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אירועים מרכזיים השבוע

שווקים פיננסים

ב עברו ללא קושי את מבחני העמידות השנתיים שנועדו לבדוק את יכולתם להתמודד  "הבנקים הגדולים בארה23כל ❖
אשר הוטלו במהלך משבר  )ולכן לא יסבלו ממגבלות רכישה עצמית וחלוקת דיבידנד , עם מיתון כלכלי עמוק

החודשים הבאים 12-מיליארד דולר ב140-ששת הבנקים הגדולים צפויים לחלק למשקיעים כ(. הקורונה
(.יותר מכפול מהשנה החולפת)

על פני כל רמות )הורדות דירוג 404העלאות דירוג לעומת 777מתחילת השנה שלוש סוכנויות הדירוג ביצעו יחדיו ❖
נתון זה  . העלאות דירוג763הורדות דירוג לעומת 2,686בוצעו 2020בשנת , לשם השוואה(. ב"הדירוג בארה

. אך ישנה עוד דרך ארוכה עד להבראה מלאה, מצביע על מגמת שיפור כלכלית לעומת השנה שעברה

.  תשומת לב המשקיעים תתמקד השבוע בדוח התעסוקה אשר יפורסם ביום רביעי❖

 FAA-עקב ההודעה שהחברה קיבלה אישור מה, זינקה השבועברונסוןארד 'של ריצVirgin Galacticמניית ❖
טיסות מבחן מקצועיות לפני  3החברה צריכה לבצע עוד . לתחילת טיסות בתשלום לחלל, (מנהל התעופה הפדראלי)

תטיס את הלקוח הראשון  בזוסף'גשל Blue Originבחודש הבא חברת . שתייר החלל הראשון שלה יוכל להמריא
Space-X. מיליון דולר בכדי להצטרף לטיסה28אחיו ולקוח אנונימי אשר שילם , בזוסבטיסה יהיו . שלה בתשלום

.  כבר בספטמבר הקרוב( ללא אסטרונאוטים מקצועיים)תבצע את הטיסה הראשונה שלה מאסקשל אלון 

בנוסף החברה הודיעה כי המפתחים ייהנו  . שלהWindows 11-השיקה כלי עזר למפתחי אנדרואיד במיקרוסופט❖
.  מההכנסה30%-בכבשונה מגוגל ואפל שנוגסים , ממכירות האפליקציות בחנות שלה100%-מ

כלכלת ישראל  

שר האוצר ליברמן הצהיר בישיבת ההנהלה השבועית של המשרד כי ישראל תצטרף למתווה המס הבינלאומי הכולל  ❖
ישלמו  ( כגון אינטל)הרפורמה תביא לכך שענקיות הטכנולוגיה . קביעת רף מינימלי למיסוי חברות רב לאומיות

.לרשויות המס בישראל מס על הכנסות המופקות בה

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351687.010.83%12.54%S&P 5004280.702.74%13.97%א "ת

1251765.941.07%12.62%NASDAQ 10014360.392.35%11.42%א "ת

902014.921.40%15.12%DAX 3015607.971.04%13.77%א "ת

2572.28-1.49%26.28%FTSE1006885.321.69%10.46%א בנקים"ת

SME 60808.90-0.85%16.62%EUROSTOXX 600457.631.23%14.69%א "ת

991.51-0.20%19.14%NIKKEI 22529066.180.35%5.91%ן"א נדל"ת

2052.20-2.14%13.53%MSCI  WORLD 721.912.26%11.70%א צמיחה"ת

ALL SHARE1967.560.18%15.22%HANG SENG29288.221.69%7.55%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20383.52-0.10%4.13%AA+5.03-0.27%1.01תל בונד 

60369.32-0.08%3.86%AA4.69-0.27%1.06תל בונד 

367.290.05%5.71%A-3.330.22%1.72תל בונד תשואות

369.07-0.08%4.04%AA4.50-0.24%1.12תל בונד צמודות

50396.440.30%1.12%AA-4.061.35%0.95תל בונד שקלי 

376.070.26%4.40%A-3.192.86%2.58בונד תשואות שקלי

396.210.18%6.38%A+2.594.38%4.14תל בונד גלובאל

373.110.24%1.91%AA-3.651.73%1.40תל בונד לא צמודות

268.530.28%8.50%A+2.783.98%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

ר הפד פאוול מיושר עם "יו. נראה כי חברי הפד חלוקים בדעתם לגבי השאלה באם האינפלציה זמנית או פה להישאר❖
בעוד מספר חברי פד כבר התחילו להתבטא כי ייתכן  , הפרסום האחרון וטוען שהלחצים האינפלציוניים הם זמניים בלבד

גם בנק אוף אמריקה הצטרף לתחזיות אלו וצופה  המשך  , בנוסף. שאינפלציה גבוהה היא עובדה מוגמרת לטווח ארוך יותר
.עליה בסביבה האינפלציונית בשנתיים עד הארבע שנים הקרובות

הכריז כי הדמוקרטים והרפובליקנים הצליחו להגיע להבנות על תוכנית רחבת היקף להשקעה בתשתיות בעלות ביידןהנשיא ❖
תשתיות חשמל  , שנים ותכלול השקעות בתחבורה ציבורית ירוקה8התוכנית תתפרס על פני , טריליון דולר1.2-של כ
התוכנית לא תמומן באמצעות העלאת מיסים אלא מגידול בגביית  . השקעות בתחומי המים ופס רחב אוניברסלי, נקיות

.המיסים על רקע האצה הצפויה בצמיחה

הצריכה הפרטית נותרה ללא  . מדדי מנהלי הרכש עדיין מצביעים על התרחבות מהירה אך הקצב ירד מנתוני חודש קודם❖
ואפילו סנטימנט הצרכנים של מישגן , השיפור בביטחון הצרכנים היה מתון מהצפוי, 2%-ההכנסה האישית ירדה ב, שינוי

עדיין מעידים על צמיחה אך  , על אף שנסוגו משיאם, הנתונים. אשר נמצא בשיאו פספס את הצפי שהיה יותר גבוה
.בקצב מתון יותר

על מנת לגייס עובדים  . מצביע על מחסור משמעותי בעובדים הן התחום השירותים והן בתעשייהמרקיטשל  IHS-סקר ה❖
מימון לימודים לעובדי , דולר באמזון1,000בונוס חתימה של -דוגמאות)יותר חברות מציעות בונוסים שונים , מתאימים

WM נשיא ארצות הברית התייחס לתופעה  (. חודשים6החדשים אשר יישארו בעבודתם מקדונלדסלעובדי ואייפונים
יש לזכור שבספטמבר צפויות )במידה ותמשך עלולה לגרום ללחצי שכר , תופעה זו". פשוט שלמו להם יותר"-באומרו

(.  להסתיים ההקלות למובטלים עקב הקורונה

❖Nikeמיליארד דולר יותר  1.28-כ, מיליארד דולר12.3-ההכנסות הסתכמו ב. פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון
סנט גבוה מהצפי  42-כ, דולר למניה0.93-הרווח למניה הסתכם ב. מרבעון מקביל אשתקד94.8%מהציפיות ועליה של 

כאשר  , לדיגיטלמשיחת הועידה עולה כי החברה ממשיכה לרכז מאמצים למעבר . יותר מרבעון מקביל אשתקד82%-וכ
מן המכירות ישירות לצרכן  60%-כמו כן החברה שואפת להגיע ל. בדיגיטלמכלל ההכנסות 50%-המטרה היא להגיע ל

התוצאות הטובות  . במידה ויצליחו יוכלו לשפר את שולי הרווח בצורה משמעותית, מאמצים אלו(. ללא גורמים מתווכים)
-אשר העלה את מחיר היעד לבנק אוף אמריקה ביניהם , גרמו למספר אנליסטים להעלות את מחיר היעד למניית החברה

. דולר183-אשר העלה את מחיר היעד לRBC-ו, דולר168

זאת לאחר עלייה בקצב ההשקעות  , (20%של אפסייד)דולר6.5-לNokiaהעלו את מחיר היעד של זאקסבגולדמן ❖
חברות בינלאומיות  6במהלך חודש יוני בלבד חתמה נוקיה עם . וההשקעה בתשתיות5-בעולם במעבר לדור התקשורת ה
כספקית לציוד תקשורת  T-Mobileי "זאת לאחר שבסוף חודש מאי נבחרה נוקיה ע, לאספקת ציוד תשתית לתקשורת

.  מאובטחת

אירופה

.עלההואגםהצרכניםאמוןמדד.שנים15מזהביותרהגבוהלרמתוחדבשיעורעלההמשוקללהרכשמנהלימדד❖
בתחלואההחוזרתהעלייהאתלצייןיש)באירופהנאהכלכליתהתרחבותעלמצביעיםאלואינדיקטורים
.(3רבעוןנתוניעלולהעיבלמגבלותמחדשלהוביליכולהאשרהקורונהשלמווריאנטים

ישראל

. מעיד על האצה בפעילות התעשיה המקומיתהנתון. נקודות במאי3.5מדד מנהלי הרכש במגזר התעשיה עלה ב ❖

מצביעים על ירידה  ( 22.6-עד ה)נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי , מתחילת השנה עד חודש מאי18%-לאחר עלייה של כ❖
ירידה זו מצביעה על רגיעה בביקוש הכבוש וצפוי לתמוך . בצריכה בחודש יוני לעומת חודש מאי2%-3%-של כ

.בהתמתנות לחצי האינפלציה

וביחד עם הבורסה ובנק ישראל הוא  , ע תומכת במהלך"ר רשות ני"יו. הבנקים עשויים לשוב ולסחור בבורסה כעושי שוק❖
מומלץ לשקול מחדש  . "ח המלצות לממשלה החדשה"כאשר בנק ישראל צירף את המלצתו למהלך זה במסגרת דו, מקודם

.נכתב במשפט קצר, "את החסם של פעילות זו עבור הבנקים הישראליים

יקס'אנרגכאשר לצורך הקמתן תקבל ,  126MWדיווחה על מימון עסקה בפולין להקמת שתי חוות רוח בהספק של קס'אנרגי❖
.  2.1-2.3%חצי שנתית עם מרווח של  LIBORשנים לפי ריבית17-ההלוואה תינתן ל(. ₪מיליון 475-כ)מיליון זלוטי 550

-בכסך עלות ההקמה תסתכם . 2022החברה מעריכה כי תוכל להגיע להפעלה מסחרית במהלך המחצית הראשונה של שנת 
.  בשנה₪ מיליון 80-90והתקבולים הצפויים הם ₪ מיליון 540-610

שבועיתסקירה
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