
 

 

   

 

        

         

         

     

   

      

                                

 

 

  וממנו עלה: תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה הלמ"ס פרסם את 

  מהיקף השכירים ערב המשבר. %86.9שיעור השכירים בענפי הסקר עומד היום על 

  ,(חופשה ללא תשלום)מהעובדים עדיין נמצאים בחל"ת %6.4כחצי שנה לאחר פרוץ המשבר .

נצפו שיעורי  (הכולל מסעדות ודוכני מזון)בענף שירותי המלונאות ובענפי שירותי מזון ומשקאות

 .בהתאמה%18.8 -ו %20.3 –חל"ת גבוהים במיוחד 

 ללא להותיר את הריבית  2020לאוגוסט  24-החליטה ב של בנק ישראל הוועדה המוניטרית

הוועדה תרחיב את  יתה: "יאולם, ההודעה המהותית ביותר של הבנק ה .%0.1שינוי ברמה של 

השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהמשבר 

ת, ולמתן את הפגיעה הכלכלית מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרי

 ."שנוצרה כתוצאה מהמשבר

  :והתערבות בנק ישראל בשוק התשואה על אג"ח ממשלתי נותרה נמוכה, עוד מבנק ישראל

התל בונד משמעותית במדדי  האג"ח הקונצרני שהחלה ביולי תרמה לירידת מרווחים

 העיקריים.

  

 

 

 

 .מתוך אתר בנק ישראל 18איור **

  רה"בא

  מדד אמון הצרכניםCB  93לעומת צפי של  84.8באוגוסט פספס את הצפי שהציג נתון של. 

 .מכירות בתים חדשים ביולי היכו את התחזיותK 901 לעומת צפי שלK 785 . 

  כמות התביעות הראשוניות לאבטלה בארה"ב עמדה עלK1006 שעמד בצפי של , נתוןK1000.  

  %32.5 -כ לעומת צפי לירידה של -%31.7 -הציג נתון חיובי שעמד על כ 2תמ"ג רבעון-.  

 

 

 

 

 23.08.20 – 30.08.20סקירת 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

 

 ישראל

 

 



 

 

 

 בברכה,
 סיגמא  יאיר שני, מנכ"ל

 קרנות נאמנות
 סיגמא ניהול תיקים

 
 .פלורי בלטר –בהכנת הסקירה  פההשתת

 מדדים נבחרים: 

 

 

 אסיה ושווקים מתעוררים

  לפי דיווחים, סגנו של אבה ושר האוצר טארו אסו יחליף אותו בראשות הממשלה .התפטר עקב בעיות בריאות הממשלה שינזו אבה,ראש  -יפן. 

 : בשורה התחתונה

אנו חווים  ,נהרווהתאקלמות לחיים בצל הקו ונתונים המעידים על התאוששות בפעילות הכלכלית במקביל לחזרה לשגרה –ישראל 

       סיכוי לסגר בחלק מהיישובים.ה את סיכון להמשך התאוששות המשק ואף מגבירה ה אתנתון אשר מעל .נתוני הדבקה גבוהים

   סיכון.-מומלצים ביחס הסיכוי A דירוגי קבוצת הני  ולטעמנו פעולות בנק ישראל ממשיכות לתמוך באפיק הקונצר ,כמו כן

הודעה זו  .2%לקצב ממוצע של  2%הודעת הפד לגבי התייחסות לקצב האינפלציה מיעד של  ,העיקרי היהוהנתון החדש  –ארה"ב 

ה לעליית , ההודעה תרמ 2%בעצם מאפשרת המשך שמירה על ריבית אפס תוך עליה בקצב האינפלציה לתקופות מעבר לרמה של 

 נקודות בסיס במהלך הסופ"ש, הודעה זו תומכת באפיקי הסיכון מכיוון שחלופת הריבית תישאר נמוכה לזמן רב. 7תשואות של כ 

 

. 

 

 

 אירופה

 .-10.1%לעומת צפי לירידה של  -9.7%היכה את הצפי שהציג נתון של  2תמ"ג רבעון  –גרמניה  •

 .92.2לעומת צפי של  92.6למצב העסקים היכה את הצפי שהציג נתון של  IFOסקר  -גרמניה  •

 

 

 

 



 

 

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

, מ"בע קרנות נאמנות סיגמא ידם: על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה בין השאר, בעלת, ומתוקף כך
מסמך זה, מ וכן קשורה לסיגמא ניהול תיקים בע"מ. "וסיגמא פרימיום בע מ"בע (2011) פנסיוני לביטוח סוכנות פיננסי תכנון סיגמא
או  "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכותה , המידע,סקירההלרבות 

זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על בסקירה אין ( מסופקים כשירות לקוראים. " לפי הענייןהסקירה"
קירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך אחרים אשר בעיני כותבי הס הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע

ובכלל המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 
שינוים ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לזה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות 

ם ו/או יהנכסים הרלוונטיובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של  שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה
המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות . מבלי לגרוע מכלליות האמור, אליהם מכל מין וסוג שהוא בדיווחים הנוגעים

, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים בסקירה כשלמים וכממציםו/או ואין לראות במידע 
ו/או ספציפיים המוזכרים בו, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של 

עות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השק
קורא, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה 

מקבוצת נאמנות בניהולו של מנהל הקרן  רכישת יחידות השתתפות של קרנותובכלל זה לעניין או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, 
מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ לרבות באמצעות התייעצות עם סיגמא 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות שה דגשומו הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירהספק, 

קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים  .קעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיעההש
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או ו/או בסקירה ו/או עדכונים במידע 

גרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. נסיבתי, הנובע מהסתמכות על המידע, אם י
עבור עצמה ו/או קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 

ן מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתענייעבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, 
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או קבוצת פיננסיים הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה לרבות הנכסים הלנכסים 

מוש בסקירה זו ללא אין לעשות שי להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
  .סיגמאוהיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת מקבוצת סיגמא רשות מפורשת בכתב 

 

 

 הייצור

 

      

 

 

 

 

 

 


