי קיימא ירדו גם הם
. ממשיכות לרדת

גדל גם מספר  כפועל יוצא מכך . מספר החברות המדווחות על החמרה נוספת בזמני האספקה נמצא במגמת עלייה מתמדת❖
.החברות המדווחות על העלאת מחירים

ברכישות של  11%-בשלושת החודשים האחרונים חלה ירידה של כ.עליית המחירים גורמת לאמריקאים לקנות פחות❖
להערכתנו ההתמתנות  . 3%-ירדו ב( ללא מזון)כלל המכירות הקמעונאיות . במוצרי בנייה8%, ברהיטים5%, רכבים

.  בביקוש הינה סנונית ראשונה להתמתנות בעליית המחירים

סניפים נוספים עד 160-לכתרחיב את הקונספט של חנות בתוך חנות -דיסנימרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם טרגט❖
ברבעון האחרון חלה עליה של )זאת עקב העלייה בביקוש לצעצועים שהחברה חווה (. פי שלוש מן המספר כיום)סוף השנה 

אשר הודיעה על שיתוף פעולה  , מייסיסהודעה זו מגיעה לאחר הודעתה של (. במכירות של צעצועים בסניפי החברה20%
נראה ששתי החברות צופות עלייה בביקוש . חנויות בתוך חנות בשנה הבאה400-במטרה לפתוח כ, אר אסטויזעם 

להערכתנו הקונספט של חנות בתוך חנות זוכה לתאוצה עקב שינוי בטעמי המשקיעים  . לצעצועים גם בהמשך
(.  One Stop Shop)והעדפתם לרכוש יותר מוצרים במקום אחד 

במדינה הושבת וכרגע החברה חווה עיכובים  (  (ANFאברקרומבימפעלה של , עקב התפרצות הקורונה בווייטנאם❖
זאת בהמשך , של השנההשניהל החברה הודיע שאירועים אלו יובילו לפגיעה בתוצאות החזויות למחצית "מנכ. במשלוחים

.  מיליון דולר פחות מהצפי14-כ, מיליון דולר864.9-ל24%-ההכנסות עלו ב;שאכזב את המשקיעים2ח רבעון "לדו

אירופה❖

60-כ)אך עדיין נמצאים ברמות גבוהות , גם באירופה מדדי מנהלי הרכש נסוגו מהשיא שנצפה בחודש יולי, ב"כמו ארה❖
.  המעידות על קצב התרחבות נאה( 'נק

סין 

.במיוחד לעסקים קטנים-הבנק המרכזי הודיע שיגדיל את אספקת האשראי❖

הפתיחה המחודשת  .לאחר השבתה של שבועיים עקב גילוי עובד חולה בקורונה Ningboנפתח הרציף העיקרי בנמל❖
.תפחית את הלחץ הנוסף הנוצר על שרשרת האספקה עקב סגירתו של הנמל

ישראל  

מניתוח המדד ניתן לראות כי המדד הושפע לטובה מן הייצור התעשייתי ומפדיון בשירותים  . המדד המשולב עלה ביולי❖
נראה כי דווקא הביקושים הפנימיים  .השפעות הייבוא היו שליליות. ובמסחר הקמעונאי וגם מייצוא סחורות ושירותים

.  תורמים לשיפור במדד

.בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי❖

35%-הנתון המעניין הוא שמספר דורשי העבודה ירד ב. ביוני9%-ביולי מ8.4%-שיעור האבטלה הרחב ירד ל❖
. ת"בעקבות הפסקת הזכאות לחל

בעקבות כך דורש  (. לא כולל משכנתאות)ן "התריע על עלייה ברמת הסיכון באשראי לתחום הנדלהפיקוח על הבנקים ❖
. ן"הפיקוח להגדיל ההפרשות להפסדי אשראי ולהגדיל את הריביות שניתנות ליזמי נדל

חברות  5. פ"חברות הייטק ושותפויות מו54מתוכם ,חברות חדשות הצטרפו מתחילת השנה לבורסה בישראל84❖
603לפי שווי של ₪ מיליון 125העוסקת בייצור ושיווק דלתות מוצרי ביטחון ומיגון גייסה , רב בריח: הצטרפו השבוע

מיליון  86-ן להשקעה ברומניה גייסה כ"ן יזמי ובנדל"העוסקת בנדלאירופה ' ג'חגחברת הבנייה . לאחר ההנפקה₪ מיליון 
העוסקת בפיתוח פלטפורמות מקוונות לבעלי מקצוע  הום קיו.איי.איי. לאחר ההנפקה₪ מיליון 425לפי שווי של ₪ 

.  אחרי ההנפקה₪ מיליון 414לפי שווי של ₪ מיליון 35ב צפויה לסיים היום גיוס של "הפועלים בשוק השירותים בארה
מיליון  387לפי שווי חברה של ₪ מיליון 100חברת אשראי חוץ בנקאי ליזמים בענף הבנייה למגורים גייסה , מכלול מימון

העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק מערכות לטיפול וסינון מים לשימושים חקלאיים ותעשייתיים  עמיעד . לאחר ההנפקה₪ 
. ותמחק את מניותיה מן המסחר בלונדון( לאוגוסט23-החל מ)רשמה את מניותיה למסחר בתל אביב 

שבועיתסקירה
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