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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

.שוק המניות הישראלי השיג את התשואה הטובה ביותר בעולם בחודש האחרון, "שומר החומות"למרות מבצע ❖

כבר דיווחו על תוצאות S&P500-מן החברות המשתייכות למדד ה95%. ב לקראת סיום"עונת הדוחות בארה❖
.  היכו את תחזית ההכנסות76%-וכ, מן החברות שדיווחו היכו את הציפיות לרווח למניה86%. הרבעון הראשון

.שיא של עשור, (2020לשנת Q1לעומת )51.9%-בכהרווח המצרפי צמח 

ציינו כחלק משיחות הועידה שלהן את נושא  ,  S&P500-למדד ה-חברות המשתייכות למדד ה175-כ❖
. חברות בלבד ברבעון מקביל אשתקד47זאת לעומת . האינפלציה

כלכלת ישראל

כניסת  . ההשקה מתוכננת לרבעון השלישי-מתכננת לעשות עלייהפייגוגל , למאי5-בפיילאחר השקת אפל ❖
מן  62%-כ, א"לפי נתוני שב. אפליקציית התשלומים תעניק תנופה נוספת לשימוש בארנקים הדיגיטליים

המסופונים כבר תומכים בטכנולוגיה והצפי הוא שהמספר צפוי לעלות ביולי כאשר גם העסקים הקטנים יחויבו  
.  לאמץ את התשתית הנדרשת

,  המשמעות היא שישראכרט. המדד יורכב מכל החברות שתחת פיקוח בנק ישראל. מדד בנקים חדש בדרך לבורסה❖
6-ההתאמות יבוצעו ב. א יכנסו אל המדד ומשקל הבנקים הבינוניים יגדל על חשבון פועלים ולאומי"פיבי ושב

. 5.8-ועד ל3.6-פעימות החל מה

קורונה  

ב אושרה הורדת מסכות  "בארה. מורגשת הפחתה בהגבלות, בעקבות התגברות קצב ההתחסנות מסביב לעולם❖
כמות הנדבקים  (. 2020נסגר במרץ )ב "קנדה שוקלת לפתוח את הגבול לארה. באנגליה הברים ייפתחו, בעבודה

לשלילה נציין את סינגפור וטאיוואן אשר החזירו את (. אך עדיין מדובר במספרים גדולים)היומיים בהודו יורדת 
.  אנשים עקב עליה בכמות הנדבקים5הלימודים למרחוק והגבילו מפגשים לעד 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351678.102.28%11.94%S&P 5004155.86-0.43%10.64%א "ת

1251753.402.48%11.82%NASDAQ 10013470.990.31%4.52%א "ת

902004.872.89%14.54%DAX 3015437.510.14%12.53%א "ת

2628.562.92%29.04%FTSE1007018.05-0.34%8.66%א בנקים"ת

SME 60813.441.90%17.27%EUROSTOXX 600444.440.43%11.38%א "ת

1008.453.99%21.17%NIKKEI 22528317.830.83%3.18%ן"א נדל"ת

2064.462.48%14.21%MSCI  WORLD 701.570.35%8.56%א צמיחה"ת

ALL SHARE1975.712.65%15.70%HANG SENG28458.441.54%4.51%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20384.24-0.79%4.33%AA+5.11-0.42%1.00תל בונד 

60370.24-0.67%4.12%AA4.77-0.43%1.03תל בונד 

367.23-0.44%5.69%A-3.320.09%1.73תל בונד תשואות

369.65-0.65%4.21%AA4.54-0.38%1.09תל בונד צמודות

50393.200.10%0.30%AA-4.051.50%1.02תל בונד שקלי 

370.760.06%2.93%A-3.173.25%2.92בונד תשואות שקלי

389.730.32%4.64%A+2.674.86%4.61תל בונד גלובאל

369.890.12%1.03%AA-3.661.90%1.49תל בונד לא צמודות

265.920.02%7.45%A+2.774.41%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

חלק מהמשתתפים אותתו כי יהיה מקום להתחיל בדיון בצמצום  . לאפריל27-28-פורסם פרוטוקול ישיבת הפד שהתקיימה ב❖
אם כי הרוב ציינו כי יחלוף זמן עד שהכלכלה תרשום התקדמות משמעותית נוספת לעבר תעסוקה  , היקף הרכישות

.  מקסימלית ויציבות מחירים

מספר התביעות הראשונית לדמי  . מדדי מנהלי הרכש ממשיכים לעלות לשיאים ומצביעים על התרחבות בפעילות הכלכלית❖
ב הכריזו על הפסקת ההטבה למובטלים שאושרה "מדינות בארה22בעקבות השיפור המשמעותי . אבטלה ממשיך לרדת

. ביוני אשתקד

2.7%עליה של , מיליארד דולר138.3-בכההכנסות הסתכמו . 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של וולמארט❖
דולר 1.69-הרווח למניה הסתכם ב. מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים6.17-וכ, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד

אשר הושק + וולמארטומספר המנויים לשירות 37%-המכירות המקוונות עלו ב. סנט מעל צפי האנליסטים48-כ, למניה
הרווח  . 2021החברה פרסמה את תחזיותיה לשנת (. לא פורסם הנתון המספרי)בספטמבר ממשיך לגדול ולשבור שיאים 

החברה חזרה על  . בשונה מירידה קלה שנצפתה בתחזית הקודמת-למניה עתיד לרשום עלייה חד ספרתית בטווח הגבוה 
.  מיליארד דולר לחיזוק שרשרת האספקה וקידום אוטומציה14-כוונותיה אשר פורסמו בפברואר להשקיע כ

32.7%עליה של , מיליארד דולר37.5-בכההכנסות הסתכמו . 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של דיפוהום ❖
סנט מעל  84-כ, דולר3.86-הרווח למניה הסתכם ב. מיליארד דולר מעל הצפי3.01-וכ, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד

.  הצפי

❖AT&Tשירותי הבידור של החברה  . מתכננת להפריד את שירותי הבידור שלה לחברה נפרדת ולמזגם עם  המתחרה דיסקברי
איחוד הכוחות מתבצע על רקע שתי הכוכבות העולות בתחום התוכן והבידור  . ועוד, ברדרסוורנר , CNN ,HBOהם 

. מיליארד דולר150-הערכה היא ששווי החברה המאוחדת יהיה כ+. ודיסנינטפליקס

אירופה

39מזהביותרהגבוההלרמתוחדבשיעורעלה(PMI)הרכשמנהלימדד.ביבשתמאודחזקיםמאקרונתוניפורסמוהשבוע❖
פורסםמאזביותרהגבוהההרמה',נק62-להמדדעלהבבריטניה.השירותיםבמגזרחדשיפורעקבוזאת(56.9)חודשים

.המוקדמותהתחזיותמןכפול,9.2%-בכזינקובממלכההקמעונאיותהמכירותבנוסף.1998בשנתזהנתוןלראשונה

סין

הייצור,(שנתיחישוב)19.9%-בעלתהקבועיםבנכסיםההשקעה.מואצתצמיחהעללהצביעממשיכיםבסיןהנתונים❖
.(3.85%)ברמתהנותרההריבית.השנהמתחילת20.3%-בעלההתעשייתי

ישראל

ג משקפת גורמים  "הירידה בתמ. 3.6%לעומת צפי לעליה של ( חישוב שנתי)6.5%-ירד ב2021ברבעון הראשון של ג"התמ❖
בניתוח הנתון ניתן לראות שמרבית  . בעיקר ירידה ביבוא מהמכוניות כתוצאה משינוי במדיניות המיסוי, ספציפיים מאוד

ההשקעות במכונות  , (ללא רכבים)במיוחד צריכת מוצרי בניי קיימא , הרכיבים האחרים במגזר הפרטי עלו בשיעור גבוה
הסתכלות זו על מרכיבי המדד מצביעה על התאוששות מהירה  (. בפרט של השירותים)היצוא והצריכה השוטפת , וציוד

.  בפעילות הכלכלית לאחר היציאה מהסגר

נמוך , 0.45%-חודשים עלתה ל12-אינפלציית הליבה ל(. מתחת לצפי)0.3%מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב ❖
הדבר נובע מהיחסיות בתמיכות הפיסקליות שהיו מאוד צנועות בישראל ביחס  (. ב"ארה3%, אירופה0.8%)ביחס לעולם 

. כך שהגידול בהכנסה הפנויה היה מתון, לעולם

עובדה זו מהווה זרז לעלייה  (. מעל הרמה טרום הקורונה30%-כ)באפריל 10%-מספר משרות הפנויות בישראל עלה ב❖
. בשכר

.  מסתמן גידול חד בהזמנות לייצוא ובתעסוקה. ומשקף התרחבות52.6-נקודות באפריל ל4-מדד מנהלי הרכש עלה ב❖
גורם אשר מעודד אינפלציה  -על רקע עליית מחירי הסחורות בעולם77.5-נקודות ל9-רכיב מחירי חומרי הגלם עלה ב 

.בטווח הקצר

מול רבעון מקביל  1%עליה של , ₪מיליון 3,764-ההכנסות עלו ל. 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של שופרסל❖
114-והסתכם ב( 2.4%-מ)3%-שיעור הרווח הנקי עלה ל(. 4.6%-מ)5.3%-שיעור הרווח התפעולי עלה ל. אשתקד
.  ₪מיליון 

שבועיתסקירה
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