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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

אנו בדעה  . ב"עם הרעיון של העלאת מס רווחי הון עבור האוכלוסייה העשירה בארהלפרלרטטממשיך ביידןממשל ❖
.בו הכלכלה תציג נתונים חזקים יותרביידןכי העלאות מס מכל סוג שהוא יידחו למועד מאוחר יותר בקדנציה של 

טסלה: יום שני לאחר המסחר, (CHKP)ק פוינט 'צ: יום שני לפני המסחר:  סטריטצפי למבול דוחות השבוע בוול ❖
(TSLA .)מיקרוסופט : יום שלישי לאחר המסחר(MSFT) , גוגל(GOOG) , ויזה(V) , חברת(AMD) ,פינטרסט
(PINS) , חברת האנרגיה הירוקה(ENPH .)בואינג : יום רביעי לפני המסחר(BA) ,שופיפיי(SHOP) ,ספוטיפיי
(SPOT) , טבע(TEVA .)אפל : יום רביעי לאחר המסחר(AAPL) ,פייסבוק(FB)  , פורד(F) , איביי(EBAY .) יום

:  יום חמישי לאחר המסחר(. DPZ)דומינוס פיצה , (OSTK)אוברסטוק, (MCD)מקדונלדס: חמישי לפני המסחר
(.TWTR)טוויטר, (NIO)ניו , (AMZN)אמזון 

מ  "במקביל להמשך המו. קבוצת אלקו ממשיכה להרחיב את זרועותיה לתחומים נוספים במשק הישראלי❖
וכן התרחבותה של חברת בת אלקטרה מוצרי צריכה באמצעות חברת הבת יינות ביתן בנוגע להשקעת הקבוצה ב

היא תרכוש , הודיעה הקבוצה כי בכפוף לאישור משרד המשפטים, לתחום האנרגיות המתחדשותסופר גז-נוספת
.  אלרוןונכסים ובנין , סלקוםאשר שולטת בחברות ש"דסקמ29.9%

עוד מאירועי השבוע

הודיע בנט ש"הסופבמהלך , אם בשבוע שעבר נראה כי אף אחת מהמפלגות בישראל לא מצליחה לייצר מומנטום❖
ממשלה שכזו צפויה להציג בהקדם תקציב . למען ממשלת אחדות לאומית יציבה" גוש השינוי"כי יפעל ביחד עם 

.אשר יסייע לצמיחת המשק והתמודדות עם השלכות מגיפת הקורונה, דו שנתי

צפוי להנחות את , "Of TeslaTechnoking"המיליארדר שרק זה עתה הכתיר עצמו ל. ELON MUSKלאוהדי ❖
פוזיציה אשר בדרך כלל שמורה לבכירי  , 8/5/21בתאריך Saturday Night Liveתוכנית הבידור הוותיקה 

.הרשימו גם את מפיקי התוכנית הפופולאריתמאסקנראה כי יכולותיו התיאטרליות של . תעשיית הבידור

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351633.03-0.87%8.94%S&P 5004180.17-0.13%11.29%א "ת

1251698.43-0.73%8.31%NASDAQ 10014016.81-0.25%8.76%א "ת

901907.43-0.20%8.97%DAX 3015279.62-1.17%11.38%א "ת

2422.86-1.51%18.94%FTSE1006885.32-1.15%7.40%א בנקים"ת

SME 60808.900.20%16.62%EUROSTOXX 600439.04-0.78%10.03%א "ת

939.412.78%12.88%NIKKEI 22529020.63-2.23%5.74%ן"א נדל"ת

1984.190.52%9.77%MSCI  WORLD 703.72-0.17%8.89%א צמיחה"ת

ALL SHARE1902.820.05%11.43%HANG SENG29078.750.38%6.79%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20377.17-0.25%2.41%AA4.70-0.07%1.15תל בונד 

60363.91-0.18%2.34%AA4.62-0.15%1.08תל בונד 

361.45-0.08%4.03%A3.330.41%1.79תל בונד תשואות

363.61-0.18%2.50%AA4.42-0.14%1.12תל בונד צמודות

50394.580.03%0.65%AA-3.881.37%1.03תל בונד שקלי 

369.620.29%2.61%A-3.073.40%3.13בונד תשואות שקלי

383.670.41%3.01%A+2.496.07%5.87תל בונד גלובאל

369.860.08%1.02%AA-3.642.03%1.71תל בונד לא צמודות

264.38-0.53%6.82%A+2.854.46%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

יחד.כיום20%לעומת39.6%,עשיריםעבורהוןרווחיעלהמסשיעוראתלהכפילביידןהנשיאהצעתהייתההשבועכותרת❖
.43.4%שללרמהעדהכוללהמיסויאתלהביאזוהצעהעשויה,מהשקעותרווחיםעליסףמסעם

חדשותתביעות.המוקדמותהתחזיותעלעלואףהמקריםובמרביתחיובייםהיוהשבועשהתפרסמוהכלכלייםהנתונים❖
אלף610-לצפילעומתאלף547-הקורונהמשברפרוץמאזביותרהנמוכהלרמתןירדואבטלהדמילתשלום
בשנההאמריקאיתהכלכלהבצמיחתהאצהעלומעיד1.3%-בבמרץעלהב"בארההמוביליםהאינדיקטוריםמדד.תביעות
וגםהייצורמגזרגםכאשר(קודםבחודשנקודות59.7מולנקודות62.2)חדשיםלשיאיםטיפסהרכשמנהלימדד.הקרובה

.(בהתאמהנקודות63.1-ונקודות60.6)לשיאעוליםהשירותיםמגזר

התחזיתאתמעלהכלפיעדכנהגםוהחברההמוקדמתלתחזיתמעלהיוהדוחות.הראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהאינטל❖
17.9-לכצפימול,דולרמיליארד18.6-בכוהסתכמו,אשתקדהמקבילהרבעוןלעומת0.8%-בכקטנוההכנסות.השנתית
צפימול,דולרמיליארד5.7-בכוהסתכםאשתקדהמקבילהרבעוןלעומת6%-בכהתכווץהנקיהרווח.דולרמיליארד

שהיאמכךוכןהקרובהבשנהלצמיחהלחזורצפויהלאשהחברהמכךהתאכזבוהמשקיעים.דולרמיליארד4.7-כשל
מיליארד20-כשלבעלות,באריזונההחדשיםהייצורמפעליהקמתאתלממןבכדיהעצמיותהרכישותאתלצמצםמתכוונת

.סנטריםהדאטהתחום-החברהשלשלהמרכזבסגמנטבמכירות20%-כשלמירידההחברהסבלהבנוסף.דולר

6.34מולמיליון3.98)השוקלצפימתחתמשלמיםמנוייםתוספתוהציגההראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהנטפליקס❖
-בוהסתכמובצפיהיוההכנסות.השניהרבעוןעבורגםהמנוייםלתוספתמהצפוינמוכהתחזיתסיפקההחברה.(מיליון

.למניהדולר3.75-בהסתכםלמניההרווח.24.1%שלגידול,דולרמיליארד7.16

אירופה

מדינותמספר.המתחסניםבהיקףלהתרחבותבמקביל,(בגרמניהלמעט)ביבשתהחדשיםהחוליםבמספרהתייצבותניכרת❖
.התקהלויותעלהמגבלותהקלתעלהאחרוןבשבועהכריזואירופאיות

9מזהולראשונהנקודות50.3-לעלההמדדהשירותיםבמגזר,נקודות53.3-לעלההייצורבמגזרהרכשמנהלימדד❖
והקשחתבביקושירידהמציגאשרECB-השלהרבעוניהאשראיסקראתנצייןלשלילה.התרחבותעלמצביעחודשים

.(לעסקיםבעיקר)הבנקיםשלהאשראיתנאי

מקבילרבעוןלעומת78.8%-בגדלוההכנסות.הראשוןלרבעוןדוחותיהאתפרסמהASMLהשבביםייצורמכונותחברת❖
לעומת19.1%-בכצמחהנקיהרווח.יורומיליארד4.02עלשעמדהצפימעל,יורומיליארד4.4-בוהסתכמואשתקד
הבאלרבעוןההכנסותצפי.יורומיליארד1.07-לצפילעומתיורומיליארד1.33-בכוהסתכםאשתקדהמקבילהרבעון

.אשתקדמקבילרבעוןמול22%-כשלצמיחה,יורומיליארד4.0-4.1-כעלעומד

ישראל
השנה6.3%שלצמיחהמציגותהמעודכנותהבנקתחזיות.אופטימיתהייתההבנקהודעתאך,כצפוי,בריביתשינויחללא❖

הבנק.(המשברטרםצפויהשהייתהלרמה(בקירוב)תחזורהתוצררמת2022סוףעדשלמעשהכך,הבאהבשנה5.0%-ו
מסמןולמעשהכהעדשהודיעכפי"שיידרשככלנוספיםכליםהפעלתשלאפשרות"אודותהאזכוראתבהודעותהשמיט

הקודמת)2022-ב1.2%-והשנה1.3%-למעלהעודכנההאינפלציהתחזית.ופחותפחותנדרשתשלוהתמיכהכילשוק
עלייהבבנקצופיםלאזאתעם.הסחורותבמחיריועלייההאינפלציההפתעותבשלבעיקר,(בהתאמה0.9%-ו0.6%הייתה

בנק,היעדבתוךנשארתהאינפלציהעודכל.(2022בסוף6.0%-לצפי)הגבוהההאבטלהבשלבאינפלציהמתמשכת
אתלחלוטיןאימץישראלבנק-העיקריתהמסקנה.מלאהלתעסוקההמשקלהגעתעדוזאת,סובלנייהיהישראל

.האמריקאיהמרכזיהבנקלמדיניותמדיניותואת"מצמיד"והפדשלהטרמינולוגיה
-בגם77%שלתוצרחוביחסצופהישראלבנק,2019-ב60%-מ72.4%-לעלהלתוצרהציבוריהחוביחס,2020בסיכום❖

הנתונים.2021-ב8.2%-מ,2022-בתוצר3.6%-להתקציביבגירעוןירידהגםצופהישראלבנק.2022-בוגם2021
.רבותלמדינותיחסיתחיובייםבישראלהחובורמתהפיסקאליים

מנגד.ח"שמיליארד1.34-לבתמורההפועליםבבנקמהחזקתהרבעמכרהאריסוןשרישבבעלותהחזקותאריסון❖
.בבנקאחזקותיהםמגדיליםהמוסדיים

מיליון100שלבהיקףדיבידנדחלוקתעלהכריזההחברה.דולרמיליון238-בבקורוסאחזקהיתרתאתמימשהקנוןחברת❖
בכוונתה,החברההודעתפיעל.(סי.פי.ואוצים)המוחזקיםנכסיהשלהשוקלשווימתחתלהיסחרממשיכהקנון.דולר

כלאשרהחזקותחברתקיוםזמןלאורךמצדיקיםכיצדלראותקשה.המניותבעלילטובתבחברההערךלמיצוילפעול
.ציבוריותחברותשתיהןנכסיה

שבועיתסקירה
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