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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

הודיעו כי הם תומכים בקביעת שיעור מס חברות גלובלי של ( 7G)שרי החוץ של שבע הכלכלות הגדולות בעולם ❖
וזאת כדי למנוע פרצות בהן חברות חומקות מתשלום מס בכך שרושמות את  , לפחות לתאגידים גלובליים15%

דיווחו על תשלום מס   S&P500-חברות מתוך ה116-נציין שכ. הרווחים במדינות בהן המיסוי נמוך משמעותית
.  15%-בפועל נמוך מ

זאת בעיקר לאחר העלייה החדה ברוב , תשומת לב המשקיעים תתמקד השבוע בנתוני האינפלציה של חודש מאי❖
.  המדינות בחודש אפריל

224.28-בכההכנסות הסתכמו . 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של  (CLDR)קלאודרהחברת הענן ❖
סנט מעל  4-כ, סנט12-הרווח למניה הסתכם ב. בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד6.5%עליה של , מיליון דולר

מיליארד  5.3החדשות הגדולות היו הודעת החברה על כך שחתמה על הסכם מכירתה בשווי שעומד על . הצפי
.  2021המכירה צפויה להתבצע במחצית השנייה של . דולר למניה16-כ, דולר

-בכההכנסות הסתכמו . 2021פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של , חברת זום, 2020החברה הכוכבת של שנת ❖
מיליון דולר מעל צפי 48.07-וכ, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד191.4%עליה של , מיליון דולר956.24

-מספר הלקוחות אשר הכניסו מעל ל. סנט מעל הצפי34-כ, דולר1.32-בכהרווח למניה הסתכם . האנליסטים
החברה פרסמה את . בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד160%-בכהחודשים שקדמו לפרסום עלה 12-ב$ 100,000

צפי קודם עמד על )דולר ברבעון 985-990תחזית ההכנסות עומדת על , כולה2021תחזיותיה לרבעון השני ולשנת 
(.מיליארד דולר3.8צפי קודם עמד על )מיליארד דולר ברמה השנתית 3.975-3.99-ו( מיליון דולר933.46

כלכלת ישראל❖

.  ח קונצרניות חזר לרמה דומה למשקלן טרום פרוץ משבר הקורונה"משקל החזקות קרנות הנאמנות באג❖

,  (ומסתמן שכן)במידה ואכן יצליח , הודיע לנשיא המדינה שעלה בידו להרכיב ממשלה, יאיר לפיד, ר יש עתיד"יו❖
.הדבר יפחית את הסיכונים להורדת דירוג של מדינת ישראל

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351686.73-1.31%12.52%S&P 5004229.890.61%12.61%א "ת

1251750.92-1.75%11.66%NASDAQ 10013814.490.48%7.19%א "ת

901967.45-2.69%12.40%DAX 3015692.901.11%14.39%א "ת

2647.63-1.04%29.98%FTSE1006885.320.66%9.42%א בנקים"ת

SME 60807.03-2.09%16.35%EUROSTOXX 600452.570.80%13.42%א "ת

972.55-4.33%16.86%NIKKEI 22528941.52-0.71%5.46%ן"א נדל"ת

2060.86-1.49%14.01%MSCI  WORLD 716.310.73%10.84%א צמיחה"ת

ALL SHARE1942.55-1.55%15.80%HANG SENG28918.10-0.71%6.20%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20384.540.23%4.41%AA+5.07-0.47%1.00תל בונד 

60370.370.24%4.16%AA4.73-0.48%1.06תל בונד 

367.450.34%5.76%A-3.270.00%1.80תל בונד תשואות

369.930.26%4.28%AA4.51-0.45%1.13תל בונד צמודות

50393.20-0.15%0.30%AA-4.031.50%1.04תל בונד שקלי 

371.960.13%3.26%A-3.153.17%2.88בונד תשואות שקלי

391.240.26%5.04%A+2.634.78%4.52תל בונד גלובאל

370.12-0.06%1.09%AA-3.631.90%1.53תל בונד לא צמודות

265.420.03%7.24%A+2.784.50%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

כמו גם מדדי מנהלי הרכש הן במגזר הייצור והן , לעלותהן במגזר הייצור והן במגזר השירותים ממשיכים  ISM-מדדי ה❖
רמתו הגבוהה ביותר מאז השקת הסקר  -נקודות68.2-עלה למרקיטמדד מנהלי הרכש המשוקלל של . )במגזר השירותים

.  ב"המשך צמיחה מואצת של הכלכלה בארה-משמעות השיפור בסקרים אלו(. 2009-ב

התביעות הראשוניות לדמי  , 5.9%-לטובה נציין ששיעור האבטלה ירד ל. ב היו מעורבים"נתוני התעסוקה בארה, מנגד❖
אלף  978הצביע על תוספת של  ADP-מדד התעסוקה של ה(. אלף בחודש קודם405-מ)אלף 385-אבטלה ירדו ל

כמו כן בחודש . 61.6%-ל0.1%-לשלילה נציין כי שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ירד ב(. אלף650-צפי ל)מועסקים 
(.  החודש השני ברציפות שנתון זה מאכזב את המשקיעים)אלף משרות 671משרות אל מול צפי ל 559-מאי התווספו כ

בהקשר זה ראוי לציין כי עלה מספר  . נתונים אלו הפחיתו במעט את חששות המשקיעים מצמצום מדיניות הרכישות של הפד
.זאת בשונה משבועות קודמים, חברי הפד שהתבטאו בשבוע האחרון כי יש להתחיל לחשוב על צמצום מדיניות הרכישות

מהעסקים הקטנים מדווחים שהם מתקשים לגייס עובדים  50%-כ, ב לא ממהרים לחזור לעבוד"הבלתי מועסקים בארה❖
לאחר  , במאי0.5%-כ, השכר הממוצע לשעת עבודה ממשיך לעלות(. 40%-הנתון מעולם לא חצה את ה)למשרות פתוחות 

נתון חודש מאי מצביע על עלייה בשכר אשר נובעת בעיקר מכך  . החודשים האחרונים12-ב2%-באפריל וכ0.7%עליה של 
מדינות יפוגו המענקים בחודש 24-להערכתנו עלייה זו תתמתן כאשר ב. שעסקים חייבים לפתות עובדים לחזור לעבודה

.  יולי וביתר המדינות יסתיימו המענקים בחודש ספטמבר

במקביל רמות המלאים של . 70-זמני האספקה בתעשייה האמריקאית התארכו לרמות שבפעם האחרונה נצפו רק בשנות ה❖
כל אלו צפויים לגרום להתארכות נוספת  -צבר ההזמנות צומח בקצב גבוה יותר מאשר התפוקה, הלקוחות ירדה לרמת שפל

.  של זמני האספקה ולהמשך לחצים לעליית מחירים

אירופה

.(ECB-השהציבהאינפלציהליעדקרובהזורמהכילצייןראוי)2%-כשלשנתיתלרמהעלהלצרכןהמחיריםמדד❖
63.1)המשוקללהרכשמנהליבמדדעלייה,(8%–ל0.1%שלירידה)האבטלהבשיעורירידה,הייצורבפעילותהתרחבות

להגיעהואהיעדכאשר,ניתנוכברמנותמיליון250-כ)האוכלוסייהבהתחסנותשיפור,(קודםבחודש62.9מולנקודות
הואהצפיכאשר,לשיאהגיעהטרםהאינפלציהכילהערכהמביאים,(יולילחודשעדהבוגרתמהאוכלוסייה70%-לכ

תמשיךהרכישותתוכניתכילומרממשיכיםECB-השחברילצייןישזאתעם.השנהבהמשך2.5%שללרמהעדשתגיע
.תתייצבשהכלכלהעדוזאת,"מהותיזמן"עוד

סין

51-ל)נקודות 0.1-במגזר הייצור ירד המדד ב(. נקודות54.2-ל)נקודות 0.4-בכהרכש המשוקלל עלה מדד מנהלי ❖
למרות הירידה הקלה במגזר הייצור המדדים  (. נקודות55.2-ל)נקודות 0.3-ר השירותים עלה המדד בבמגז(. נקודות

.  ממשיכים להצביע על התרחבות כלכלית

אתלעצורלנסותבכדיננקטזהצעד.ח"מטביתרותלהחזקהלבנקיםהרזרבותיחסאתהעלתהסין2014-מלראשונה❖
.ביצואניםלתמוךובכךביואןהייסוף

ישראל

אלף איש  365-בכמספר המועסקים עדיין נמוך (. 10.6%אל מול נתון קודם שעמד על )9.6%-שיעור האבטלה הרחב ירד ל❖
.לעומת ערב משבר הקורונה

זאת  , המשקפת התאוששות מהירה, בשבועיים האחרונים של חודש מאי נרשמה עלייה חזקה ברכישות בכרטיסי אשראי❖
".שומר החומות"בתקופת מבצע 15%-בכאחרי שהמכירות ירדו 

הודעת בנק ישראל מגלמת אופטימיות זהירה נוכח השיפור בתחלואה בארץ אך בבנק  . בנק ישראל הותיר את הריבית ברמתה❖
.  בהודעה צוין כי אמנם התוצר נמוך אך זהו מצב זמני. מציינים כי קיימים סיכונים על הצמיחה מתחלואה במדינות אחרות

אך הבנק אינו מביע חשש מכך ואף רואה במצב זה כטבעי  , בנושא האינפלציה צוין כי אכן ישנה עלייה בציפיות האינפלציה
, תוך שימוש במגוון כלים ככל שיידרש, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן"נמסר כי . וחיובי

בהתאוששות הכלכלית מהמשבר ובהבטחת המשך  , זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות, כולל כלי הריבית
."פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים

שבועיתסקירה
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