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אירועים מרכזיים בשבוע האחרון

רשמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה את הרצף הגרוע ביותר מאז המשבר הפיננסי בשנת  סטריטמדדי המניות בוול ❖
זאת לאחר פרסום מדד הליבה של ההוצאה לצריכה  , שישי רשמו שערי שפל של קרוב לשנתייםובסיום המסחר ביום , 2008

ר הפד לייל  "וכן דברי סגנית יו( הרחבה בהמשך)ב "שהינו המדד המועדף על הפד לאומדן האינפלציה בארה( PCE)פרטית 
המדיניות המוניטארית שלנו תהיה חייבת להמשיך להיות ניצית  "ולכן " לא בטוח שהאינפלציה הגיעה לשיאה"כי , בריינרד

".  ולכן אנו מחויבים להימנע מלצאת מוקדם מהמדיניות הזו, עד שנהיה בטוחים שהאינפלציה בדרך ליעדה, לעוד זמן מה
2.9%-ירד השבוע כs&p500-מדד ה. 10.5%-והשלים ירידה חודשית של כהשבוע 2.7%-ק ירד כ"מדד הנאסד

ומדד הדאו  , (פרוץ משבר הקורונה-2020הירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ )9.3%-והשלים ירידה חודשית של כ
.8.8%-והשלים ירידה חודשית של כ2.9%-ונס ירד השבוע כ'ג

י הפד  "שהינו המדד המועדף עPCE(Personal Consumption Expenditure )ב מדד ה "ביום שישי פורסם בארה, כאמור❖
גבוה מהתחזיות המוקדמות שהצביעו על עלייה של  , 0.6%-המדד עלה בחודש אוגוסט בכ. לבחינת סביבת האינפלציה

גבוה מהתחזיות המוקדמות  , 4.9%-בסיכום שנתי עלה המדד בכ. 0.1%-וכן גבוה מהעלייה בחודש יולי שהסתכמה ב, 0.5%
התקבל מפרסום נתון ההוצאות של הצרכן  חיזוק נוסף למדיניות הפד להמשיך ולהעלות את הריבית . 4.7%לעלייה של 

(.בחודש יולי0.2%ולאחר ירידה של )0.2%גבוה מהצפי שעמד על , באוגוסט0.4%-האמריקאי שעלו בכ

בכל היקף שיידרש  הבנק המרכזי של בריטניה הכריז ביום רביעי על נקיטת צעד דרמטי בדמות התחייבות לבצע רכישות ❖
במדינה ולמנוע  ח"האגזאת בכדי להשיב את היציבות לשוק , (שנה ויותר20)של אגרות חוב ממשלתיות לתקופות ארוכות 

ממשלת  . הבריטיותח"האגגרמה לנסיקת תשואות טראסליזמ "זאת לאחר שתוכנית הפחתת המיסים של רוה, את קריסתו
במיוחד על בעלי הכנסה גבוהה וכן באמצעות הוצאות ממשלתיות  , י הפחתת מיסים"בריטניה מתכננת להמריץ את כלכלתה ע

י כלכלנים בכירים  "יש לציין כי התוכנית נדחתה בחריפות ע. בכדי להגן על משקי הבית מן הזינוק במחירי האנרגיה, גדולות
שבה קראה  , אף פרסמה ביום שלישי הודעה מפתיעה לגבי כלכלת בריטניה( IMF)ל "וקרן המטבע הבינ, י השוק"וכן ע

,  ח הארוכות"להודעה על התוכנית הייתה השפעה מיידית על המסחר באג. את תוכניותיה" לבחון מחדש"לממשלה 
.5%-לאחר שהגיעה קודם לכן לרמה הגבוהה מ, 3.825%שנה צללה לרמה של 30-לח"האגוהתשואה על 

12-וב, (0.9%צפי מוקדם )1.2%-בחודש אוגוסט עלה המדד בכ.מדד המחירים לצרכן בגוש האירו ממשיך להאמיר❖
זאת לעומת עלייה  ( 4.7%צפי מוקדם )4.8%-מדד הליבה עלה באוגוסט בכ(. 9.7%צפי )10%-החודשים האחרונים עלה בכ

בשנה  . 1951שיא מאז שנת , (9.5%צפי מוקדם )10%-יש לציין כי בגרמניה זינק המדד בשנה האחרונה בכ. ביולי4.3%של 
.18.7%-ומחירי המזון עלו בכ, ברקע הסכסוך עם רוסיה44%-האחרונה מחירי האנרגיה האמירו בכ

לרמה של  0.75%קונצנזוס התחזיות מצביע על עלייה של . תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, יום שני, מחר❖
לעומת צפי 0.3%ירידה של )לאחר שמדד המחירים בחודש אוגוסט ירד מעבר לתחזיות המוקדמות , עם זאת. 2.75%

.0.5%ייתכן והבנק יסתפק בהעלאה מתונה יותר של ( 0.1%לירידה של 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

7.12%S&P 5003585.62-2.91%-24.77%-351837.23-4.45%א "ת

8.39%NASDAQ 10010575.62-2.69%-32.40%-1251883.93-4.31%א "ת

11.21%DAX 3012114.36-1.38%-23.74%-902068.41-4.01%א "ת

3.90%FTSE1006893.81-1.78%-6.65%-3286.75-6.69%א בנקים"ת

SME 60687.07-2.12%-23.65%EUROSTOXX 600387.85-0.65%-20.49%א "ת

21.98%NIKKEI 22525937.21-4.48%-9.91%-995.83-5.62%ן"א נדל"ת

19.81%MSCI  WORLD 553.37-2.55%-26.69%-1589.65-2.62%א צמיחה"ת

ALL SHARE1833.61-3.46%-15.83%HANG SENG17222.83-3.96%-26.39%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

8.94%AA+5.042.19%1.60-20363.43-1.48%תל בונד 

7.97%AA+4.902.20%1.62-60352.92-1.43%תל בונד 

5.50%A3.303.31%2.87-359.08-1.55%תל בונד תשואות

7.28%AA4.642.27%1.70-355.05-1.41%תל בונד צמודות

8.14%AA-3.814.62%1.37-50367.03-0.87%תל בונד שקלי 

בונד תשואות  

שקלי
360.83-1.14%-6.15%A-2.806.31%3.14

2.58%A+2.287.54%4.40-397.97-1.13%תל בונד גלובאל

6.93%A+3.404.961.75-351.19-0.96%תל בונד לא צמודות

--394.611.18%10.20%A+2.506.54%תל בונד דולר
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