
072.2793193ליועציםמוקד |    www.oceanyetsira.com |     info@oceyet.com

אירועים מרכזיים השבוע

ברמה  . 0.6%הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות שעמדו על , בחודש אוקטובר0.9%-ב בכ"מדד המחירים לצרכן עלה בארה❖
.הרחבה בהמשך. 5.9%וזאת לעומת צפי מוקדם שעמד על , 1990הרמה הגבוהה מאז , 6.2%שנתית עומד המדד על 

על רקע המתיחות  , יום שני, יערכו פגישה וירטואלית מחרינפינג'גב ביידן ונשיא סין שי "הבית הלבן הודיע כי נשיא ארה❖
שני המנהיגים  . "ב מקווים כי השיחה תייצר יציבות מסוימת בין המדינות"בארה. הגואה בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם

מסרה  " ידונו בדרכים לנהל באחריות את התחרות בין האומות ובדרכים לעבוד יחד היכן שהאינטרסים של המדינות זהים
.בנוסף נמסר כי ביידן מקדם בברכה תחרות מצד סין וכי הוא אינו מעוניין בקונפליקט עם שי. פסקין'גמזכירת הבית הלבן 

רשות החברות פתחה בחקירה של יצרניות מזון וכן רשתות קמעונאיות בישראל בחשד -חקירת ענק בשוק המזון בישראל❖
הבכירים בצמרת רשתות השיווק חשודים בתיאום  . גם במותגים הפרטיים, לתיאום מחירים של הקמעונאיות מול היצרנים

וכן , במסגרת החקירה פשטה רשות התחרות על משרדי שטראוס ושופרסל והחרימה מחשבים ומסמכים. העלאות מחירים
י "עפ.  אייל רבידויקטוריל "ומנכאברכהןל שופרסל איציק "מנכ, ל שטראוס גיורא בר דעה"מנכ, בין היתר, זומנו

.  ההערכות בימים הקרובים צפויים להיחקר מנהלים נוספים מיצרניות המזון וכן מרשתות השיווק

התאחדות התעשיינים  , על רקע השיבושים העולמיים בשרשראות האספקה והעומס בנמלים ברחבי העולם וכן בישראל❖
7,8רציפים )על הפעלת שלושה רציפים " להחליט לאלתר"שיגרה השבוע מכתב לשרת התחבורה מירב מיכאלי ובו דרישה 

לפעילות נמלית או לחילופין  , שכרגע עומדים ריקים וללא שימוש, בנמל חיפה( בנמל המפרץ וכן רציף הדלקים הסמוך
לא תיפול על אוזניים  "במידה וההחלטה ". לנקוט בכל פעולה ממשית שתוביל למניעת עומס תחבורתי כבד בנמלי ישראל"

.ההתאחדות מאיימת בנקיטת הליכים משפטיים" כרויות

במסגרתה פרסם סדרה של שינויים בהליכי אישור המשכנתאות  , בנק ישראל מציג את רפורמת השקיפות במשכנתאות❖
במסגרת הרפורמה לקוחות יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני וכן גם  . שנועדה להגביר את השקיפות ולשפר את התחרות

ומשך הזמן לקבלת אישור יקוצר לימים  , הבנקים יחויבו להציג מסלולים אחידים ושקופים, לקבל את האישור באופן מקוון
.ספורים

-בהיקף של כבטסלההפציר בעוקביו לקבוע האם יממש אחזקות מאסקבו אלון , בטוויטרבהמשך לסקר משבוע שעבר ❖
חלק מהמניות  (. 10%-טרם הגיע למכסת ה)מיליארד דולר 6.9-בשווי של כטסלהמניות מאסקמימש , ממניותיו10%

,  בלומברגאך לפי דיווח של סוכנות הידיעות , נמכרו כדי לעמוד בהתחייבויות מס הקשורות למימוש אופציות על מניות
השבוע הכי גרוע במניה  , במהלך השבוע שעבר15%-מניית החברה ירדה בכ. מאסקחלקן נמכרו עקב חובות אישיים של 

.בהם ירדו השווקים בחדות עקב משבר הקורונה2020מרץ -מאז פברואר

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351889.380.11%26.04%S&P 5004682.85-0.31%24.67%א "ת

1251975.750.21%26.00%NASDAQ 10015860.96-0.69%23.07%א "ת

902253.250.25%28.73%DAX 3016094.070.25%17.31%א "ת

3109.69-0.90%52.66%FTSE1007347.910.60%13.74%א בנקים"ת

SME 60865.91-0.36%24.84%EUROSTOXX 600486.750.68%21.98%א "ת

1150.400.15%38.23%NIKKEI 22529609.97-0.01%7.89%ן"א נדל"ת

1993.03-1.15%10.26%MSCI  WORLD 756.83-0.04%17.11%א צמיחה"ת

ALL SHARE2115.92-0.38%23.91%HANG SENG25327.971.84%-6.99%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20398.240.10%8.13%AA+4.85-0.97%0.89תל בונד 

60383.110.12%7.74%AA4.46-0.98%0.95תל בונד 

379.62-0.16%9.26%A3.11-0.54%1.70תל בונד תשואות

382.660.10%7.87%AA4.31-0.95%1.00תל בונד צמודות

50395.37-0.04%0.85%AA-3.751.54%0.89תל בונד שקלי 

379.71-0.13%5.41%A-2.942.99%2.51בונד תשואות שקלי

402.35-0.66%8.03%A+2.564.60%4.20תל בונד גלובאל

373.50-0.10%2.01%AA-3.411.94%1.38תל בונד לא צמודות

262.78-0.57%6.18%A+2.854.11%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

ברמה  . 0.6%הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות שעמדו על , בחודש אוקטובר0.9%-ב בכ"מדד המחירים לצרכן עלה בארה❖
העלייה המשמעותית  . 5.9%וזאת לעומת צפי מוקדם שעמד על , 1990הרמה הגבוהה מאז , 6.2%שנתית עומד המדד על 

לצד שיבושים קשים בשרשראות , בסביבת האינפלציה נרשמת עקב הביקוש הגבוה בקרב הצרכנים בחודשים האחרונים
המודד את עליית המחירים ללא מחירי  , גם מדד הליבה. וכן הקושי לגייס עובדים חדשים הגורם ללחצי שכר, האספקה

יש לציין כי למרות  . 1991העלייה החדה מאז חודש אוגוסט , 4.6%עלה בשיעור שנתי של , המזון והאנרגיה התנודתיים
נראה  , וכי בעת שההיצעים ידביקו את הביקושים היא תתמתן, התבטאויות הפד מהעת האחרונה על כך שהאינפלציה זמנית

,  וכן על רקע ההתאוששות של סקטור השירותים, כי אם לא יחול שיפור בצווארי הבקבוק שנוצרו בשרשראות האספקה
.האינפלציה תלווה אותנו לזמן ממושך יותר מהערכות הפד

האחת תעסוק בתרופות ומכשור רפואי  : כי בכוונתה להתפצל לשתי חברותJohnson&Johnsonביום שישי הודיעה חברת ❖
כאשר שתי החברות הנפרדות יצטרכו לחלק  , והשנייה תהיה חטיבת מוצרי הבריאות לצרכן( תמשיך להיקרא בשם המקורי)

פרשת המערכות להחלפת  , פרשת הקרמים להגנה, פרשת האסבסט בטלק, אופיואידים)ביניהן את התביעות המתנהלות נגדן 
מטרת החברה בפיצול היא הצפת ערך כיוון שהשוק צפוי להבין טוב יותר את החברות הממוקדות ויפחית  (. מפרק ירך ועוד

.הניתן כיום בגין השקעה בחברה אחת המפוזרת על פני תחומים רביםהדיסקאונטאת 

ק והיא כבר שווה יותר מיצרניות  "הונפקה בשבוע שעבר בנאסדריביאןיצרנית כלי הרכב המסחריים החשמליים הצעירה ❖
גבוה מהצפי טרום )מיליארד דולר 86החברה הונפקה ביום רביעי לפי שווי של . נרל מוטורס'רכב ותיקות כמו פורד וג

בפיתוח של כלי רכב מסחריים  ריביאןמתמקדת , מאז הקמתה. מיליארד דולר127.28ומאז עלתה בחדות לשווי , (ההנפקה
מה שמשך עניין רב ממשקיעים בסדרי  , שיחליפו את הרכבים המזהמים והיקרים לתחזוקה בשל עלויות הדלק, חשמליים

10.5גייסה החברה 2019מאז : אפים הממומנים ביותר בארצות הברית-הסאטרטוהפך אותה לאחד , הגודל הגדולים ביותר
פאנדסורוסחברות נוספות הנמנות עם המשקיעים בחברה הן . מיליארד מהם מאמזון ומפורד2.5כאשר , מיליארד דולר

.מיליארד דולר11.9-גייסה בהנפקה כריביאן. ובלקרוקמנט'מנג

אירופה

.4.1%-אל מול צפי מוקדם לעלייה של כ( ברמה שנתית)5.2%-הייצור התעשייתי עלה בספטמבר בגוש האירו בכ❖

נדבקים חדשים ומזהירים ממצב  50,000כאשר בגרמניה דווח על שיא יומי של מעל , גל תחלואה רביעי מכה באירופה❖
עד כדי  )בבולגריה וברומניה נרשמו שיאי תמותה יומיים וביוון ואוסטריה החמירו את ההגבלות על הבלתי מחוסנים , חירום

(.סגר על הבלתי מחוסנים באוסטריה

הרוסית החלה להזרים גז טבעי לחמישה מתקני צבירה  גזפרוםלאחר שחברת , מחירי הגז הטבעי המשיכו לרדת השבוע❖
.על רקע משבר האנרגיה ביבשת, באירופה

סין

(. 12.3%אל מול צפי מוקדם לעלייה של 13.5%)שנה 26מדד המחירים ליצרן עלה באוקטובר בשיעור החד ביותר מזה ❖
.עובדה זאת תומכת בהמשך סביבה אינפלציונית גבוהה בעולם עקב מעמדה של סין כיצואנית הגדולה בעולם

מקבעת אותו כאחד מגדולי מנהיגי  , ינפינג'גהמפלגה הקומוניסטית פרסמה הצהרה המבצרת את מעמדו של נשיא סין שי ❖
זו הפעם השלישית בלבד . וסוללת את דרכו להישארות בשלטון למרות שהיה אמור לפרוש בשנה הבאה, המדינה לדורותיה

.שהמפלגה הקומוניסטית בסין פרסמה הצהרה כזאת במאה שנות קיומה

-ו8%-כאשר היקף המכירות של זינק בכ, (11.11)קבעו שיאי מכירות חדשים ביום הרווקים הסיני JD.COM-עליבאבא ו❖
וזאת למרות שהאירוע היה צנוע יחסית השנה על רקע הרגולציה שהוטלה על חברות  , 2020בהתאמה לעומת שנת 28%

כך שהמבצעים באתרים החלו כבר , שעות24-יש לציין כי שתי החברות האריכו את המבצעים ליותר מ. הטכנולוגיה בסין
.בסוף חודש אוקטובר

ישראל  

ן בתחום "מדובר בהקמת קרן נדל. ב"הודיעה על הקמת קרן ראשונה מחוץ לארה, שבשליטת אלקון"אלקטרה נדל❖
נכון להיום מנהלת  . מיליון פאונד200-החברה מתכוונת לגייס לקרן כ. קפיטלואליאוהמשרדים בבריטניה יחד עם חברת 

בתגובה . מיליארד דולר2.7-ב בהיקף של כ"בארה( פאמילימולטי )החברה נכסים בארבע קרנות בתחום מקבצי הדיור 
.6.5%-להודעה עלתה מניית החברה בכ

ההכנסות  (. בספטמבר7.2%-מ)תוצר בחודש אוקטובר 5.5%-החודשים האחרונים ירד ל12-הגירעון התקציבי המצטבר ב❖
ישנה ירידה  , במקביל. בפעילות במשקבתחום ההייטק וכן ההאצה האקזיטיםממיסים ממשיכות להפתיע לטובה על רקע 

.8%שעמד על , נמוך מהצפי בתחילת השנה, 5%-נראה כי הגירעון יגיע עד סוף השנה לאזור ה. בהוצאות בגין הקורונה

שבועיתסקירה
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