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

אירועים מרכזיים השבוע

אחוזבכחצישיעור האינפלציה טיפס . ב ביום רביעי האחרון נשמו המשקיעים לרווחה"עם פרסום נתוני האינפלציה בארה❖
,  עם זאת(. 0.4%לעומת צפי מוקדם לעלייה של )0.3%-עלה בכ( ללא מזון ואנרגיה)כאשר מדד הליבה , (בהתאם לצפי)

טרנזיטורייםאינםלמדד בעוד ששאר הרכיבים אשר 0.07%השפעת הרכיבים אשר קשורים לפתיחת המשק תרמו רק 
לאור השינוי בגורמי האינפלציה הפד צריך להיות  . נוספים0.43%בראיית הפד דווקא התחזקו בשיעור ניכר ותרמו כ

.  משלושת המדדים הקודמים אשר היו גבוהים מהציפיות, הרבה יותר מודאג מהמדד הנוכחי אשר יצא בהתאם לצפי

-התוכנית כוללת מימון של כ. הסנאט האמריקאי אישר ברוב גדול תוכנית השקעות בתשתיות בהיקף של כטריליון דולר❖
כעת . מים ואינטרנט בפס רחב, תשתיות חשמל, תחבורה ציבורית, מסילות רכבת, מיליארד דולר לשיפור כבישים550

.עוברת התוכנית לאישורו של הבית התחתון של הקונגרס האמריקאי

887-כאשר בסך הכל מאושפזים כ, חולי קורונה מאושפזים במצב קשה500-יותר מ, לראשונה מאז חודש מרץ השנה❖
שיעור  . מאומתים ליום5400-ממוצע של כ, ישראלים כחיוביים לקורונה37,781במהלך השבוע אובחנו כ . חולי קורונה

על הרקע הזה החליט קבינט  . השיעור הגבוה מזה חמישה חודשים, מכלל הבדיקות5.4%-החיוביים גבוה ועומד על כ
למעט )ל "תו סגול בקניונים ובבתי המסחר וחובת בידוד על כל החוזרים מחו, 3הקורונה על החלת תו ירוק מלא החל מגיל 

.נראה כי אם לא תחול התמתנות במספרים צפויה החמרה נוספת בהגבלות על הציבור(. מדינות4

השווקים הפיננסים

.  המשיכו לשבור שיאים השבוע לקראת סיום עונת הדוחות אשר מסתמנת כטובה מהציפיות המוקדמותסטריטבורסות וול ❖
עוד גורם שתרם לעליות בשווקים . מאז השפל של משבר הקורונה100%-המדדים המובילים השלימו עלייה של קרוב ל

עובדה שמחזקת את הסברה כי הפד אינו קרוב , (ראה הרחבה בהמשך)ב לשפל של עשור "היה נפילת בטחון הצרכנים בארה
.לריסון מוניטארי

זהו הרצף הארוך ביותר מאז סוף המילניום  . בורסות אירופה נסגרו בסוף השבוע בשיא זה יום המסחר העשירי ברציפות❖
.חזקה שהאפילה על החששות מפני התפשטות ווריאנט הדלתאת"דוחוזאת בעקבות עונת , הקודם

כאשר ממשלת סין חשפה תכנית חומש המפרטת את הרחבת הרגולציה  , הלחץ על מניות הטכנולוגיה הסיניות נמשך השבוע❖
הממשלה הודיעה כי החוקים  . 2025שלבים ואמורה להימשך עד סוף שנת 10התוכנית כוללת . על מרבית תחומי הכלכלה

טכנולוגיה ומונופולים וכן יחזקו את רשויות , החדשים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם יכסו תחומים כמו ביטחון לאומי
.  תרבות וחינוך, חדשנות טכנולוגית, אכיפת החוק בתחומי מרכזיים כגון מדעים

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351710.671.19%14.12%S&P 5004468.000.71%18.95%א "ת

1251770.781.06%12.93%NASDAQ 10014822.90-0.09%15.01%א "ת

901967.840.78%12.43%DAX 3015977.441.37%16.46%א "ת

2697.104.01%32.40%FTSE1007218.711.34%11.74%א בנקים"ת

SME 60768.960.28%10.86%EUROSTOXX 600475.831.25%19.25%א "ת

971.350.38%16.72%NIKKEI 22527977.150.57%1.94%ן"א נדל"ת

1916.53-1.26%6.03%MSCI  WORLD 731.190.66%13.89%א צמיחה"ת

ALL SHARE1903.810.56%11.49%HANG SENG26391.620.81%-3.08%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20385.95-0.24%4.79%AA+5.02-0.47%1.11תל בונד 

60371.62-0.21%4.51%AA4.62-0.48%1.17תל בונד 

368.79-0.11%6.14%A3.290.09%1.95תל בונד תשואות

371.24-0.19%4.65%AA4.43-0.44%1.25תל בונד צמודות

50396.82-0.08%1.22%AA-3.951.30%1.02תל בונד שקלי 

376.34-0.06%4.48%A-3.102.94%2.73בונד תשואות שקלי

397.20-0.34%6.64%A+2.484.39%4.28תל בונד גלובאל

373.42-0.11%1.99%AA-3.531.71%1.49תל בונד לא צמודות

267.08-0.24%7.92%A+2.904.06%0.00ח"צמודות מט

mailto:info@oceyet.com


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

פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

וזאת על רקע התגברות חששות הצרכנים מהמשך התפשטות , ביטחון הצרכנים נפל לרמתו הנמוכה ביותר מזה כמעט עשור❖
מדד ביטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן  (. 'סגרים וכו, חשש מהגבלות שונות)והשפעתו על הכלכלה הדלתאווריאנט 

המשך (. 'נק81.3לעומת רמה קודמת של )2011הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר ' נק70.2נפל באוגוסט לרמה של 
.פסימיות בקרב משקי הבית עלולה למתן את הגידול בצריכה הפרטית

על רקע הוצאות מוגברות  , שיא עבור חודש זה, מיליארד דולר302-ב התרחב ביולי ל"הגירעון בתקציב האוצר בארה❖
63-הסתכם הגירעון ב2020בחודש יולי . לפי נתונים שפרסם אתמול משרד האוצר האמריקאי, הקשורות למשבר הקורונה

ירידה לעומת , טריליון דולר2.5-החודשים הראשונים של שנת התקציב הסתכם הגירעון ב10-ב, עם זאת. מיליארד דולר
.טריליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה2.8גירעון של 

עובדה התומכת , קיים מחסור חמור של עובדים במשק האמריקאי. 9.3%-בחודש יוני עלה מספר המשרות הפנויות בכ❖
בספטמבר ישנה את המצב שכן נראה כי משקי הבית  6-כמו כן לא ברור עד כמה ביטול תמיכות האבטלה ב. בלחצי שכר

.הם דורשים שכר גבוה יותר, כאמור, ואם כן, לא ממהרים לחזור לעבודה

על התוצאות העיב מגזר הפארקים  . 2021פרסם את תוצאות הרבעון השלישי לשנת ( DIS)דיסני תאגיד הבידור והמדיה ❖
הסטרימינגפעילות , לעומת זאת. אשר עדיין רחוק מאוד מפעילות מלאה וכן חולשה בהכנסות מסרטים בבתי הקולנוע

לא  . מנויים חדשים' מ12.4תוספת של , ברבעון הנוכחי' מ116-עלה להסטרימינגמספר מנויי . המשיכה בצמיחה מואצת
.  רע לשירות שעלה לאוויר לפני פחות משנתיים

כאשר מניות החברות הקטנות  , חששות המשקיעים מפני התפשטות וריאנט הדלתא באה לידי ביטוי בהעדפות המשקיעים❖
המגמה באה לידי ביטוי ביתר שאת (. s&p500אל מול 2000ראסל )עברו לביצועי חסר ביחס למניות החברות הגדולות 

.  מתחילת חודש יולי האחרון

אירופה

0.6%-והייבוא עלה בכ( 0.4%צפי לעלייה של )1.3%-כאשר הייצוא עלה בכ, נתוני הסחר בגרמניה היו טובים מהצפי ביוני❖
(.מיליארד אירו13.4צפי ל )מיליארד אירו 13.6-כפועל יוצא מכך המאזן המסחרי עלה בכ(. 0.5%צפי לעלייה של )

ברמה שנתית 9.7%-ועלה בכ, ברמה חודשית0.3%-הייצור התעשייתי בגוש האירו ביוני היה נמוך מהצפי כאשר ירד בכ❖
(.בהתאמה10.4%ועלייה של 0.2%אל מול צפי לירידה של )

סין 

כאשר מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי  , נתוני האינפלציה שפורסמו בסין מצביעים על עלייה בסביבה האינפלציונית❖
גם מדד המחירים ליצרן עלה  (. בהתאמה0.8%-ו0.2%-לצפי לעומת )ברמה שנתית 1.0%-ברמה חודשית וב0.3%-בכ
(.8.8%לעומת צפי לעלייה של )ברמה שנתית 9.0%-בכ

סגירת הנמל  . בסין נסגר זמנית לאחר שאחד העובדים בנמל אומת כחולה קורונהמישאןניזגבוטרמינל המכולות בנמל ❖
צפויה להוסיף לחץ נוסף  , בתקופה שגם כך תעריפי התובלה הימיים שוברים שיאים חדשים בכל יום, השלישי בגודלו בעולם

.על שרשרת האספקה הגלובאלית אשר נערכת לשיאים העונתיים עם החזרה ללימודים בספטמבר ועונת החגים בסוף השנה

ישראל  

בשלושה חודשים  12%-זאת לעומת קצב של כ, בחישוב שנתי3.8%-יולי הייצוא התעשייתי התרחב בכ-בחודשים מאי❖
-גידול בצריכה הפרטית בשלושת החודשים האחרונים וכ10%-במקביל ההתרחבות המהירה ביבוא נמשכת עם כ. הקודמים

מיליארד דולר לעומת התקופה  7-מתחילת השנה עלה גרעון הסחר בכ. גידול בייבוא חומרי הגלם בחישוב שנתי23%
כך  , טק-אך במקביל חל שיפור בחשבון השירותים על רקע עלייה חדה בייצוא שירותי היי, המקבילה בשנה שעברה

.עובדה זו ממשיכה לתמוך בשקל חזק. שהעודף הגדול בחשבון השוטף נשמר

-ח בכ"בחודש יוני הגופים מכרו מט-ח "גורם נוסף התומך בחוזקת השקל הינם הגופים המוסדיים הממשיכים למכור מט❖
נראה כי הגופים המוסדיים  . מיליארד דולר16-ח בהיקף נטו של כ"כאשר מתחילת השנה הם מכרו מט, מיליארד דולר3.9

.ח בשל ההבנה כי גורמי המאקרו תומכים במגמת ייסוף השקל"ממשיכים לגדר את החשיפה למט

2%-כאשר מתחילת השנה עלה המדד בכ, (0.3%צפי לעלייה של )בחודש יולי 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ❖
7.7%-יש לציין כי מחירי הדירות זינקו בכ(. חוצה המדד את רף שני האחוזים בשבעה חודשים2009לראשונה מאז שנת )
(.יוני-במאי0.6%עלייה של )החודשים האחרונים 12-ב

שבועיתסקירה
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