
 

 

 אירופה   

)בהיקף שנתי( , התחזיות היו לירידה מועטה יותר בשיעור  0.3%גוש האירו , הציג בחודש ספטמבר יריד בשיעור של במדד המחירים לצרכן •

 . 0.2%של 

 נק'.  56.6נק' , מעט מתחת לצפי שהיה לרמה של  56.4מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני הציג בחודש ספטמבר רמה של  –גרמניה •

 נק'.  54.1מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני בחודש ספטמבר הציג אף הוא נתון הנמוך מעט מתחזיות ועמד על רמה  –בריטניה •

 נתוני התמ"ג לרבעון השני הפתיעו לחיוב :-

 . 20.4%הצפי היה לירידה בשיעור של  –בהיקף רבעוני  19.85 % ירידה בשיעור של נרשמה

 .  21.7%הצפי היה לירידה בשיעור של  –בהיקף שנתי  21.5%ירידה בשיעור 

 

 

   

 

          

          

        

  

      

    

        

                                         

 

 

הסגר בארץ ממשיך ונכון לעת כתיבת הסקירה אין צפי מוגדר לסיומו , על פי ההערכות הוא צפוי •

 להיות ממושך יותר מהסגר הראשון. 

₪  11,651ל סכום של עמד ע ,השכר הממוצע לחודש יולי למשרת שכיר במחירים קבועים•

צומצמו מספר  2020מיליון. החל מחודש מרץ  3.479ומספר משרות השכיר בחודש זה היה 

בהשוואה לחודש הקודם , זאת כמובן בשל  2.7%המשרות הקיימות במשק בשיעור של 

 השפעת נגיף הקורונה. 

בסך  0.7%בשיעור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , בחודש אוגוסט נרשמה עלייה מנתוני •

ביחס לחודש אוגוסט אשתקד מדובר  .כל הפדיון של רשתות השיווק בהשוואה לחודש הקודם

 . 6.7%בעליה בשיעור של 

 

  ארה"ב 

אי הוודאות נתנה את  ,מילנה נמצאו חיוביים לנגיף, היות והנשיא משתייך לקבוצת הסיכון הנשיא טראמפ ואישתו•

 בוול סטריט הגיבו בירידות לפרסום הידיעה. החוזים ו אותותיה

 . 31.4%ירידה בשיעור של  –התמ"ג ברבעון השני )בהיקף רבעוני( הציג נתון טוב יותר במעט מהתחזיות •

  .8.2%, בעוד שהצפי היה לשיעור של  7.9%עמד של  –שיעור האבטלה בארה"ב לחודש ספטמבר הפתיע לחיוב •

 . K058לכמות של טוב יותר מהצפי , נתון  K378בארה"ב עמדה על  כמות התביעות הראשוניות לאבטלה•

 בכמות.  M1.569 נתון שהכה את התחזיות שהיו לעליה של, M1.639 -נפט הגולמי ירד במלאי ה•

 27.09.20 – 04.10.20סקירת שוק שבועית 

שנים   5 -מח"מ של עלממליצים ✓

ציבות בריבית הצפי ליוזאת על רקע 

קצב התאוששות איטי ו נק ישראלב

 .בישראל

  

עם העדפה קלה לאפיק החזקה ✓

בציפיות  עליהעקב זאת  -השקלי

בטווחים הארוכים  האינפלציה

 איטית של המשקוהתאוששות 

 
- 75%חשיפה מנייתית בשיעור של ✓

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

 הריאלי
 

 ישראל 

 

 אסיה ושווקים מתעוררים

 נק', מעט מעל התחזיות.  51.5מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בחודש ספטמבר על רמה של  –סין •

 נק'.  53.1נק' , הצפי היה מעט גבוה ותר לרמה של  53.0במגזר הייצור הציג רמה של  aixin Cמדד מנהלי הרכש של -

 הציגו נתונים מאכזבים לרבעון השלישי : ankanTמדדי  –יפן •

 נק'.  23נק , הצפי היה לירידה של  27יות הגדולות נרשמה ירידה שך בחברות התעשיית-

 נק.  9נק' , הצפי היה לירידה של  12בחברות הלא תעשייתיות הגדולות נרשמה ירידה של -



 

 

 בברכה,
 סיגמא  מנכ"ליאיר שני, 

 קרנות נאמנות
 סיגמא ניהול תיקים

 

 .פלורי בלטר –בהכנת הסקירה  פההשתת

 מדדים נבחרים: 

 : בשורה התחתונה

אזורים  , ישנם אנו עדים לעליה ניכרת בקצב ההדבקה באירופה , לצד הנתונים המעורבים שפורסמו בשבוע האחרון באירופה וארה"ב

את  ההתאוששות  אשר יאטדבר  אזורים נוספיםהטלת סגר על  מלבדאנו מעריכים שלא יהיה מוצא  שאף הטילו סגר בפעם השניה.

 הכלכלית באירופה.

באופן השווקים הגיבו בירידות במסחר ביום שישי אך לא הידבקותו של הנשיא טראמפ בנגיף.  הידיעה המרעישה הייתה -בארה"ב 

אנו צפויים לראות  , כך שמהחמרה במצבופת כהונתו היו חיוביות לשוקי ההון חריג. הפעולות שטראמפ ביצע ותמך בהם במהלך תקו

 הבחירות הקרבות. לאוראי הוודאות שתיווצר  בשלירידות שערים בנכסי הסיכון ובייחוד 

ן , כמו כתסיסה בציבור וריבוי הפגנותיוצר אך חוסר המשילות , ניכרת האטה בקצב ההדבקה והסגר נותן את אותותיו -בישראל 

מעלה את הסיכון לעליה  השילוב של נתונים אל -ואחוז נשאים גבוה בקרב האכלוסייה המגזר החרדי מציג עדיין קצב הדבקה גבוה 

 .התאוששותו של המשקשיאט ויקשה על  , בקצב ההדבקה וכתוצאה מכך הארכה של הסגר דבר

 

 

שערמטבע
%  שינוי 

השבוע

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

0.54%-₪3.43-1.37%דולר ארה"ב

₪4.02-0.79%3.83%יורו

3.68%-₪4.44-0.67%ליש"ט

מדד
%  שינוי 

השבוע

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

21.65%-3.43%מדד ת"א 35

16.16%-3.91%מדד ת"א 125

36.04%-3.24%ת"א בנקים -5

3.64%-0.39%תל בונד 20

3.06%-0.26%תל בונד 60

0.61%-0.07%מדד אג"ח כללי

1.80%-1.63%דאו ג'ונס

s&p5001.51%3.64%

1.48%23.43%נסד"ק

14.80%-1.72%יורוסטוקס  50

שערסחורות
%  שינוי 

החודש

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

34.44%-36.97-0.55%נפט

1898.702.08%25.15%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

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

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

ו/או בסקירה  ו מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע  המידע ו/א. 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

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

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

אים  הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתמבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק,  .  ויועץ מס  השקעות מוסמך ובכלל זה יועץ  
קבוצת   .סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיעשה  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  
תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש  

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

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

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

 

 

 הייצור 

 

      

 

 

 

 

 

 


