
 

 

 אירופה   

 לחודש ספטמבר הפתיעו לחיוב :  מנהלי הרכש ימדדנתוני  –בריטניה 

 נק'.  55.7נק' , הצפי היה לרמה של  56.6המדד המשולב הציג רמה של 

 נק'.  55.1נק' , הצפי היה לרמה של  56.1מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים הציג רמה של 

 נק' בלבד. 54.0נק' אף הוא מעל התחזיות שהיו לרמה  56.8בניה , הגיע לרמה של  –מדד מנהלי הרכש 

   

 

        

         

     

  

  

     

   

      

                                

 

 

 כי הסגר הנוכחי על אף ההגבלות , פוגע בצורה פחות משמעותית במשק , מהפגיעה נראה

. ניתן לייחס זאת ובהתנהגות המשקיעיםהן בצריכה הפרטית , במהלך הסגר הראשון יכרה שנ

לעבודה מהבית ויכולת התאמת פעילותן לתקופה. כמובן להסתגלותן של חברות בין היתר 

כתמיד , השיקול הפסיכולוגי הוא בעל ההשפעה החזק ביותר על שוקי ההון , הוודאות הרבה 

תרמו לכך ששבוע  –יותר , העליות בארה"ב בשילוב החזרה לשגרה לאחר סיום תקופת החגים 

  . המסחר בארץ הסתיים בעליות שערים

 . 

 

 

 

 

  ארה"ב

טריליון דולר, הצעה זו נדחתה על ידי  1.8הגיש הצעה מעודכנת לתוכנית חילוץ לסיוע בהיקף של  ,הנשיא טראמפ

טריליון דולר וכמו כן הביעה התנגדות לעיקרי תוכנית הסיוע. נראה כי  2.2המפלגה הדמוקרטית אשר דורשת סכום של 

 למועד הבחירות. ישנה סבירות נמוכה להגעה להסכמות בנוגע לחבילת החילוץ עד 

הציג נתון מאכזב: כמות של  רות פתוחות ותעסוקה לחודש אוגוסט,סקר מחזור משM6.493  הצפי היה ל ,– M6.685 . 

 מדדISM , נקודות. 56.3נק', מעל התחזיות שהיו לרמה של  57.8הגיע לרמה של  במגזר הלא יצרני בחודש ספטמבר  

בארה"ב עמדה על  כמות התביעות הראשוניות לאבטלהK408  לכמות של שהיה הצפי שפספס את , נתוןK208 . 

 כמות של  –מהתחזיות  גבוהמלאי הנפט הגולמי הציג נתוןM0.501  הצפי היה לכמות של ,M0.294 . 



 04.10.20 – 11.10.20סקירת שוק שבועית 

 שנים   5 כ  מח"מ של עלממליצים

להמשך מדיניות הצפי וזאת על רקע 

 מרחיבה וריבית אפסית 

 עם העדפה קלה לאפיק החזקה

למרות הירידה בציפיות - השקלי

האינפלציה עדיין קיים סיכון לאפיק 

 הצמוד עקב הסגר השני

 
75% כ חשיפה מנייתית בשיעור של 

בישראל עקב עם העדפה לשוק 

  התמחור הזול

 ישראל

 



 

 

 בברכה,
 סיגמא  יאיר שני, מנכ"ל

 נאמנות קרנות
 סיגמא ניהול תיקים

 

 .פלורי בלטר –בהכנת הסקירה  פההשתת

 מדדים נבחרים: 

 : בשורה התחתונה

 ששות ונתונים חלשים בטווח הקרוב.לפיכך אנו צפויים לראות ירידה בקצב ההתאונמשך ,  גל העליה בקצב הנדבקים באירופה

דבקים גמת העלייה בכמות הנמ, במידה ולהערכתנו  באזורים בעיתיים. נקודתי טיפולוהמדיניות נכון לעכשיו היא הימנעות מסגר כללי 

 נראה סגר מלא בטווח הזמן הקרוב בחלק מהמדינות.כי סביר  לא תיחלש,

 .ת שממשיך במגמת עליהכמות הנדבקים החלה לעלות גם בארה"ב, אך עובדה זו לא משפיעה כרגע על הסנטימנט בשוק המניו

מביאים אותנו   - הסכמה על תוכנית החילוץ, הבחירות הקרבות ואי הוודאות לגבי יכולת המשילות של המנצח בבחירות חוסר 

 לשוק המניות עם העדפה לישראל עקב התמחור הזול ברוב הסקטורים. 75%-של כבשיעור על חשיפה  מלצהלה

בחיסון לקורונה, תוצאות חיוביות יתמכו בהמשך מגמת העליה באפיקי לקראת סוף החודש צפויים להתפרסם תוצאות הניסויים  

 .הסיכון

ל מנת לצמצם את משרד האוצר לוחץ להקלות בסגר כבר בטווח המיידי ע ר:כבר מתחילים לתכנן את שלבי היציאה מהסג ,בישראל

 שינוי במדיניות. ישנואם הלאחר ישיבת הממשלה היום נדע  מידת הפגיעה במשק.

באג"ח הממשלתי  רכישותיודרך הגדלת ,  22/10ישראל צפוי להציג תוכנית תמיכה נוספת בישיבתו הקרובה ב בנק  ,  להערכתנו 

 לתמוך בהתאוששות המשק. בכך בכדי להוריד את התשואה ולהוזיל את עלויות המימון למדינה ולחברות ו

 

 

שערסחורות
%  שינוי 

החודש

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

33.51%-40.559.58%נפט

1929.401.62%27.17%זהב

שערמטבע
%  שינוי 

השבוע

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

1.74%-₪3.38-1.21%דולר ארה"ב

₪4.00-0.65%3.27%יורו

4.07%-₪4.41-1.15%ליש"ט

מדד
%  שינוי 

השבוע

%  שינוי 

מתחילת 

השנה

18.92%-3.48%מדד ת"א 35

13.08%-3.67%מדד ת"א 125

32.17%-6.05%ת"א בנקים -5

3.53%-0.12%תל בונד 20

2.98%-0.08%תל בונד 60

0.57%-0.04%מדד אג"ח כללי

4.02%2.16%דאו ג'ונס

s&p5003.84%7.63%

4.56%29.06%נסד"ק

12.60%-2.58%יורוסטוקס  50



 

 

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  ות מידעהסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקור
ובכלל זה לא ניתן להתחייב בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 

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

ו/או בסקירה ם להשתנות ואין לראות במידע המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויי. 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

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

ין ובכלל זה לעניו/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  .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 
סיבתי, הנובע מהסתמכות על המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נ

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 
להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת ר, עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחאלה, 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 
ן במישרין ובין סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, ביקבוצת עשויה 

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

 

 

 הייצור

 

      

 

 

 

 

 

 


