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אירועים מרכזיים השבוע

נראה שהדוחות הרבעוניים  . למרות הירידה החדה שהתרחשה ביום שני, הסתיים שבוע נוסף בו המדדים שברו שיאים❖
ב האפילו בהשפעתם על חששות מאינפלציה ומפני התפשטות וריאנטים של הקורונה  "החיוביים שפרסמו חברות בארה

.  והנזקים שהוא עלול להסב לכלכלה

ב שנגרם עקב הקורונה היה הכי קצר בהיסטוריה וערך חודשיים  "עולה שהמיתון בארה NBER-מבדיקה שערך מכון ה❖
עם זאת בעקבות הירידה  . מיתון מוגדר כתוצר שלילי בשני רבעונים עוקבים לפחות(. 2020פברואר עד אפריל )בלבד 

.  החדה בנתונים הכלכליים הוחלט להגדיר גם תקופה קצרה זו בתוצר כמיתון

(  רביעי)פייסבוק, (שלישי)אפלומיקרוסופט, אלפבית, (שני)טסלה: עונת הדוחות מעלה הילוך כאשר השבוע יפרסמו❖
שככל הנראה תיוותר  ( חמישי)מעבר לדוחות תשומת לב המשקיעים תתמקד השבוע בהכרזת הריבית (. חמישי)אמזון ו

.  תינתן תשומת לב מיוחדת לכל הנוגע לתוכנית הרכישות של הבנק וצמצומהאך , ללא שינוי

מיליארד  111.6-חברות שגייסו כ597ברבעון האחרון הונפקו . שנה20כמות ההנפקות ברבעון השני שברה שיא של ❖
, מיליארד דולר222-אשר גייסו כ, (מתקופה מקבילה אשתקד150%עליה של )חברות 1,070מתחילת שנה הונפקו . דולר

כאשר השבוע מתוכננות  , נראה שקצב ההנפקות והגיוסים אינו צפוי לקטון(. מתקופה מקבילה אשתקד215%עליה של )
מיליארד35מיליארד דולר לפי שווי שוק של 2-ביניהן רובין הוד אשר רוצה לגייס כ;ב"הנפקות חדשות בארה19-כ

העוסקת בביצוע פרויקטים של , חברות אליהן הצרפה השבוע רימון ייעוץ71גם בישראל הונפקו מתחילת שנה . דולר
(.₪מיליארד 1.23לפי שווי של ₪ מיליון 251-גייסה כ)תשתיות מים ואנרגיה 

מיליון דולר 100-כ: החברות חושפות את המספרים, לאחר ששתי הטיסות הפרטיות הראשונות לחלל עברו בשלום❖
כרטיסים  600)גלקטיקין'לוירגמיליון דולר ממכירות כרטיסים 150-וכ, בזוסף'גממכירות כרטיסים לבלו אוריון של 

(. אלף דולר250במחיר ממוצע של 

כל הרכבים מתוצרתה  2025מרצדס הכריזה כי עד סוף העשור כל הרכבים מתוצרתה יהיו חשמליים בלבד וכי עד סוף ❖
עוד בנושא . מיליארד דולר בשנים אלו לטובת המעבר המוכרז47-בכוונת החברה לייעד כ. יוצעו גם בגרסה החשמלית

פרארי גייסה לפני חודש מומחה לשבבים שינהל את מאמציה בתחום הרכב החשמלי ופורשה פרסמה כי מכירות  , זה
Argo AIושותפתה פורד-בנוסף בגזרת הרכב. ממכירות החברה ברבעון השני18%-לכהדגמים החשמליים שלה הגיעו 

שנים אשר ישמשו את  5רכבים אוטונומיים תוך 1,000בכדי לספק לליפט , .Lyft Incיקימו מיזם משותף עם חברת 
.2022ליפט לפיילוט שיתוף רכבים ענק אשר יתחיל השנה במיאמי ויורחב לאוסטין טקסס בתחילת 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351660.750.17%10.79%S&P 5004411.791.96%17.46%א "ת

1251732.80-0.02%10.50%NASDAQ 10014836.992.84%15.12%א "ת

901957.08-0.70%11.81%DAX 3015669.290.83%14.22%א "ת

2512.49-1.47%23.34%FTSE1007027.580.28%8.78%א בנקים"ת

SME 60766.27-0.30%10.47%EUROSTOXX 600461.511.49%15.66%א "ת

981.21-0.95%17.90%NIKKEI 22527548.00-1.63%0.38%ן"א נדל"ת

1986.75-0.86%9.91%MSCI  WORLD 727.131.11%12.51%א צמיחה"ת

ALL SHARE1900.56-0.56%11.30%HANG SENG27321.98-2.44%0.33%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20383.07-0.46%4.01%AA+4.96-0.36%1.09תל בונד 

60368.97-0.44%3.77%AA4.62-0.35%1.14תל בונד 

366.46-0.03%5.47%A3.300.26%1.92תל בונד תשואות

368.59-0.39%3.91%AA4.43-0.29%1.23תל בונד צמודות

50395.74-0.20%0.94%AA-4.001.36%1.06תל בונד שקלי 

375.64-0.10%4.28%A-3.142.90%2.69בונד תשואות שקלי

396.52-0.58%6.46%A+2.544.29%4.16תל בונד גלובאל

372.57-0.21%1.76%AA-3.591.73%1.49תל בונד לא צמודות

270.37-0.07%9.24%A+2.953.82%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

בבדיקה שנערכה בעקבות ביטול  . ב ביטלו את ההטבות לדמי אבטלה אשר ניתנו עקב הקורונה"מן המדינות בארה50%-כ❖
6-עובדה זאת מצביעה על כך שביטול ההטבות הכולל ב. ההטבות לא נרשמה ירידה משמעותית באבטלה במדינות השונות

.  לספטמבר לא צפוי להחזיר עובדים רבים לשוק התעסוקה ולצמצם את האבטלה בצורה חדה

,  לטובה נציין את מדד מנהלי הרכש לחודש יולי במגזר הייצור אשר עלה. האינדיקטורים הכלכליים היו מעורבים השבוע❖
בנוסף לכך  . לעומתו מדד מנהלי הרכש לחודש יולי במגזר השירותים ירד בצורה חדה וגרר את המדד המשוקלל לירידות

.  נתונים אלה מעידים על התמתנות בקצב בצמיחה. מספר התביעות החדשות לאבטלה השבוע עלה

ועוד שלוש חברות הפצה של ונסון 'ונסון אנד ג'גהפארמהפורסמו הסדרי הפשרה בפרשת משככי הכאבים מול ענקית ❖
מיליארד דולר 5-ונסון תשלם קנס של כ'ונסון אנד ג'ג, לפי תנאי ההסדר. מיליארד דולר26בסכום כולל של , תרופות

בהקשר זה ראוי לציין  כי מתנהלות  . שנה18על פני תתפזרתקופת התשלום . מיליארד דולר21ושלוש המפיצות ישלמו יחד 
כאשר לא נראה שקנסות כבדים מייצרים הרתעה אל  , (טבעביניהן גם )תביעות מול מגוון רחב של חברות 3,000-מכיותר 

.  איש93,331-ל30%-ב עלה בשנה שעברה בכ"סך מקרי המוות כתוצאה משימוש במשככי כאבים בארה. מול החברות

-ההכנסות הוכפלו ל. 23%עליה של , מיליון293-מפרסום דוחותיה עולה כי כמות המשתמשים היומיים זינקה ל–סנאפ❖
.הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, מיליון דולר982

אך עדיין הכי נמוך מאז  , מעל הצפי)מיליון מנויים חדשים 1.54הצטרפו . הרבעון השנית"דוחופרסמה את -נטפליקס❖
דולר 2.97הרווח למניה עמד על (. מיליון דולר מעל הצפי20-כ)מיליארד דולר 7.34-ל19.3%-ההכנסות עלו בכ(. 2013

מיליארד ורווח למניה של  7.48-צפי להכנסות של כ;החברה פרסמה תחזית לרבעון השלישי(. סנט תחת לצפי19)למניה 
כשני מיליון  , מיליון212.68)המשקיעים התאכזבו מהצפי למנויים חדשים(. דולר למניה2.17צפי קודם עמד על )דולר 2.55

.מה שאמור להיות מנוע צמיחה חדש ונוסף, החברה מתכננת להיכנס לתחום משחקי הווידאו(. מתחת לצפי קודם

מיליארד  2.64-צפי ל)מיליארד דולר 2.83-ל31.6%-ההכנסות עלו בכ. הרבעון השנית"דוחופרסמה את -אלקואה❖
מעל  )ברבעון מקביל אשתקד 0.38ברבעון קודם והפסד של 0.79דולר למניה אל מול 1.63הרווח למניה עמד על , (דולר

(.דולר למניה1.37הצפי שעמד על 

אירופה

שלהמשוקללהרכשמנהלימדדכןכמו.והשירותיםהייצורבמגזרהרכשמנהליבמדדנוסףשיפורנרשםיוליבחודש❖
Markitהאירובגושבפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעיםאלונתונים.עלההואגם.

אסיה

וגורמתאותותיהאתנותנתבקורונהבתחלואההעלייהזאתעם.לעלותממשיךבאסיההמדינותממרביתבייצואהגידולקצב❖
שלגדוליםתעשיהבמרכזימדובר.(ואינדונזיהמלזיה,בווייטנאםבעיקר)עבודתםלמקוםאנשיםבתנועתחדהלירידה
נוסףוללחץהאספקהבשרשרתשיבושיםלהעמקתלגרוםעלולאלובמדינותבפעילותירידההמשך.צריכהמוצרי

.מחיריםלעליית

ישראל

תים"החלשיעור . )ת הביא לירידה משמעותית בשיעור האבטלה הרחב"השינוי בכללים לקבלת תשלומי חל, ב"בשונה מארה❖
(. 1%-ל1.4%-ירד מ

נתוני  . חלה ירידה חדה בהיקף הרכישות ברשתות המזון וירידה מתונה יותר נרשמה ברכישות בענפי חשמל ביגוד וריהוט❖
.  הרכישות בכרטיסי אשראי ממשיכים להצביע על התמתנות הביקוש הכבוש ולפיכך על ירידה בצריכה הפרטית

12-וב, 1.6%-עלה המדד ב2021בסיכום המחצית הראשונה של שנת . 2021ביוני 0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב❖
.שיעור העלייה בישראל מתון ביחס לעולם. 1.7%החודשים האחרונים עלה המדד ב

, 0.1%בישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל כל חברי הוועדה המוניטארית הצביעו בעד השארת הריבית ברמה של ❖
בנק ישראל הכריז באופן , בנוסף. בשונה מהישיבות הקודמות בהן לפחות אחד מהחברים הצביע בעד הורדת ריבית

פי -על"ח"המטכך שהחל מהשנה הבאה הבנק יחזור לפעול בשוק , 2021-תסתיים בח"המטפורמאלי כי תוכנית רכישות 
בישראל הולכת  הוועדה מאמינים שהתאוששות עובדות אלו מרמזות כי חברי ". בהתחשב במצב המשק, הצורך

.ומשתפרת בקצב נאה
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