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אירועים מרכזיים השבוע

גם בעולם נרשמת עלייה משמעותית בתחלואה בקורונה בעקבות התפשטותו של , במקביל להתפרצות בישראל❖
הנתון הגבוה מזה  )בימים האחרונים 1000-המאומתים היומי חוצה את ה' בעוד בישראל מס. ווריאנט הדלתא
וזאת על רקע  , מקסיקו וסינגפור נשברו שיאי תחלואה ותמותה יומיים, תאילנד, בטוניסיה, (ארבעה חודשים

.  היעילות המופחתת של החיסון כנגד הווריאנט
וזאת תוך  ורוטציה חזרה למניות טכנולוגיה RISK OFFהעלייה בתחלואה גורמת למשקיעים להתנהל במגמת 

.תוצאות חיוביות מעל התחזיות המוקדמות בשיעור ניכר, על פי רוב, התעלמות מהדוחות הכספיים אשר מציגים

יצרנית הרכב האוטונומי מתמזגת  , (Aurora Innovation)אורורה . נמשךSPACטירוף הגיוסים באמצעות חברות ❖
מיליארד דולר וצפוי לגייס עוד כמיליארד דולרים  1.22שגייס Reinvent Technology Partners Yבשם לספאק
מפתחים ממחלקת פיתוח  3י "ע2017אורורה הוקמה בשנת . מיליארד דולר11-13המיזוג יהיה לפי שווי של . נוספים

את מחלקת פיתוח הרכב האוטונומי שלה וכעת יש אוברמבחודש ינואר אורורה רכשה . ואוברטסלה, הרכב של גוגל
.בשלב זה החברה מפתחת רכבים אוטונומיים להובלת סחורות בלבד. עובדים1,600לה 

השנה והגעה לשווי שוק של 175%-זאת לאחר עליה של כ,  S&P 500-נכנסת למדד המודרנהיצרנית החיסון ❖
.  השינוי במדד יכנס לתוקף ביום רביעי. מיליארד דולר100-יותר מ

במודל דומה לגוגל  E-games-מצביעים על כוונותיה להיכנס לתחום הנטפליקסבהגיוסים האחרונים של מנהלים ❖
.  ומייקרוסופט

מסדרת  " האלמנה השחורה"הסרט . במודל היברידי לשיווק סרטיםממשיכות להתנסות הסטרימינגענקיות ❖
הראשון הציג הסרט  ש"סופבמהלך . הנוקמים של דיסני יצא במקביל לקולנוע ברחבי העולם וכן לשירות דיסני פלוס

מיליון  20-כ. ב"מיליון דולר נוספים מחוץ לארה78ב וכן "מיליון דולר בבתי קולנוע ברחבי ארה80הכנסות של 
דולר וכך תרמו להכנסות נוספות  30בתי אב בחרו לצפות בסרט בבית באמצעות שירות דיסני פלוס בעלות של 

.מיליון דולר60בהיקף של 

שעון  04:00יערך בלילה שבין שלישי לרביעי בשעה לפיניקסמילווקיבין NBA-של גמר ה6משחק ❖
!בהצלחה. ישראל

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351657.92-1.48%10.60%S&P 5004360.03-0.97%15.20%א "ת

1251733.08-1.71%10.52%NASDAQ 10014543.13-1.87%11.94%א "ת

901970.92-2.21%12.60%DAX 3015629.66-0.94%13.28%א "ת

2549.94-1.95%25.18%FTSE1007012.02-1.60%8.48%א בנקים"ת

SME 60768.57-3.02%10.81%EUROSTOXX 600456.2-0.64%13.96%א "ת

990.62-1.40%19.03%NIKKEI 22528003.080.22%2.04%ן"א נדל"ת

2004.02-2.27%10.87%MSCI  WORLD 719.17-0.61%11.28%א צמיחה"ת

ALL SHARE1911.18-2.43%11.92%HANG SENG28004.682.41%2.84%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20384.850.35%4.49%AA+4.99-0.37%1.11תל בונד 

60370.590.29%4.22%AA4.64-0.37%1.16תל בונד 

366.560.02%5.50%A3.320.34%2.88תל בונד תשואות

370.030.22%4.31%AA4.45-0.30%1.26תל בונד צמודות

50396.500.03%1.15%AA-4.031.32%0.97תל בונד שקלי 

3760.06%4.38%A-3.162.76%2.54בונד תשואות שקלי

398.820.79%7.08%A+2.563.68%3.53תל בונד גלובאל

373.370.13%1.98%AA-3.611.58%1.31תל בונד לא צמודות

270.550.18%9.32%A+2.865.43%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

-בראיון ל. שנה13הזינוק הגדול ביותר מזה , (לעומת חודש יוני אשתקד)5.4%מדד המחירים לצרכן זינק ביוני לרמה של ❖
CNBC בזהה למסרים אשר העביר פאוול  , אמרה ילן כי היא צופה שהאינפלציה תמשיך לעלות מספר חודשים ואז תתמתן

ב עדיין לא מצדיק תחילת צמצום רכישות הנכסים  "בנוסף אמר פאוול כי היקף התאוששות כלכלת ארה. בעדותו לקונגרס
מסנטימנט הצרכנים של מישיגן עולה כי הצרכנים מודאגים ומצפים  , לעומתם. החודשיות שמבצע הבנק המרכזי

.  שהאינפלציה תהיה איתנו לזמן ארוך יותר

אולם התגברות הפעילות הכלכלית לאחר  , ב המשיכה להתחזק בחודשיים האחרונים"עולה כי כלכלת ארה' מפרסום ספר הבז❖
12שבעה מתוך ;המחירים עלו בקצב גבוה מהממוצע. מגפת הקורונה החריפה את הקשיים בגיוס עובדים ובעמידה בהזמנות

שיבושים בצד ההיצע  . השאר העידו על עליות מתונות במחירים, מחוזות הבנק הפדרלי דיווחו על עלייה חזקה במחירים
. ומלאי נמוך של מוצרי צריכה רבים, עיכובים באספקה, כולל מחסור בחומרי גלם ובכוח העבודה, הפכו לנפוצים יותר

.כאשר ישנה פסימיות לגבי הקלה אפשרית בבעיות האספקה, תחזית הביקוש משיכה להשתפר

❖UnitedHealthזאת לאחר רבעון שני חזק להפליא למרות הוצאות מתמשכות  , העלתה תחזית בפעם השנייה השנה
בהתאמה  . דולר למניה4.46או , מיליארד דולר4.27ב הרוויח "מבטח הבריאות הגדול בארה. ומוגברות הקשורות למגיפה

כעת רווחים  צופה  UnitedHealth.טוב משמעותית מהתחזיות, דולר4.70הרווח למניה היה , לרווחים ולעלויות חד פעמיים
באפריל החברה  . 18.57$זאת למול צפי אנליסטים של , למניה$ 18.80עד $ 18.30מתואמים לשנה מלאה בטווח של 

.למניה$ 18.60-ל $ 18.10-העלתה את התחזית שלה לטווח של 

מהקדמת מכירות בשל חששות  , בחלקה, נובעתהעלייה, על פי הערכות. חלה עליה במכירות הקמעונאיות לחודש יוני❖
.  להגבלות חדשות שיכולות להיווצר עקב עליה מחודשת בתחלואה

אירופה

המשקיעיםעל."חשובה"הקרובההמתוכננתהפגישהכיהשבועאמרהלגארדכריסטיןאירופהשלהמרכזיהבנקנשיאת❖
הבנקשלהכמותיתההרחבהמדיניותכי,לגארדאמרה,זאתעם.לכלכלההתמריציםמדיניותעדכוןלגבילהנחיותלהיערך

מדיניותואתשמכתיביםהיעדיםשינויעלהכריזהמרכזישהבנקנזכיר."2022מארסעדלפחות"להימשךצפויה
שיוכלכך,יותררבתמרוןמרחבלבנקיאפשרוהחדשיםהיעדים.2%-מהגבוההאינפלציה"יכילו"שבפועל,המוניטרית

.הרשמיליעדמעלתטפסהאינפלציהאםגםחירוםצעדילנקוט

;ביבשתשפועלותאמריקאיותאינטרנטחברותעלדיגיטלמסהשתתעלההחלטתיואתידחהכיהודיעהאירופיהאיחוד❖
.G20-בהחברותהמדינותביןהסכםשיושגעדלדחייהב"ארהמצדשהופעלוגדוליםלחציםבעקבותזאת

אסיה

הנזילותאתלהגדילצפויזהשינוי.הבנקיםרזרבותבניהולמדיניותשינויעלבמפתיעהודיעבסיןהמרכזיהבנק❖
עלניכרבאופןמשפיעיםוהנזילותהרזרבותבמדיניותשינוייםכימראההעברניסיון.המשקיעיםתיאבוןואתבשוק

.קונגבהונגהטכנולוגיהבחברותוכןהסיניA-SHAREהבמדדחיובילתיקוןנצפהשאנוכךהסינייםהמדדיםביצועי

גבוהיםלסיןהיבואנתוניגם.העולמיבביקושעלייהרקעעל,יוניבחודשמהצפוייותרמהירבקצבגדלמסיןהיצוא❖
.הפנימייםבביקושיםהתאוששותעל,היתרבין,מצביעיםאלהנתונים.מהתחזיות

-בזינקוביוניהקמעוניותהמכירות,זאתעם.8.1%שלצפימולאל,(שנתיקצב)7.9%-בהשניברבעוןעלהבסיןג"התמ❖
שיעור.7.8%שללעלייההצפימעל,8.3%-בעלהביוניהתעשייתיהייצור,כןכמו.11%שללעלייההצפימעל,12.1%

.בסיןנאההתאוששותהמשךעלמעידהנתוניםרצף.5%עלשינויללאנותרהאבטלה

ישראל❖

,  כפי שקיים בישראל, נגיד בנק ישראל ציין כי הבנק בוחן האם יעד האינפלציה-בנק ישראל בוחן שינוי ביעד האינפלציה ❖
מעניק לעצמו יותר גמישות בנוגע , ב ואירופה"בדומה לארה, הבנק, להערכתנו. מתאים לנסיבות הנוכחיות בכלכלה

.קרי הבנק יהיה סבלני יותר מבעבר לפני שיתחיל להעלות את הריבית, ליעד האינפלציה

השינוי בסנטימנט המשקיעים המקומיים וחידוש התאבון הגלובאלי לענקיות הטכנולוגיה הוביל למהפך בביצועי המדדים  ❖
על מדדים מובילים גלובאליים כגון  תשואת חסר125א "ות35א "מציגים מדד תכאשר לראשונה מתחילת השנה 

.MSCI WORLDהכלל האירופאי וכן גם ביחס למדד האירוסטוקס, הגרמניהדאקס, ק"הנאסד, -S&P500ה

. 1.6%-מתחילת השנה עלה המדד ב(. 0%-צפי ל)0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב❖

 .
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