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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

נגעו ביום שישי האחרון   Dow Jones-והS&P500-מדד ה–מדדי המניות בכל העולם ממשיכים לשבור שיאים ❖
. בשיא כל הזמנים חדש וסיימו שבוע רביעי ברצף של עליות שערים

תומכי הענף קיבלו זריקת עידוד משמעותית עם הנפקה מוצלחת של פלטפורמת המסחר  –קריפטומטבעות ❖
מצד שני נראה כי הסיכונים הרגולטוריים מתחילים להתממש כאשר הממשל  . קוינבייסבמטבעות וירטואליים 

ומגיש תביעה כנגד גופים פיננסים בשל הפרות בנוגע לתקנות מסחר  " הלבנת ההון"האמריקאי שולף את קלף 
מימון  "לא יעצור את ההשתוללות יישלף גם קלף " הלבנת ההון"ניתן להניח כי אם קלף . במטבעות מבוזרים

".הטרור

כלכלה

ביחס לרבעון המקביל  18.3%-סין צמחה ברבעון הראשון של השנה  ב! ?זוכרים שהמגפה פרצה לראשונה בסין❖
.הרחק בהיסטוריהCovid-19והותירה את השפעות מגיפת ה

מדד מרץ עמד על . מדד המחירים לצרכן בישראל ממשיך לטפס מעלה ומפתיע מעלה-שובה של האינפלציה ❖
.מעל תחזיות האנליסטים0.1%-כ, 0.6%

עוד מאירועי השבוע

❖"Sleepy Joe " או דווקא"Revolutionary Joe "–  הנשיא האמריקני אשר זכה במהלך מערכת הבחירות לכינוי
על שום גילו המבוגר והעדר הכריזמה מתחיל להסתמן כאחד הנשיאים המפתיעים שהיו  " ו הישנוני'ג"הגנאי 
.מיסוי ועוד, חינוך, אנרגיה, ב בעשורים האחרונים עם שורה ארוכה של רפורמות בתחומי התשתיות"לארה

.בישראל נמשך השיתוק הפוליטי כאשר אף אחד מהמועמדים לא מצליח ליצר מומנטום❖

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351647.37-0.85%8.87%S&P 5004185.471.37%9.92%א "ת

1251711.00-0.64%8.24%NASDAQ 10014052.341.09%7.85%א "ת

901911.21-0.28%8.76%DAX 3015459.751.48%11.05%א "ת

2459.92-1.48%18.97%FTSE1006885.321.50%7.05%א בנקים"ת

SME 60807.25-0.57%16.64%EUROSTOXX 600442.491.20%9.57%א "ת

914.041.43%8.44%NIKKEI 22529685.37-0.28%8.47%ן"א נדל"ת

1973.950.17%9.33%MSCI  WORLD 704.941.47%9.08%א צמיחה"ת

ALL SHARE1901.79-0.31%10.98%HANG SENG29113.140.94%5.39%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20378.12-0.03%2.34%AA4.72-0.12%1.05תל בונד 

60364.56-0.04%2.23%AA4.63-0.19%0.99תל בונד 

361.740.06%3.84%A3.330.38%1.68תל בונד תשואות

361.740.01%2.41%AA4.42-0.18%1.03תל בונד צמודות

50394.480.18%0.49%AA-3.901.36%1.02תל בונד שקלי 

368.540.17%2.21%A-3.073.52%3.23בונד תשואות שקלי

382.120.28%2.21%A+2.506.27%6.07תל בונד גלובאל

369.560.16%0.79%AA-3.652.04%1.71תל בונד לא צמודות

265.800.03%7.34%A+2.864.44%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

ביטחון:השבועחיובייםמאקרונתוניפרסוםעםנוסףחיזוקקיבלואיתנהכלכליתהתאוששותצפויהכיההערכות❖
מספר,(נקודות86.5לעלהמישיגןשלהצרכניםסנטימנט)המשברפרוץמאזהגבוההלרמתוטיפסהצרכנים
,(אלף700לצפימולאלתביעותאלף576)המשברמתחילתהנמוכהלרמתוירדהראשוניותהאבטלהתביעות

הקמעונאיותהמכירות.(נקודות2.4שלעליה)חודשים4מזההגבוהלרמתהעלתההקטניםהעסקיםואופטימיות
.(5.9%-לצפימול9.8%-בעלו)לטובההפתיעו

24.5%לביחס30.2%עלעומד1-הברבעוןלמניהברווחלגידולהאנליסטיםצפיכאשרחזקהבפתיחההדוחותעונת❖
.שבועלפני

1.59מולדולרמיליארד3.98-בהסתכמוסטנלימורגןרווחי-מוצלחראשוןרבעוןמציגיםב"בארההבנקים❖
רבעוןלעומת60%-כשלעליה,דולרמיליארד15.72-לזינקווההכנסות,2020שלבראשוןברבעוןדולרמיליארד

דולר10.2-לצפימוללמניהדולר18.6-בהסתכםזאקסגולדמןשללמניההרווח.(רבעונישיא)אשתקדמקביל
מורגןפי.יי'גשללמניההרווח.דולרמיליארד12.6-לצפימולדולרמיליארד17.7עלעמדווההכנסות,למניה

30.5-לצפימולדולרמיליארד33.1שלוהכנסות,למניהדולר3.1-לצפימוללמניהדולר4.5-בהסתכם
וההכנסות,למניהסנט70-לצפימוללמניהדולר1.06–בהסתכםפארגווולסשללמניההרווח.דולרמיליארד
86-בהסתכםאמריקהאוףבנקשללמניההרווח.דולרמיליארד17.5-לצפימולדולרמיליארד18-בהסתכמו

שללמניההרווח.לתחזיותבהתאם,דולרמיליארד22.82עלעמדווההכנסות,סנט66-לצפימוללמניהסנט
דולרמיליארד19.3-בהסתכמווההכנסות,למניהדולר2.60-לצפימוללמניהדולר3.62–בהסתכםסיטיגרופ

.דולרמיליארד18.8לצפימול

כדיעדירדהשנים10-להתשואהכאשר,ב"בארההארוכותהממשלתיותח"באגראלי"מיני"התרחשחמישיביום❖
המחזיקההינהיפן,כזכור.יפנייםגופיםידיעלח"אגרכישותמחידושנבעהסנטימנטשינויהנראהככל.1.53%

.1.57%עלשנים10-לח"אגתשואתעמדההמסחרשבועבסיום.ב"ארהממשלתח"אגשלביותרהגדולה

אירופה

להיותממשיכהובצרפתבגרמניהמהנגיףהתחלואהאך,באירופההחיסוניםבמבצעהאצהחלהאמנם-אירופה❖
Johnsonחברתשלהחיסוניםעצירתבשללהתרחשצפויההחיסוניםבמבצענוספתהאטה.גבוהה & Johnson.
.הרבעוןבמהלך25%-במתוצרתההחיסוניםאספקתאתתגדילPfizerכיכעתמקוויםהאיחודראשי

האנליסטיםכינראה,אחרותמפותחותלמדינותביחסלפחות,באירופההבריאותיבמצבהאיטיהשיפוראףעל❖
.הבאיםהרבעוניםבמהלךביבשתהתאגידיםשלהכספיותהתוצאותעלאופטימיים

העולםשאר

בשוקשהמגמהרואיםאנחנו,אשראיבמתןוהקלותבועותהתנפחותלגביבסיןועולההחוזרהחששלמרות-סין❖
בחודשמיליארד1,360–מ,מיליארד2,730-לעלהמרץבחודשהחדשותההלוואותהיקףכאשר,ממשיכההאשראי

אל,38.1%-בעלההייבוא.35.5%-לצפימול30.6%–בשנתיתברמהעלההייצוא:פורסמומעורביםנתונים.קודם
אל25.6%-בשנתיתברמהעלתהקבועיםבנכסיםוהשקעה,(הפנימייםבביקושיםלעלייהעדות)21.6%-לצפימול
עלההתעשייתיהייצור.1.5%שללעליהצפימולאל0.6%-בהראשוןברבעוןעלהג"התמ.25%שללעלייהצפימול

.(17.2%-לצפי)14.1%-בשנתיתברמה

ישראל
,זאתעם.0.1%שללעליהצפימולאל0.6%-בעלההמדד.השלישיתבפעםברצףמפתיעלצרכןהמחיריםמדד❖

.קודםבחודש0.3%-מ0.2%-להשנתיתברמההתמתנהדווקאהליבהאינפלציית
לירידהגרמהזועובדה.אשתקדהמקביללרבעוןבהשוואה13.9%-בהראשוןהרבעוןבסיכוםעלוממסיםההכנסות❖

.(12.1%-ל12.4%-מ)התקציביבגירעון
וכןהקבוצהשבבעלותודירותמבנים,מתקניםשלותחזוקההפעלה,ניהולחברתלהקיםצפויהובינוישיכוןחברת❖

לגורמיםוהתחזוקההתפעולפעילותמסירתלפיה,החברהמהערכתנובעתהחברההקמת.חיצונייםגורמיםעבור
אלקטרהלחברת,השוואהלשם.מקימהשהיאמפרויקטיםהערךאתממצהאינהשהקבוצהלכךגורמתחיצוניים

התפעולימהרווח41%שהיוו,שקלמיליון175שלתפעוליורווחשקלמיליארד2שלהכנסה2020–בייצרזהמגזר
.2019–בהקבוצהשלהתפעולימהרווח36%–ו(מיוחסותלאוכלליותהנהלההוצאותלפני)זובשנהאלקטרהשל

שבועיתסקירה
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