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אירועים מרכזיים השבוע

המשך מימון השירותים  )הרפובליקאים והדמוקרטים הגיעו להבנות על תקציב זמני -ב"משבר תקרת החוב בארה❖
שמשמעותה כי השירותים הפדרליים היו  , השבתת הממשל, לעת עתה, בכך נמנעה. 3.12.2021עד לתאריך ( הפדרליים

יש  . החזרי מס היו נדחים וכן פארקים ואתרים לאומיים היו נסגרים, ת"מאות אלפי עובדים היו מוצאים לחל, נסגרים חלקית
.בעניין העלאת תקרת החובלציין כי הצדדים טרם הגיעו להסכמה 

דמוקרטים בקונגרס מנהלים דיונים קדחתניים על אישור החלק הראשון בתוכנית  ה, במקביל לשיחות בנושא תקרת החוב❖
הכריז על העסקה  , אק שומר'צ, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט. שהיקפה כטריליון דולר, ביידןהתשתיות הענקית שמקדם 
-וסיוע לפליטים מאפגניסטן ב, מיליארד דולר28.6הכוללת מימון לנפגעי אסונות טבע בסך , שהושגה עם הרפובליקאים

.מיליארד דולר6.3

מחיר האופציה על הגז של הולנד שהוא  כאשר , זינוק חסר תקדים במחירי הגז באירופה-משבר האנרגיה באירופה❖
שעות לפני  למגה־ואטיורו 13מ־, כמעט6זינק תוך שנה פי –המקובל לצורך מדידת רמת המחירים של חומר הגלם הזה 

בין הגורמים למשבר ניתן למנות את המחסור שהחל ברוסיה ונורבגיה  . יורו בימים האחרונים80שנה לרמה של כמעט 
וכן המעבר מאנרגיות מזהמות לאנרגיות נקיות יותר דוגמת הגז שהגדילו משמעותית את , מהגז באירופה57%-המספקות כ

.הביקוש

Shengjingממניות הבנק הסיני 205-הסינית הודיעה ביום רביעי על מכירת כאוורגרנדקבוצת ❖ Bank10-בתמורה ל
על רקע הדיווח זינקה מניית אוורגרנד הנסחרת  . מיליארד יואן במסגרת מאמציה לעמוד בהתחייבויותיה בשוק הסיני

47.5בסכום של , שלהח"האגעם זאת ביום שלמחרת החברה לא שילמה את תשלום ריבית . 15%-בבורסת הונג קונג בכ
.ומנייתה הגיבה בירידות, י החברה בתוך שבוע"השני שלא שולם ע, 2024הדולרית שלה למרץ ח"האגמיליון דולר על 

את התרופה  FDA-מתכננות להגיש לאישור חירום ברפיוטיקס'ביותבאק'רידגושותפתה Merckחברת התרופות ❖
התרופה  . בחולים עם תסמיני קורונה קלה50%-ח או מוות ב"התרופה מורידה את הסיכוי לאשפוז בביה. לקורונה שפיתחו

הפנאי  , בעקבות הפרסום סקטור התיירות.ניתנת בבליעה ופועלת על ידי כך שהיא מעכבת את שכפול תאי הווירוס בגוף
.והתעופה הגיבו בעליות נאות

,  הסבור כי על הבנק המרכזי בראשותו לעבוד עם הקונגרס על יצירת דולר דיגיטלי, ר הפד פאוול"על רקע דבריו של יו❖
ביניהן  , לאחר מדינות נוספות בעולם)ב מתקדמת בזהירות לקראת אפשרות הנפקה של מטבע דיגיטלי ריבוני "נראה כי ארה

בתגובה , בין השאר, ההתקדמות של בנקים מרכזיים בעולם לקראת הנפקה של מטבעות דיגיטליים ריבוניים נעשית(.סין
.טריליון דולר2-שבאפריל האחרון הגיע לראשונה לשווי שוק של יותר מ, העולמיהקריפטולצמיחה של שוק מטבעות 

שבועיתסקירה

מדדי מניות  

בישראל
תשואה  שבועיתערך

תשואה מתחילת  

השנה
תשואה  שבועיתערךל"מדדי מניות בחו

תשואה מתחילת  

השנה

351802.26-0.13%20.23%S&P 5004357.04-2.21%16.00%א "ת

1251859.68-0.35%18.60%NASDAQ 10014566.70-3.20%13.02%א "ת

902055.70-0.82%17.45%DAX 3015156.44-2.42%10.48%א "ת

2867.70-0.20%40.78%FTSE1007027.07-0.35%8.77%א בנקים"ת

SME 60820.49-0.71%18.29%EUROSTOXX 600452.90-2.24%13.50%א "ת

1059.39-1.86%27.29%NIKKEI 22528771.07-4.89%4.83%ן"א נדל"ת

1911.08-1.03%5.73%MSCI  WORLD 712.44-2.47%10.24%א צמיחה"ת

ALL SHARE1974.43-0.90%15.62%HANG SENG24575.641.58%-9.75%א "ת

תשואה  שבועיתערךח  "מדדי אג
תשואה מתחילת  

השנה
מרווחתשואה פנימיתמ"מחדירוג ממוצע  

20393.270.07%6.78%AA+4.92-0.76%1.04תל בונד 

60378.680.11%6.50%AA4.53-0.79%1.07תל בונד 

375.970.21%8.21%A3.19-0.35%1.79תל בונד תשואות

378.230.12%6.62%AA4.36-0.76%1.14תל בונד צמודות

50396.88-0.18%1.23%AA-3.861.34%0.90תל בונד שקלי 

378.72-0.01%5.14%A-3.052.77%2.46בונד תשואות שקלי

400.930.01%7.64%A+2.424.24%4.06תל בונד גלובאל

374.12-0.15%2.18%AA-3.491.74%1.38תל בונד לא צמודות

268.670.37%8.56%A+2.913.85%0.00ח"צמודות מט
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פיננסיםושווקיםכלכליתסביבה

ב"ארה

נסיגה מחלק מן המדיניות  -"TAPERING"הגיעה העת להתחיל במה שמכונה גורמים רשמיים בתוך הפד תומכים בגישה ש❖
פרסום זה גרם . שצפויה להתחיל כבר בתחילת השנה הבאה, ח"המאוד מרחיבה שנוקט הבנק המרכזי לרבות רכישות אג

בחודש 1.13%שנים קפצה מרמה של 10-לח"האגכאשר תשואת , ב"הממשלתיות בארהח"האגלקפיצה מיידית בתשואות 
לרבות פאוול  , בפד מיהרו להבהיר(. 1.47%מאז ירדה מעט התשואה לרמה של )לפני כמה ימים 1.57%-שעבר לרמה של כ

.דבר שייקח יותר זמן, כי נסיגה מהמדיניות המרחיבה והתמריצים אין פירושה העלאת ריבית של ממש, עצמו

ירד בחודש 100ק "כאשר מדד נאסד, התממשו בחדותמניות מגזר הטכנולוגיה , ח"האגעל רקע העלייה בתשואות ❖
תשואות גבוהות יותר מפעילות לחץ על הערכות שווי של מניות על ידי העלאת שיעור ההיוון של . 5.74%-ספטמבר בכ

ומניות מבוססות צמיחה אחרות רגישות  , מניות הטכנולוגיה. דרך מקובלת להערכת שווי מניות, תזרימי מזומנים עתידיים
.יותר לעליית התשואות כיוון שהערכות השווי שלהן נשענות בעיקר על רווחים עתידיים

מדד  ;(6.6%מול צפי מוקדם של )6.7%ב אשר עמד על "בארה( Q2)הרבעוני ג"התמ: נתונים' בסוף השבוע פורסמו מס❖
במגזר  ISM-מדד ה;(0.2%מול צפי מוקדם שעמד על )0.3%-הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית עלה באוגוסט בכ

72.8-סנטימנט הצרכנים של מישיגן הסתכם בחודש ספטמבר ב;('נק59.6מול צפי מוקדם של )' נק61.1הייצור עמד על 
(.'נק71.0מול צפי מוקדם של )' נק

קפיצה  , שיא רבעוני חדש)מכוניות 241,300עדכנה אמש כי סיפקה ברבעון השלישי טסלהיצרניות המכוניות החשמליות ❖
מתחילת השנה . אלף מכוניות230-225בשעה שהתחזיות בשוק היו סביב , (לרבעון מקביל אשתקדבהמשוואה70%של 
.מן התקופה המקבילה אשתקד100%-הרכבים שסיפקה החברה גבוה בכ' מס

אירופה

(:                                            2.41%-שירד כ600אירוסטוקסאל מול )ביצועי סקטורים נבחרים בשבוע האחרון באירופה ❖
.                                         0.73%: ביטוח, 0.97%: רכב וחלקי חילוף, 1.71%: בנקים, 3.68%:נפט וגז: ביצועי יתר
.-2.80%:מוצרים לבית, -4.06%: ענף הבניה, -4.31%: מוצרים ושירותים תעשייתיים, -8.17%: טכנולוגיה: ביצועי חסר

סין

-מ, 2021עדכנו לפי מטה את תחזית הצמיחה של כלכלת סין לשנת ונומורהסאקסגולמאן-שני גופים כלכליים בינלאומיים❖
משבר האנרגיה העולמי שמאיים על זאת על רקע , (8.5%עומדת עדיין על OECD-התחזית הרשמית של ה)7.7%-ל8.2%

המשך גידול החוב במדינה  , אירוע אוורגרנד, המשך פעילות המפעלים בסין ומשם בהשפעה ישירה על קצב הצמיחה הסיני
.וכן הלחץ הרגולטורי שמשית הממשל על ענקיות הטכנולוגיה הסיניות

49.6ועמד על ', נק50על רקע הקשיים בכלכלת סין מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד בחודש ספטמבר מתחת לרמה של ❖
זוהי אינדיקציה  , (המבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות)' נק50נזכיר כי כאשר המדד נמוך מרמה של . 'נק

.להתכווצות בפעילות הייצור בסין

ישראל  

המסדיר את תביעותיה של המדינה העוסקות  , הגיעה לסיכום עם התובע הכללי של מדינת לואיזיאנהטבע חברת ❖
על פי ההסכם כל המחוזות במדינה משחררים את טבע  . לנובמבר1-ההסכם כפוף לאישור סופי של המדינה ב. באופיואידים

שנה ובנוסף תעביר  18מיליון דולר על פני 15-טבע תשלם למדינת לואיזיאנה כ, על פי ההסדר. מהתביעות כחלק מההסדר
הסיכום מקרב את החברה צעד נוסף בדרך לסיום הסאגה  . מיליון דולר3-למדינה תרופות מצילות חיים בשווי של כ

.האופיואידיםהמשפטית הרובצת על החברה בעניין מעורבותה בפרשת 

גובה התשלום במסגרת  . המס באירלנד בנוגע לתביעת המס בקשר לחברת אלןהגיעה להסדר עם רשויות פריגוחברת ❖
מדובר בחדשות מצוינות  . מיליארד יורו1.64-לעומת התביעה המקורית בסך של כ, מיליון יורו300-ההסדר נעמד בכ

.כאשר גובה הפיצוי שנקבע נמוך ביחס לצפי וההתפתחות מסירה את עננת חוסר הודאות סביב הסוגייה, לחברה

כוונת החברה להנפיק לפי שווי של  . סטריטמאיצה את תוכניתה להנפיק שוב את החברה ולהיסחר בוול דלתא גלילחברת ❖
.על שווי השוק העדכני57%-צפויה להעניק לחברה פרמיה של כ, בהנחה ותצלח, הנפקה לפי שווי זה. מיליארד דולר2-כ

מדובר  . ₪מנתוני הבורסה בסיכום חודש ספטמבר עולה כי שווי החברות הנסחרות בה רצה לראשונה את רף הטריליון ❖
בין יתר . 2018לעומת שווין בסוף 45%-וקפיצה של כ, לעומת שווי החברות הנסחרות בשנה שעברה25%-בקפיצה של כ

בסוף שנת 450-חברות נסחרות כיום לעומת כ530מעל )הסיבות לזינוק ניתן למנות את הגידול בהנפקות הראשוניות 
.וכן את העליות הנאות במדדים, (2020

שבועיתסקירה

mailto:info@oceyet.com

