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אירועים מרכזיים השבוע

-כאשר בשנה האחרונה עלה המדד בכ, 0.4%-בחודש ספטמבר עלה המדד בכ, ב"השבוע פורסמו נתוני אינפלציה בארה❖
מניתוח הנתונים נראה כי הסיבה המרכזית לעליית המחירים הייתה ונותרה השיבושים בשרשרת האספקה המגיעה  . 5.4%

בהקשר זה  . וכן מחירי רכבים חדשים, הדלק, עיקר עליות המחירים היו בתחומי המזון. מהמזרח בכלל ומסין בפרט למערב
בהשפעת עלייה משמעותית במחירי האנרגיה  )עלה לשיא כל הזמנים ( CRB)נציין כי מדד מחירי הסחורות לתעשייה 

אינפלציה  )נתונים אלו ממשיכים להקטין את הסבירות כי האינפלציה תתמתן בתוך פרק זמן קצר (. והמתכות
(.טרנזיטורית

ב  "כאשר מסקר העסקים הקטנים בארה, ב מצביעים על לחצים מתגברים לעליית מחירים"גם הנתונים משוק העבודה בארה❖
דומינוס פיצה אשר דיווחה לראשונה מאז  . עובדים וכן כי עלויות כוח העבודה עלו בחדותבגיוס עולה כי נמשכים הקשיים 

.ציינה כי הגורם העיקרי להעדר הצמיחה הוא מחסור בעובדים( ברבעון השלישי1.9%)על קיטון במכירות 2011

ע  "לאחר דיווח כי הרשות לני, הדולר במהלך סוף השבוע60,000חצה את רף , הביטקוין-בעולם המטבע הדיגיטלי הגדול ❖
אמר  גנסלרגארי SEC-ר ה"יו. מתכוונת לאשר את השקתה של תעודת סל שתעקוב אחרי המטבע( SEC)האמריקאית 

.CMEבאוגוסט כי הוא תומך בקרנות מבוססות מסחר בחוזי ביטקוין בבורסת 

המניע העיקרי לשבוע היו ( הרחבה בהמשך)הבנקים הגדולים ת"דוחוכאשר , ב נפתחה בצורה חזקה"בארההדוחות עונת ❖
.חיובי במדדים המוביליםמסחר 

. בלומברגמיליארד דולר על פי מדד המיליארדרים של 230-כרגע שווה לא פחות מאשרמאסקלאלוןגםהיהטובשבוע❖
.להונם של ביל גייטס ווורן באפט יחדיושווה,טסלהמייסד, מאסקהונו של 

ספינות הממתינות לעגון בנמלי המכולות של  100-קרוב ל-תמונת מצב של השיבושים בשרשראות האספקה ברחבי העולם❖
לס ספינות  'גם בנמל בלוס אנג. לאחר שסופת טייפון גרמה לסגירת הנמלים למשך יומיים בשבוע שעבר, ן'ושנזהונג קונג 

קרוב  -ספינות מכולות ממתינות מחוץ לנמלים584-נכון להיום כ. נאלצות להמתין כשבועיים עד שיכולו לעגון בנמל
לנתונים אלו יש להוסיף מחסור חריף בעובדי נמלים ונהגי משאיות התורמים להארכת  .לכפול ממספרן בתחילת השנה

כאשר המחיר  , השיבושים בשרשראות האספקה הביאו לעליית מחירים חדה בעלויות המשלוח. זמני ההמתנה בנמלים
10,000קפצה פי שלושה מאז תחילת המגיפה ועומדת כיום על רגל 40למשלוח מכולה באורך של הממוצעהעולמי 

,  שכן אנו נכנסים לתקופת החורף בחצי הכדור הצפוני, נכון להיום אין צפי להקלה בעומס על שרשראות האספקה. דולר
וכן חשש מפני  , שלג ורוחות המביאות לסגירת מסופים, תקופה מאתגרת גם בתקופות רגועות יותר בשל מזג אוויר סוער

.  התפרצויות של קורונה שיביאו להחרפת השיבושים בנמלים המרכזיים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351848.072.48%23.28%S&P 5004471.371.82%19.04%א "ת

1251909.512.73%21.77%NASDAQ 10014897.342.18%15.59%א "ת

902115.592.65%20.87%DAX 3015587.362.51%13.62%א "ת

3025.385.44%48.52%FTSE1007234.031.95%11.97%א בנקים"ת

SME 60838.633.29%20.91%EUROSTOXX 600469.392.65%17.63%א "ת

1069.172.84%28.47%NIKKEI 22529068.633.64%5.92%ן"א נדל"ת

1936.102.58%7.11%MSCI  WORLD 732.952.15%13.41%א צמיחה"ת

ALL SHARE2023.262.84%18.48%HANG SENG25330.961.99%-6.98%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20394.180.23%7.02%AA+4.90-0.76%1.00תל בונד 

60379.680.26%6.78%AA4.51-0.80%1.02תל בונד 

376.830.23%8.46%A3.18-0.34%1.82תל בונד תשואות

379.300.28%6.93%AA4.35-0.77%1.08תל בונד צמודות

50395.29-0.40%0.83%AA-3.831.47%0.94תל בונד שקלי 

378.24-0.13%5.01%A-3.032.91%2.57בונד תשואות שקלי

401.310.09%7.75%A+2.404.36%4.13תל בונד גלובאל

373.10-0.27%1.90%AA-3.461.86%1.43תל בונד לא צמודות

270.520.69%9.31%A+2.934.12%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

עונת הדוחות החלה עם דוחות הבנקים הגדולים אשר הציגו שיפור ניכר בשורה התחתונה והמשך שחרור רזרבות מתיקי  ❖
בעקבות הדוחות הציגו המניות עליות  . הנפקות ושוק ההון הציגו הבנקים תוצאות טובות, גם בכל לרווחים ממסחר. האשראי

עלתה  מורגן סטנלי ומניית 3.4%-בכעלתה סאקסגולדמן מניית , 4.6%-בכעלתה בנק אוף אמריקה יפות כאשר מניית 
.2.1%-בכ

-והסתכמו ב( Q/Q)10%-ובכ( Y/Y)31.5%-כאשר ההכנסות עלו בכ, ת"דוחופרסמה ( AA)אלקואההמתכות חברת ❖
B3.11 $( $2.92מעל הצפי שעמד עלB .) הEBITDAהסתכם בכ-M728 $ לעומת )ברבעוןM284 $  ברבעון השלישי בשנה

מניית החברה  . התוצאות השופעו לחיוב מן העלייה החדה במחירי האלומיניום(. M697$שעברה וצפי מוקדם שעמד על 
.15.2-הגיבה לדוח בעליה של כ

מעל  )$ 6.03הרווח למניה עמד על . ביום חמישי האחרון3רבעון ת"דוחופרסמה את TSMCהטאיווניתחברת השבבים ❖
שיעור (. בטווח העליון של תחזיות החברה)51.3%שיעור הרווח הגולמי השתפר ועמד על (. 5.75$הצפי המוקדם שעמד על 

החברה ציינה כי הלקוחות מגדילים את המלאים שלהם בהשוואה לעונה שעברה מה שאמור  . 41.2%-הרווח התפעולי עלה ל
פלטפורמות  4כמו כן ציינה החברה כי (. 2022ייצור בקצב גבוה עד לסוף השנה ובמהלך שנת )להשפיע על היקף הייצור 

אוטונומי וכן שהיא מתכננת להקים מפעל  / ורכב חשמלי , iot ,hpc ,5G-עיקריות ימשיכו להניע את הצמיחה שלה בעתיד
.2024חדש ביפן שיתחיל לעבוד לקראת ( FAB)ייצור 

מיליון יחידות בשל מחסור  10-בכ13צפויה לקצץ את ייצור מכשירי האייפון (AAPL)אפל חברת , בבלומברגלפי דיווח ❖
אך היא בישרה  , 2021של דגמי האייפון החדש עד לסוף שנת ' מיליון יח90-החברה הייתה צפויה לייצר כ. עולמי בשבבים

Texas Instrumentsו Broadcomכגון כיוון שספקיות שבבים , היחידות יהיה נמוך יותר' ליצרני המשנה שלה כי מס
.מתקשות באספקתם

אירופה❖

.4.7%גבוה מהצפי המוקדם שעמד על , (ברמה שנתית)5.1%-הייצור התעשייתי באירופה עלה באוגוסט בכ❖

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

(.3.69%)מוצרים לבית , +(3.81%)נפט וגז , +(4.91%)ן "נדל, +(5.27%)טכנולוגיה -תשואת יתר

+(.  1.46%)בריאות , +(0.52%)טלקום , +(0.50%)מדיה , +(0.09%)ביטוח -תשואת חסר

סין

הסדר חוב בהקשר של יצירת , הסינית מנהל מגעים עם בנקי השקעות ונותני אשראי בהונג קונגאוורגרנדל קבוצת "מנכ❖
החברה מנסה למכור חלק מנכסיה כדי לגייס מזומן על מנת להתמודד עם הסכנה  . ומכירת נכסים על מנת לייצב את מצבה

הבנק המרכזי הסיני שבר את שתיקתו בנושא ואמר כי  , על רקע המשבר בחברה. של חדלות הפירעון המאיימת על החברה
".המשבר בשליטה ולא סביר שיתפשט לחברות נוספות"

;גבוה מהצפי המוקדם, (ברמה שנתית)28%-נמשך השיפור במאזן המסחרי של סין כאשר בחודש ספטמבר הייצוא גדל בכ❖
.נמוך מהצפי המוקדם( ברמה שנתית)17.6%-והייבוא גדל בכ

0.7%-ברמה שנתית עלה המדד בכ(. 0.3%מול צפי מוקדם לעלייה של )מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בספטמבר ❖
, (ברמה שנתית)10.7%-לעומתם עלה מדד המחירים ליצרן בספטמבר בכ(. 3%מתחת ליעד הרשמי של הממשל שעומד על )

את עליות המחירים  " גלגלו"כפי שכתבנו בעבר נראה כי היצרנים טרם . שנים25העלייה בגדולה ביותר מזה כמעט 
.לצרכנים מה שיכול לפגוע ברווחיותם

ישראל  

עליות  . 1.5%-כאשר הסעיף העיקרי שהפתיע היה מחירי ההלבשה וההנעלה שירדו בכ, 0.2%-מדד חודש ספטמבר עלה בכ❖
0.6%-סעיפי המזון עלו בכ, 1.1%-מחירי המכוניות עלו בכ0.8%-מחירים נרשמו בענפי הרהיטים והציוד שעלו בכ

,  התייקרות הדלק)בעיקר בשל גורמים גלובאליים 2.5%-מתחילת השנה עלה המדד בכ. 4.1%-והפירות והירקות עלו בכ
(.המחסור העולמי בשבבים ועוד, שיבושים בשרשרת האספקה

ברבעון 12.2%לאחר )ברבעון השלישי 3.3%עם קצב גידול של , נתוני סחר החוץ מצביעים על התמתנות בייצוא התעשייתי❖
עובדה  , ייצוא שירותי ההייטק גדל בקצב מהיר, עם זאת. כך שגירעון הסחר גדל, מתרחב בקצב מהיר, הייבוא(. השני

.כך שהעודף בחשבון השוטף נשמר, המקזזת במידת מה את הגידול בגירעון הסחר

שבועיתסקירה
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