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אירועים מרכזיים השבוע

מטאור העומד להתנגש בכלכלת "על הרפובליקאים כאשר הזהיר מפני מה שהוא כינה כביידןב "הלחץ שהפעיל הנשיא ארה❖
באוקטובר הניב את התוצאה הרצויה  18-בהקשר של העדר תמיכת הרפובליקאים בהגדלת תקרת החוב עד ה, "ב"ארה
הכריז כי מפלגתו תאשר הרחבה של תקרת החוב הנוכחית לרף חדש אשר  הפובליקאיתמהנהגת המפלגה מקונל' ומיץ

8-כ, ב"הטיעון העיקרי של הנשיא כי יותר מרבע מהחוב של ארה. יאפשר פעילות שוטפת ללא הפקעות עד לחודש דצמבר
.  הציג בעיני הציבו את הרפובליקאים כאחראים העיקריים למצב הקיים, נצבר בזמן כהונת טראמפ, טריליון דולר

החוזים על הנפט  . דולר לחבית80-בניו יורק פרץ את רמת הWTIמחיר הנפט מסוג , לראשונה מזה כשבע שנים❖
.  דולר לחבית80.11וזאת לאחר שבמהלך המסחר הגיעו החוזים לרמה של , דולר לחבית79.35לנובמבר נסגרו במחיר של 

.60%-מתחילת השנה קפץ מחירה של חבית נפט מסוג טקסס מתוק בכ

בשבועות  , בהמשך למחסור החמור בשבבים שנוצר כתוצאה מעליית ביקושים משמעותית עקב השלכות מגפת הקורונה❖
מה שהביא לעלייה  , המהווה חומר גלם לייצור שבבים( Silicon Metal)האחרונים נרשם מחסור בסיליקון גולמי 

היצרנית בגדולה , שכתוצאה ממנו סין, הסיבה לכך היא משבר האנרגיה העולמי.  במחירו)!( 300%-דרמטית של כ
.הודיעה שתצמצם את היקפי ייצורו כפועל יוצא של עלויות חשמל שהולכות ומאמירות, ביותר של סיליקון גולמי בעולם

פגישה  "במה שמוגדר כ, לקראת סוף השנהינפינג'גב ביידן ונשיא סין שי "הפרסום בדבר פגישתם הצפויה של נשיא ארה❖
.תמכו השבוע במדדי המניות בסין, יחד עם השיפור בפעילות ענפי השירותים במדינה, "חיובית

ההסכם התקדימי מכוון בעיקר לענקיות  . 15%מדינות חתמו בשבוע שעבר על הסכם מס חברות מינימאלי גלובאלי של 136❖
החל  –ההסכם קבע גם תאריך שאפתני ליישום הרפורמה . הטכנולוגיה אשר נהנו במשך שנים משיעורי מס נמוכים מאוד

. 2023משנת 

במדד מנהלי  Input Pricesהזינוק במחירי האנרגיה וכן הבעיות בשרשרת האספקה בגלובאלית הביאו לעליית רכיב ה ❖
צמצום היקפי הייצור בסין ובאירופה עקב משבר האנרגיה וכן המשך העלייה במחירי הגז הטבעי  . הרכש בגוש האירו לשיא

.בהיקף ההזמנות ממפעלים בגרמניה בספטמבר7.7%-צפויים להחריף את המגמה שכבר באה לידי ביטוי בירידה של כ

חטיבת  , וכן העלייה החדה בייצוא השירותים ובייבוא הסחורות, שיפור בצריכה הפרטית, על רקע הזינוק בהשקעות במשק❖
בנוסף חתך הבנק  (. בתחזית הקודמת5.5%אל מול )2021בשנת 7%-המחקר של בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה ל
נתונים אלו מעידים כי האופטימיות של (. 8%מרמה קודמת של )7%-את שיעור האבטלה הצפוי בסוף השנה לרמה של כ

.הבנק בנוגע למשק הישראלי זינקה בחדות

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351803.340.06%20.18%S&P 5004391.340.79%16.91%א "ת

18.66%NASDAQ 10014579.540.09%13.12%-1251858.710.05%א "ת

902048.14-0.37%17.01%DAX 3015206.130.33%10.84%א "ת

2876.100.29%41.19%FTSE1007095.550.97%9.83%א בנקים"ת

SME 60808.75-1.43%16.60%EUROSTOXX 600457.290.97%14.60%א "ת

1034.79-2.32%24.34%NIKKEI 22528048.94-2.51%2.20%ן"א נדל"ת

1879.89-1.63%4.00%MSCI  WORLD 717.500.71%11.02%א צמיחה"ת

ALL SHARE1957.61-0.85%14.64%HANG SENG24837.851.07%-8.79%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

בעקבות  (. הקונגרס צפוי לאשר את ההצעה ביום שלישי)את העלאת תקרת החוב לחודשיים הקרובים , כאמור, הסנאט אישר❖
להעביר את תוכניתו של ביידן להשקעה  ( עד לחודש דצמבר)כך גוברת האופטימיות כי לדמוקרטים יהיה כעת מספיק זמן 

.וכן להעלאה משמעותית ולטווח ארוך יותר של תקרת החוב, טריליון דולר1.9-2.2-שתעמוד על כ, בהון האנושי

יש )אלף משרות 500-אל מול צפי מוקדם לתוספת של כ, אלף משרות194-בחודש ספטמבר נוספו לשוק התעסוקה כ❖
-עם זאת שיעור האבטלה ירד לרמה של כ(. אלף משרות169-בכלציין כי נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה 

(. 0.4%-צפי מוקדם לעלייה של כ)0.6%-השכר הממוצע לשעת עבודה עלה בכ, כמו כן(. 5.2%מרמה קודמת של )4.8%
כלל הנתונים משוק התעסוקה עדיין  , מסיכום הנתונים נראה כי למרות הנתון החלש יחסית בהיקף המשרות החדשות

. בחודש נובמברTapering-תומכים בתחילת ה

מדד  ', נק61.9במגזר הלא יצרני עמד בספטמבר על ISM-מדד ה-נתונים חזקים השבוע' לצד נתוני התעסוקה פורסמו מס❖
לפעילות עסקי במגזר הלא יצרני עמד בספטמבר  ISM-ומדד ה' נק54.9על בספמברמנהלי הרכש במגזר השירותים עמד 

.ב עדיין גבוהה"למרות שהתחלואה בארה, זאת. 'נק62.3על 

זאת עקב הבעיות בשרשראות , ב דיווחו על כוונה להעלות מחירים בחודשים הקרובים"מהעסקים הקטנים בארה50%❖
עובדות אלו צפויות להותיר את האינפלציה ברמה גבוהה וכן להעיב על . האספקה וכן המחסור הנמשך בעובדים

.ב בחודשים הקרובים"הפעילות הכלכלית בארה

אירופה

העלאת  , ב"והקדמת הצפי להעלאת הריבית בארהTapering)בניגוד למגמה הניצית של בנקים מרכזיים ברחבי העולם ❖
שוקל השקת תוכנית  ECB-השבוע דווח כי ה. ממשיך בגישתו היוניתECB-ה, (כיה ועוד'צ, נורבגיה, ריבית בפולין

וזאת על מנת  , 2022האמורה להסתיים במרץ ( PEPP)משבר הקורונה עם פרוץ ח חלופית לתוכנית שהושקה "רכישות אג
.למנוע עליית תשואות במדינות עם חוב גבוה ורגישות גבוהה לעלייה בתשואות

Eurostoxxאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים השבוע ❖ 600:)

+(.2.02%)-רכב וחלקי חילוף, +(2.31%)נפט וגז , +(4.35%)בנקים -תשואת יתר

(.  -0.69%)נדלן , (-1.95%)ריטייל, (-3.16%)פנאי ותיירות -תשואת חסר

סין

נתון , ('נק46.7לעומת נתון קודם שעמד על )' נק53.4מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה בספטמבר לרמה של ❖
.וזאת על רקע הסרת מגבלות על התקהלויות בשל ירידה בתחלואה, המעיד על התרחבות בענף השירותים

ישראל  

הריבית בישראל לא צפויה לעלות לפני  , על אף העלייה באינפלציה. 0.1%בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ברמה של ❖
בבנק ישראל מעריכים כי הריבית תעמוד גם . 2022שצפוי לעשות זאת במהלך המחצית הראשונה של , שתועלה על ידי הפד

בבנק מודים כי אין וודאות לגבי המשך התפתחות  . 0.25%-ובשנה הבאה עשויה לעלות ל, 0.1%בסוף השנה הנוכחית על 
מאפשרת לבנק לגלות סבלנות בטרם יחל להעלות  , אך ההנחה של הבנק כי היא מונעת מגורמים זמניים, האינפלציה בעולם

נראה כי מדיניות בנק ישראל היא לתת לבנקים מרכזיים בארצות מפתח להוביל את תהליך העלאת הריבית  . את הריבית
,  עם זאת. ולהגיב רק לאחר מכן וזאת בכדי להימנע מהעלאת ריבית מוקדמת אשר תפגע בצמיחה ותחזק עוד את השקל

.תגובה מאוחרת של בנק ישראל עלולה לאפשר התפתחות גורמים אינפלציוניים וזאת לאור ההתאוששות המהירה של המשק

 Pipeבשבועות האחרונים מקדמת החברה גיוס. ב"קרובה לכניסה לבורסה בארה(Gett)גט חברת המוניות והשילוחים ❖
שווי דומה  , מיליארד דולר1.3-1.5לפי שווי של ספאקמיליון דולר ולאחריו מתכננת מיזוג עם חברת 150-200בגובה של 

,  כי אף שהמהלך נמצא בישורת האחרונה, יש לציין. לפני כשנה, לזה שלפיו ערכה את סבב הגיוס הגדול האחרון שלה
.השלמתו בשווי ובהיקף הללו אינה וודאית בשלב זה

לוחות , פוליקרבונטהמפתחת ומייצרת לוחות פוליגל-פלזיתמוכרים את חברת : אקזיט לקיבוץ גזית ולבנק לאומי❖
מדובר באקזיט שני לחברי קיבוץ  .פלסקולייטמיליון דולר לחברה האמריקאית 210-לכבתמורה , ופרופיליםתרמופלסטיים

.לתעשיית המזוןחמגשיותהעוסקת בייצור MCPגזית לאחר שמכרו לאחרונה את חברת 
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