
 

 

   

 

        

         

     

  

  

     

   

      

                                

 

 

 בסך כל  3.9%מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , בחודש יולי נרשמה ירידה בשיעור של

אשראי ע"י צרכנים פרטיים, לעומת חודש יוני. בהשוואה ליולי אשתקד מדובר הרכישות בכרטיסי 

 . 2.5%בעליה בשיעור של 

בהשוואה לנתוני המחצית  , להלן הנתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש אוגוסט

 השניה של חודש יולי : 

 

 

 

 

 ** מנתוני הלמ"ס.

 

 30.08.20 – 06.09.20סקירת שוק שבועית 

 שנים  5-6 -מח"מ של עלממליצים

ציבות בריבית הצפי ליוזאת על רקע 

ותלילות העקום  בישראלנק ב

 .הגבוהה יחסית

 

 אפיק השקליה בין שווההחזקה 

 עקב עליה בקצב האינפלציהלצמוד 

 
 75%חשיפה מנייתית בשיעור של -

תמחור אופטימי של אור ל 70%
מדדי המניות ביחס למצב הכלכלה 

 הריאלי

 

 

  רה"בא

 9.8%, כאשר הצפי היה לשיעור של  8.4%עומד על שיעור של  –שיעור האבטלה לחודש אוגוסט הפתיע לחיוב . 

 מדד הISM  נק' .  54.5נק' , התחזיות היו לרמה  56.0במגזר הייצור , הכה את התחזיות בחודש אוגוסט ברמה של 

 נק'.  56.9נק' ועומד על  57.0במגזר הלא יצרני פספס מעט את הצפי לרמה של  ISMלעומת זאת , מדד ה 

 כמות התביעות הראשוניות לאבטלה בארה"ב עמדה עלK881 טוב יותר מהציפיות שהיו לכמות של , נתון K095.  

 נרשמה ירידה במלאי הנפט הגולמי שלM9.36  נתון חיובי לאור התחזיות לירידה קטנה יותר של ,M1.887 . 

 

 ישראל

 

 אירופה

  הצפי היה לעליה  0.2%מדד המחירים לצרכן בגוש האירו פספס את התחזיות והציג בחודש אוגוסט ירידה בשיעור של ,
 בשיעור זה )בהיקף שנתי( . 

   כה משמעותית את התחזיות בירידה של יבחודש אוגוסט השינוי בכמות הבלתי מועסקים ה –גרמניהK9  לעומת צפי ,
 . K1לעליה בכמות של 

  נק' , נתון פחות טוב מהצפי שהיה לרמה של  52.2מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני בחודש אוגוסט הציג רמה של
 נק.  53.0

   ניתן לראות כי בחודש אוגוסט נרשמו נתונים מאכזבים לעומת התחזיות בחלק מהמדדים העיקרים :  –בריטניה 
 נק'.  55.3נק' , מעט מתחת לצפי לרמה של  55.2ודש אוגוסט הציג רמה של מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני בח 
  נק'.  60.3נק' , הצפי היה לרמה של  59.1מדד מנהלי הרכש המשולב הציג רמה של 
   נק'.   60.1נק' , כאשר הצפי היה לרמה של  58.8שירותים עמד על רמה של  -מדד מנהלי הרכש 
   נק'.  54.6נק' ועמד על רמה של  58.5בניה פספס אף הוא את הצפי לרמה של  –מדד מנהלי הרכש 

 

 

 
 



 

 

 

 בברכה,
 סיגמא  יאיר שני, מנכ"ל

 קרנות נאמנות
 סיגמא ניהול תיקים

 
 .פלורי בלטר –בהכנת הסקירה  פההשתת

 מדדים נבחרים: 

 מדד מנהלי הרכש של  –יפןCaixin   נק' , הצפי היה לרמה של  53.1במגזר היצרני , הציג בחודש אוגוסט נתון טוב יותר מהתחזיות ברמה של

 .נק' 52.6

 נק'.  51.2נק' , מעט מתחת לצפי לרמה של  51.0מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד על רמה של 

סה"כ אנו עדים למגמת שיפור בכל . לחיובמעורבים עם נטייה להפתעה הנתונים הכלכליים שהתפרסמו היו : בשורה התחתונה

הגושים הכלכליים ובייחוד בארה"ב, ולמרות העלייה בקצב הנדבקים באירופה ייתכן וקצב ההתאוששות העולמי יהיה טוב יותר 

 מההערכות המוקדמות.

כמות  .ם לצמיחהחווים ירידה בכמות המובטלים ושיפור בצריכה, שני פקטורים שמעידים על שיפור ותורמיאנו  -גם בישראל 

  .הנדבקים היומית עדיין גבוהה והחשש מסגר קיים אך המגמה הכללית להערכתנו מציגה שיפור

 

. 

 

 

שערמטבע 
%  שינוי 

השבוע

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

2.43%-₪3.370.46%דולר ארה"ב

₪3.99-0.13%2.91%יורו

2.33%-₪4.47-0.32%ליש"ט

שערסחורות
%  שינוי 

החודש

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

29.72%-39.50-0.14%נפט

1932.80-1.61%27.39%זהב



 

 

עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
בין , ( ומתוקף כך"קשורים גופים: "יחד )להלן להלן המפורטים למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד בשוק ההון ומשכך הינה

 תכנון סיגמא, מ"בע קרנות נאמנות סיגמא ידם: על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה השאר, בעלת
, סקירההמסמך זה, לרבות מ וכן קשורה לסיגמא ניהול תיקים בע"מ. "וסיגמא פרימיום בע מ"בע (2011) פנסיוני לביטוח סוכנות פיננסי

" לפי הסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכותה המידע,
זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום בסקירה אין ( מסופקים כשירות לקוראים. העניין

קירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת אחרים אשר בעיני כותבי הס הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע
ובכלל זה לא ניתן להתחייב בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 

שינוים שחלו בזמן ממועד עריכת ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות 
אליהם מכל  ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטיובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של  הסקירה

בסקירה ו/או המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע . מבלי לגרוע מכלליות האמור, מין וסוג שהוא
, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, במישרין כשלמים וכממצים

ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, 
עות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או שיווק השק

ובכלל זה לעניין ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, 
יועצים חיצוניים לרבות באמצעות התייעצות עם מקבוצת סיגמא רכישת יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן 

הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךובכלל זה יועץ 
קבוצת  .ינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיעסקירה אשה דגשומו לקורא הסקירה

מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא ו/או בסקירה סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע 
הנובע מהסתמכות על המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, 

במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל 
יק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת להחזעבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 

פיננסיים הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן לרבות הנכסים הלעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים 
ין ובין סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרקבוצת עשויה 

והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  בעקיפין.
  .סיגמאקבוצת 

 

 

 הייצור

 

      

 

 

 

 

 

 


