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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

הוסיף באפריל יותר S&P500-מדד ה. השווקים עדיין במלוא הקיטור קדימה, למרות הירידות ביום שישי האחרון❖
.  5.4%ק עלה בשיעור של "ואילו מדד הנאסד5%-מ

שליטה  , 8%-יעדי התוכנית הם גידול בהכנסות של כ. בנק מזרחי משיק תוכנית אסטרטגית לחמש שנים❖
, 2025בשנת 50%-יחס יעילות עד לשיעור של מתחת ל, 5%-בגידול השנתי הממוצע של ההוצאות ברמה של כ

-תשואה להון שתעלה לכיוון ה, בנוסף. 20%-לכופיקדונות לציבור 24%-לכעליה בנתחי השוק באשראי לציבור 
הבנק יקים פעילות  . לאחר קבלת אישורו של בנק ישראל, הבנק מתכנן לחזור לחלק דיבידנד כבר השנה. 14%

.השקעות ריאליות

כבר דיווחו על תוצאות הרבעון  S&P500-חברות המשתייכות למדד ה265. ב בעיצומה"עונת הדוחות בארה❖
(. 71%ביחס לממוצע היסטורי של )מתוכם דיווחו על רווחיות גבוהה מציפיות האנליסטים 86.8%. הראשון

סקטור הצריכה פרטית  : הסקטורים אשר צפויים להראות את הגידול המשמעותי ביותר ברווח הממוצע למניה הם
ן  "האנרגיה והנדל, סקטור התעשיה+(. 47%-כ)וסקטור חומרים בסיסיים +( 57%-כ)סקטור הבנקים , +(60%-כ)

.בהתאמה-30%, -22%, -21%צפויים להציג קיטון ממוצע ברווח למניה של 

ב"כלכלת ארה

וזאת בשל , העלייה החדה אי פעם, 21.1%ב עלתה בחודש מרץ בשיעור של "ההכנסה הפנויה של משקי הבית בארה❖
.ב"שנשלח למרבית אזרחי ארה$ 1400בסך ביידןתמריץ ממשל 

מצב החיסונים

אנו מניחים כי שיעור ההדבקה והחולים  . יותר ממחצית הבוגרים קיבלו לפחות מנת חיסון אחת, ב"בארה❖
.המאומתים יחל לרדת באופן דרמטי בשבועות הקרובים

.  מיליארד מנות חיסון ניתנו עד כה ברחבי העולם1.1-למעלה מ❖

.קיים מחסור חריף בחיסונים, אלף חולים חדשים ביום400-בהודו אשר מתמודדת עם כ❖

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351641.760.64%9.52%S&P 5004181.170.02%11.32%א "ת

1251714.680.87%9.35%NASDAQ 10013962.68-0.39%8.34%א "ת

901945.531.43%11.15%DAX 3015135.91-0.94%10.33%א "ת

2435.810.86%19.58%FTSE1006885.320.45%7.88%א בנקים"ת

SME 60829.201.48%19.55%EUROSTOXX 600437.39-0.38%9.61%א "ת

965.862.27%16.06%NIKKEI 22528812.63-0.72%4.99%ן"א נדל"ת

2028.311.96%12.21%MSCI  WORLD 701.83-0.27%8.60%א צמיחה"ת

ALL SHARE1939.950.05%11.43%HANG SENG28724.88-1.22%5.49%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20378.210.21%2.69%AA4.69-0.19%1.12תל בונד 

60364.500.12%2.51%AA4.60-0.25%1.06תל בונד 

362.050.11%4.20%A3.320.30%1.78תל בונד תשואות

364.110.10%2.64%AA4.40-0.23%1.12תל בונד צמודות

50393.87-0.12%0.47%AA-3.871.39%1.01תל בונד שקלי 

369.72-0.03%2.64%A-3.073.36%3.06בונד תשואות שקלי

383.81-0.05%3.05%A+2.475.83%5.61תל בונד גלובאל

369.30-0.12%0.87%AA-3.632.01%1.66תל בונד לא צמודות

263.31-0.36%6.39%A+2.834.41%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

נראה.(מעולםהחדלזינוקגרמואשרמהממשלקים'הצבשלבעיקר)מרץבחודש21%-כשלהאישיתבהכנסהחדגידול❖
-בכעלתההפרטיתהצריכה)להוצאותופחות(27.6%-לעלההחיסכוןשיעור)לחיסכוןהגידולרובאתמפניםשהצרכנים

-בכרקשעלתהשירותיםצריכתמולאל10.3%-בכשעלתהמוצריםלצריכתמופניתההוצאהשרובלראותניתן.(בלבד4%
הצרכניםאמוןמדדשגםרואיםאנחנואך,בעתידלתעסוקהמחששנובעאשרבחיסכוןהתופעהאתלהסבירהיהניתן.1.4%
לאיטםלחזורשאמוריםהסגריםבתקופתהרגליםמשינויינובעהדברשלהערכתנוכך,נוספותנקודות12.7-בעלה

.(האחרונותהשנים40-בהנמוכותכמעטברמותעומדתלחופשהלצאתהצרכניםנכונות-לדוגמא)

בבנייהבהשקעות10.8%,הפרטיתבצריכה10.7%שלגידולחל,(6.1%-לצפי)6.4%-להגיעההראשוןברבעוןהצמיחה❖
ומדדהקודםבשבועאלף566-מאלף553-לירדהחדשיםהעבודהדורשימספר.אחרותבהשקעות9.9%-ולמגורים

0.9%-בעלההראשוןברבעוןהתעסוקהעלות

מקבילמרבעון16%שלצמיחה,דולרמיליארד41.7-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,מיקרוסופט❖
עלשעמדהחברהתחזיתשלהעליוןהטווחומעלדולרמיליארד41עלשעמדוהאנליסטיםשלהתחזיותמעל,אשתקד

.למניהדולר1.77עלשעמדוהצפיותלעומתלמניהדולר1.95עלעמדלמניההרווח.מיליארד41.25

אשתקדמקבילמרבעון62%שלצמיחה,דולרמיליארד8.2-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,קוואלקום❖
מיליארד0.5לעומתדולרמיליארד1.8-בהסתכםהנקיהרווח.דולרמיליארד7.6עלשעמדוהאנליסטיםצפיותומעל
ובמגזר(אשתקדמקבילברבעון16%-מ25%–לעלה)השבביםמגזרברווחיותשיפורחל.אשתקדמקבילברבעוןדולר

.דולרמיליארד7.1-7.9עלעומדהבאלרבעוןהצפי.(אשתקדמקבילברבעון63%-מ74%-לעלה)הרוחניהקניין

,אשתקדמקבילמרבעון48%שלצמיחה,דולרמיליארד26.2-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,פייסבוק❖
,מיליארד2.85-ל10%-בעלתההחודשיתהמשתמשיםכמות.דולרמיליארד23.6עלושעמדהאנליסטיםצפיותומעל
הצפיותמעלדולר9.27הייתהלמשתמשהממוצעתההכנסה.מיליארד1.88-ל8%-בעלתההיומיתהמשתמשיםכמות

.למניהדולר2.32עלשעמדהצפימעללמניהדולר3.3עלעמדלמניההרווח.דולר8.23עלשעמדו

מיליארד3.89-וכ43.7%שלצמיחה,דולרמיליארד108.52-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,אמזון❖
לרבעוןהכנסותתחזיותסיפקההחברה.הצפימעלדולר6.18-כ,למניהדולר15.79-בהסתכםלמניההרווח.הצפימעל
.דולרמיליארד108.48עלעומדהאנליסטיםשלהצפי,דולרמיליארד110-116שלהבא

מיליארד3.6-וכ34.4%שלצמיחה,דולרמיליארד55.31-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,אלפבית❖
-כ,למניהדולר26.29-בהסתכםלמניההרווח.דולרמיליארד17.9-בוהסתכם162%בזינקהנקיהרווח,הצפימעלדולר

בשנת.דולרמיליארד50שלבסךעצמיתמניותרכישתאישרהדירקטוריוןהדוחלפרסוםבנוסף.הצפימעלדולר10.62
.ברבעוןדולרמיליארד7.8שלממוצעתעצמיתרכישהביצעההחברה2020

דולרמיליארד12.31-וכ53.7%שלצמיחה,דולרמיליארד89.6-בהסתכמוההכנסות,לרבעוןדוחותיהאתפרסמה,אפל❖
,חכםביתמוצרי,לבישיםמוצרים,אייפד,מאק,האייפוןמכירות,הסגמנטיםבכלהתחזיותאתהכוהמכירות.הצפימעל

.הצפימעלסנט42-כ,למניהדולר1.4-בהתסכםלמניההרווח.ושירותים

אירופה

ברמה1.6%-לעלהלצרכןהמחיריםמדד,(0.9%שללירידהצפי)הקודםהרבעוןלעומת0.6%-בירדהתוצר'אברבעון❖
.(8.3%-ללעליההיההצפי)8.2%-מ8.1%-לירדמרץבחודשהאבטלהשיעור.לצפיבהתאם-השנתית

ישראל
התנאיםהתקשחותולא)בביקושירידהעקבבעיקרלרדתממשיךהצרכניהאשראיאך,מסחריאשראילהגדילחזרוהבנקים❖

,בלבד₪מיליון960-ל)קודםמחודש40%-בירדתשלומיםבדחייתשנמצאותההלוואותהיקףההחזריםבצד.(בבנקים
.(המשברבשיאשהוקפאומיליארד14-לבהשוואה

(לאפריל8-28)פסחשאחריהשבועותבשלושת.קודםחודשמולאל9.3%-בעלואשראיבכרטיסיהמכירותבמרץ❖
שלעליהמולאל24.5%-בהפדיונותעלובהםסנטריםלפאוורברורההעדפהישעדיין)15%-בעלומהקניוניםהפדיונות

.הפרטיתבצריכהחדהעליהעלמצבעיםאלונתונים.(בקניונים12%
הייצואכולל,השנהמתחילתבתעשייהחולשהעלמצביעיםגםאחריםאינדיקטורים,1.1%-בירדהתעשייתיהייצור❖

.בתעשייההרכשמנהליומדדהתעשייתי

שבועיתסקירה
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