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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

נראה שהסימנים  . וזהו החודש החמישי ברציפות של עליות, שיאסטריט-ביום שישי האחרון שברו בורסות וול❖
בנוסף השפיעה האופטימיות  . להתאוששות כלכלית גוברים על החששות מהתפשטות הווריאנט ההודי של הנגיף

.  ביידןלגבי התקדמותו של חוק התשתיות של 

מלזיה  , ביוני מדדי הרכש במדינות וייטנאם. הכלכליתהתפשטות הווירוס באסיה מתחילה להשפיע על הפעילות ❖
ירידה בפעילות התעשייתית במדינות אלו תוסיף לחצים נוספים על שרשרת האספקה  . והודו ירדו בחדות

.העולמית

-בכהמלאי ירד , הבעיות בשרשרת האספקה לא פסחו על יום העצמאות האמריקאי ונראה שיש מחסור בזיקוקים❖
,  כידוע, ממנה, ב מיוצרים בסין"מהזיקוקים בארה90%-זאת בעיקר עקב העובדה שכ, ביחס לשנה שעברה30%

,  לשם ההמחשת המספרים. 25%הסוחרים כבר הודיעו שהמחיר יעלה בלפחות . ישנם עיכובים משמעותיים באספקה 
. כמיליארד דולר2019ובשנת , מיליארד דולר על זיקוקים1.9בשנה שעברה האמריקאים הוציאו 

המינימאלי  הגלובלי מס החברות הודיעה על הצלחתה להגיע להסכמה על פרויקט , נט ילן'ג, ב"שרת האוצר של ארה❖
. 2023ההסכמות המס יכנס לתוקף כבר בשנת לפי . והודוביניהן סין -מדינות130עם ( 15%בגובה )

הודיע כי ברונסוןארד 'גם ריצ, הודיע על המצטרפת האחרונה לטיסת החלל שלובזוסף'שגלאחר -המרוץ לחלל❖
.  יצטרף לטיסת הניסיון הקרובה של חברת החלל שלו

-ו AMC,(ועלו במאות אחוזיםרדיטהכינוי שהודבק למניות שקנו משקיעי ) MEME-הנהלות חברות ה❖
Gamestop,את מצבן  לנצל את הסיטואציה שנוצרה ולשפר החליטו , שהופתעו מהפופולריות אשר צברו מניותיהן

-ו, מיליון דולר720תנפיק מניות חדשות בשווי של  AMC.על מנת לחזק את הונן, י הנפקת מניות"עהפיננסי 
Gamestop מיליארד דולר ושדרגה את הצוות הניהולי במנהלים לשעבר מאמזון1.1גייסה  .

לפחות במנת חיסון  )ב "מאוכלוסייה הבוגרת של ארה70%-פספס במעט את היעד השאפתני לחסן כביידןממשל ❖
.67%-בפועל חוסנו כ–(. היום)ליולי 4-עד ה( אחת

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351687.84-0.02%12.59%S&P 5004352.341.67%15.87%א "ת

1251765.590.02%12.59%NASDAQ 10014639.331.94%13.59%א "ת

902009.700.01%14.82%DAX 3015650.090.27%14.08%א "ת

2617.492.47%28.50%FTSE1007123.27-0.18%10.26%א בנקים"ת

SME 60810.920.57%16.91%EUROSTOXX 600456.81-0.18%14.48%א "ת

985.150.15%18.37%NIKKEI 22528783.28-0.97%4.88%ן"א נדל"ת

2060.160.26%13.97%MSCI  WORLD 724.660.38%12.13%א צמיחה"ת

ALL SHARE1965.980.09%15.13%HANG SENG28310.42-3.34%3.96%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20383.460.12%4.11%AA+5.03-0.35%1.04תל בונד 

60369.360.12%3.88%AA4.68-0.35%1.09תל בונד 

367.380.10%5.74%A-3.320.15%1.76תל בונד תשואות

369.080.10%4.05%AA4.49-0.31%1.16תל בונד צמודות

50396.580.10%1.16%AA-4.061.30%0.94תל בונד שקלי 

376.700.20%4.58%A-3.182.76%2.51בונד תשואות שקלי

397.430.22%6.70%A+2.584.26%4.08תל בונד גלובאל

373.410.12%1.99%AA-3.641.68%1.38תל בונד לא צמודות

269.600.45%8.93%A+2.774.43%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

-נקודות וה9.1-מנהלי הרכש של שיקאגו ירד בהמדדים . פעילות הייצור לוקחת צעד קטן אחורה, לאחר השיא שרשמה❖
ISM גבוהים ומעידים על ממשיכים להיות הפרמטרים (. נקודות בהתאמה60.6-נקודות ו66.1-ל)נקודות 0.6-ירד ב

. התרחבות נאה

מדדי  , שיעור התעסוקה הרחב ירד. אך שאר נתוני התעסוקה היו טובים5.9%-ל0.1%-שיעור האבטלה אמנם עלה ב❖
מסתמן . והתביעות הראשוניות לדמי אבטלה ממשיכות לרדת, התעסוקה הצביעו על תוספת של כמות משרות גבוהה מהצפי

.ששוק התעסוקה מתאושש מהמשבר בקצב מהיר

ומתחילת המשבר  3.6%-החודשים האחרונים השכר עלה ב12-ב. השכר הממוצע לשעת עבודה ממשיך לעלות גם הוא❖
.  6.6%-השכר כבר עלה ב2020בפברואר 

מהעסקים מעריכים שעלות יחידת תפוקה שלהם תעלה בשנה הקרובה  50%-מסקר בקרב בעלי עסקים בניו יורק עולה שכ❖
.  עדות נוספת להתפתחות לחצי האינפלציהזוהי(. 3%מעל )בשיעור משמעותי 

13מתוכם )מיליון דולר FINRA-70-קיבלה השבוע  את הקנס הגדול ביותר עד כה מה" רובין הוד"אפליקציית המסחר ❖
בין . הקנס ניתן עקב הטעיית הציבור וחוסר יכולת לתת שירות בזמן אמת ללקוחות(. מיליון דולר יחולקו למשקיעים שנפגעו

האפליקציה הראתה  מצב בו , משתמשיםהאופציה להגביל שימוש באשראי לא עבדה אצל מספר -הדוגמאות שניתנו
720,000זכור אירוע התאבדות של אחד המשתמשים אשר ראה הפסד לא אמיתי של )למשתמשים מסוימים יתרות שגויות 

בנוסף רובין הוד הואשמה  . והפסדים אשר נבעו מבאגים אשר לא אפשרו מכירה וגרמו להפסדים ועוד, (דולר באפליקציה
היא נתנה ליותר מידי משתמשים ללא ניסיון לבצע עסקאות בסיכון גבוה ללא שלקחה  " חופשימסחר "-לשבמרדף שלה 

שעות לאחר שהסכימה רובין הוד לשלם את הקנס החברה הודיע על כוונתה להיות  48-כ. אחריות על השכלתם הפיננסית
245%עליה של , מיליון דולר959-הסתכמו ב2020ההכנסות בשנת . HOODהטיקרציבורית ופרסמה תשקיף ראשוני תחת 

החברה הפכה להיות רווחית לראשונה בשנה  . מההכנסות נובעות ממסחר במטבעות וירטואליים17%-כ. 2019משנת 
מיליון דולר 100-החברה תנסה לגייס כ. 2019מיליון בשנת 106מיליון דולר ביחס להפסד של 7.5שעברה עם רווח של 

.  בהנפקה

אירופה

ממשיכיםבאירופההציפיותסקרי,ההודיהווריאנטמהתפשטותכתוצאה,באירופהמדינותבמספרהתחלואהעלייתלמרות❖
עליההמשךהטוביםהנתוניםלמרות.ירדהאבטלהושיעורלעלותממשיכיםהרכשמנהלימדדי.לטובהלהפתיע

.באירופהבתיירותנמשכתלפגיעהלהובילעלולבתחלואה

סין

כיואמר,8.1%-עלשעמדההקודמתהתחזיתלעומת,2021בשנת8.5%-לסיןשלהצמיחהתחזיתאתהעלההעולמיהבנק❖
הבאהבשנהלהאטצפויהסיןשלג"בתמהצמיחה,התחזיתלפי.קורונהנגדבחיסוניםהתקדמותתצריךמלאההתאוששות

.הצמיחהבקצבירידהשלתמונהמציגהרכשמנהלימדד,קדימהמהתחזיותבשונה.5.4%שללקצב

ישראל

ירידה  . ופנאיחינוך , מסעדות, בעיקר תיירות, הרכישות בכרטיסי אשראי ברבעון השני עלו בצורה חדה במרבית הענפים❖
אינדיקטורים אלה  . מ מייצור מקומי"כמו כן נרשמה עליה חדה הרבעון בגביית המע. מזוןברשתות נרשמה רק במכירות 

א ירדו "עם זאת ניתן לראות שבשבועיים האחרונים הרכישות בכ. מעידים על עליה חדה בצריכה הפרטית ברבעון השני
. כך שישנה התמתנות מסוימת בביקוש הכבוש-באופן רוחבי

200-תחנות דלק וכ240-בכסונול היא אחת מחברות הדלק הגדולות בישראל ומחזיקה . מיזוגאלון גזמציעה לסונול❖
הוספת זרוע אנרגיה  -האחד;במיזוג עם  אלון גז תשיג סונול שני דברים. חנויות נוחות וכן ברשת המינימרקטים סיטי בעיר

במקביל פועלת סונול גם בקידום הנפקתה בורסה  (. במקום להנפיק)כניסה לבורסה דרך מיזוג -חדשה של גז גולמי והשני
(.  באם לא יצלח המיזוג)

שאושרה על ידי  , הרכישה. מיליון שקל100אישרה תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של , הראל השקעות❖
והיא תיעשה לפי מחיר המניה שעומד על  , 2023ביוני 30-ביולי הקרוב עד ל1-מ, תימשך על פני שנתיים, הדירקטוריון
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