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 ב“ארה

 
  בחישוב שנתי, נתון מעט טוב יותר מהתחזיות   %9.23  -)נתון ראשוני( התכווץ ב   2222ג לרבעון השני של  “ תמ

. הירידה הכלכלית של הרבעון השני 9292ברבעון הראשון של    %3ולעומת התכווצות של    %1.43להתכווצות של  

, אז החלה הממשלה לעקוב אחר הנתון בשיטה מודרנית. ההוצאה 4211הייתה הירידה הגדולה ביותר בתוצר מאז  

ג מכיוון שהכלכלה הייתה בסגר והאבטלה זענקה. “ לצריכה הייתה הגורם הגדול ביותר שהשפיע על הירידה בתמ 

ברבעון הראשון.   %3.2לעומת צמיחה של    %3.2  -ג צנח ברבעון השני ב “ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד התמ 

גם לעומת הרבעון הראשון. כלכלנים צופים כי הרבעון השלישי יציג צמיחה, אם כי   %3.2  -ב התכווצה ב “כלכלת ארה

העלייה במספר הנדבקים עלולה להאט את ההתאוששות. מכון המחקר קונפרנס בורד צופה כי כלכלת ארה"ב תתכווץ ב

 כולה. 9292בשנת  13 -

  3..%  -עלתה ב   הוצאה פרטית לחודש יוני במאי.  1.13לעומת ירידה של  4.43 -ירדה בהכנסה פרטית לחודש יוני  

 במאי. %3.%לעומת עלייה של 

  נקודות ביוני. 9.1%לעומת רמה של  %.19ירד לרמה של מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יולי 

   מדד בטחון הצרכנים שלCB    ב, “ נקודות על רקע עלייה במספר הנדבקים בארה   ..29ירד לרמה של  לחודש יולי

 נקודות. %.21נקודות ביוני ולעומת תחזית כלכלנים לירידת המדד לרמה של  %.2%ולעומת רמה של 

 ן של קייס שילר/ “מדד מחירי הנדלP &S    לעומת   13.%  -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב לחודש מאי

 באפריל. 23.%עלייה של 

  במאי. %3.11לעומת עלייה של  3...4 -עלו במכירות בתים העומדים למכירה לחודש יוני 

  נקודות ביוני ולעומת   ...%נקודות לעומת רמה של   %4.2עלה לרמה של מדד מנהלי הרכש לאזור שיקאגו לחודש יולי

 נקודות. 2.1%צפי כלכלנים לרמה של 

   הזמנת מוצרים בני קיימא    במאי.    43.4%לעומת עלייה של    %3.1  -עלו ב הזמנת מוצרים בני קיימא לחודש יוני- 

 במאי.  13.%לעומת עלייה של  %3.% -עלו בללא כלי תחבורה לחודש יוני 

  נקודות ביוני. -4..נקודות לעומת רמה של  -%עלה לרמה של מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש יולי 

 נקודות ביוני. 2נקודות לעומת רמה של  42קפץ לרמה של מונד לחודש יולי ‘מדד הייצור של הפד לאזור ריצ 

  במאי. 4.93לעומת ירידה של  93 -)נתון ראשוני( ירדו במלאיים סיטונאיים לחודש יוני 

  מיליון  לעומת צפי   4.1%1  -אלף ל   49  -עלו ב ביולי    22  -לשבוע שהסתיים ב   מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה

 -אלף ל   1.% -עלה ב ביולי 81 -לשבוע שהסתיים ב מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלהמיליון.   4.1%2 -לעלייה ל

 מיליון איש.   9..4מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של  41.24%

ר “ ק רשמו עלייה שבועית בשבוע תנודתי לאחר שהמשקיעים ניתחו את דבריו של יו “ ומדד הנאסד   S&P%22  -מדד ה  •

ואת הנתונים הכלכליים העגומים   9292רום פאואל, את רווחי החברות המעורבים לרבעון השני של  ‘ הפדרל ריזרב, ג 

ונס רשם ירידה שבועית קטנה ‘ . מדד הדאו ג 9292ב התכווצה בשיעור שיא ברבעון השני של  “ שהראו כי כלכלת ארה 

 לאחר שנתוני הרווח החלשים של החברות שברון, קטרפילר ואחרות הגבילו את העלייה של המדד.

ב עלו ביום שישי לאחר שארבע חברות הטכנולוגיה הגדולות העלו את המדדים העיקריים וקיזזו את “שוקי המניות בארה •

הפגיעה בסנטימנט מצד הרווחים המאכזבים של כמה מהחברות התעשייתיות ואת הנתונים הכלכליים החלשים. אפל, 

פייסבוק, אלפבית ואמזון רשמו את העליות הגדולות ביותר על רקע תוצאות רבעוניות חזקות שהביסו את תחזיות 

 האנליסטים.

S&P222  +8.73% (3,278.82)  NASDAQ  +3.69% (82,742.27)   DJIA  -2.86% (26,421.32) 

 שוקי מניות
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 ב“ארה

. זהו החודש החיובי הרביעי ברציפות של המדד, וגם חודש יולי הטוב %3.%רשם ביולי עלייה של    S&P%22  -מדד ה  •

 ק עלו גם הם במשך ארבעה חודשים רצופים.“ונס ומדד הנאסד‘. מדד הדאו ג9242ביותר מאז 

 Covid 42  -"שלילית" על רקע מגפת ה -ל“ "יציבה -הורידה את תחזית האשראי של ארה"ב מ‘ סוכנות דירוג האשראי פיץ •

של ארה"ב, מכיוון שהוא נתמך   AAAב בנובמבר. באומרם כי הם שומרים על דירוג “וחוסר הוודאות בנוגע לבחירות בארה

מציינת כי לדעתה ‘  על ידי חוזקות מבניות הכוללות את גודל הכלכלה, הכנסה גבוהה לנפש וסביבה עסקית דינאמית. פיץ 

  .AAAב פחות פגיעה מגודל החוב מאשר כלכלות אחרות בדירוג “כלכלת ארה

  

 

 קנדה

 
שוקי המניות בקנדה ירדו ביום שישי, וקיזזו חלק מהעליות שנרשמו קודם לכן, על רקע חולשת סקטור האנרגיה, שנוצרה  •

 כתוצאה מחוסר וודאות לגבי העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה.
שהיוו יותר  Shopify עלה במהלך השבוע, בהובלת זינוק במניות של חברת    S&P / TSX Compositeעם זאת, מדד  •

חברת המסחר האלקטרוני, רשמה עלייה במספר הלקוחות החדשים המעבירים את  . TSX -ממחצית מהעלייה של מדד ה

עסקיהם ברשת, ודיווחה על תוצאות טובות ברבעון השני מעל לציפיות האנליסטים והפכו את מדד הטכנולוגיה לסקטור 

 עם הביצועים הטובים ביותר במדד.
 %3.%באפריל, ולעומת צפי אנליסטים להתרחבות של  44.13לעומת התכווצות של  %3.1 -עלה בג לחודש מאי “תמ. 

 

 

 אירופה

 
שוקי המניות באירופה נפלו זה השבוע השני ברציפות על רקע החששות להתאוששות כלכלית כתוצאה מהעלייה מחודשת  •

, 9292ב לסין, ורווחים מאכזבים ברובם של החברות האירופאיות ברבעון השני של  “במספר הנדבקים, מתחים בין ארה

 -ירד בכ   Stoxx Europe .22  -במיוחד של הבנקים. התחזקות האירו הוסיפה ללחץ כלפי מטה על שוקי המניות. מדד ה 

 מתחילת השנה. 413 -ביולי ואיבד יותר מ 43

. 9294הבנק המרכזי האירופי הרחיב את המלצתו לבנקים בגוש האירו שלא לשלם דיבידנדים ולבטל רכישות עד לינואר   •

  ECB  -הוא גם אפשר לבנקים להפר את כללי הנזילות ורזרבות ההון כדי להתמודד עם ההשפעה של נגיף הקורונה. ה 

 דחק בבנקים לנהוג ב"מתינות מוגברת" בנושא הבונוסים.

 

S&P/TSX Composite    +8.21% 86,869.28)( 

EUROSTOXX22 -4.82% (3,874.32) 

DJSTOXX622 -2.91% (326.33) 

DAX32 -4.29% (82,383.36) 

CAC42 -3.49% (4,713.69) 

FTSE822 -3.69% (2,197.76) 

 שוקי מניות
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 אירופה

   בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ההתכווצות   4%3  -)נתון ראשוני( התכווץ ב    2222תמ"ג לרבעון השני של

. כלכלת גוש 9292ברבעון הראשון של   43.%, לעומת התכווצות של 422%הגדולה ביותר מאז התחילו ברשומות בשנת 

ברבעון הראשון   3..%ביחס לרבעון הראשון, לעומת התכווצות של   49.43 -ב 9292האירו התכווצה ברבעון השני של 

; 49.13  -; כלכלת איטליה התכווצה ב 42.43בשיעור של   9292כלכלת גרמניה התכווצה ברבעון השני של  .9292של 

. במונחים שנתיים כלכלת גוש היורו %3.4%וכלכלת ספרד התכווצה בשיעור של    %3.4%  -כלכלת צרפת התכווצה ב 

בכלכלה האמריקאית באותה תקופה. הבנק המרכזי של   %9.23, הרבה מעבר להתכווצות של  %3.12  -התכווצה ב 

. כלכלת אירופה תלויה ביצוא ובתיירות, שאף 9292בתמ"ג לאזור גוש האירו בשנת   13.%אירופה צופה התכווצות של 

 אחד מהם לא יתאושש באופן מלא עד שהווירוס יהיה תחת שליטה ברחבי העולם.

 (נתון ראשוני) לעומת עלייה של   2.13  -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב  מדד המחירים לצרכן לחודש יולי

 ביוני. %3.2

  במאי. 1.13לעומת  %3.1 -עלה לשיעור האבטלה לחודש יוני 

  מדד האמון בכלכלה נקודות ביוני.    -41.1נקודות לעומת רמה של    -4%ירד לרמה של מדד אמון הצרכנים לחודש יולי

 נקודות ביוני. %.1%נקודות לעומת רמה של  %.%9עלה לרמה של לחודש יולי 

 

 

 בריטניה

שוקי המניות בלונדון סיימו את השבוע בטריטוריה האדומה, שכן נתוני צמיחה חלשים בגוש האירו ורווחים חלשים של  •

חברות באיחוד האירופי ובבריטניה קיזזו את העלייה שנרשמה בשוקי המניות בלונדון בעקבות עלייה בסקטור 

 הטכנולוגיה האמריקני מוקדם יותר. שוקי המניות בבריטניה הוחזקו במידה מסוימת על ידי התחזקות הלירה שטרלינג.

    ן “מדד מחירי הנדלNationwide ביוני. 3..4לעומת ירידה של  4.13 -עלה ב לחודש יולי 

    

 יפן

 
 

שוקי המניות ביפן רשמו את הירידה השבועית הגדולה ביותר שלה מאז אפריל לאחר שתחושת המשקיעים הצטננה על   •

רקע נתונים כלכליים חלשים ושלל תוצאות עסקיות מאכזבות של חברות יפניות במהלך עונת דיווח הרווחים לרבעון השני 

 המתמשכת. 9292של 

המורחב רשם ירידות חדות מאחר ומתהווה אי    TOPIX  -מתחילת השנה; מדד ה  93.% -ירד ב  Nikkei 99% -מדד ה •

 וודאות חדשה לגבי התחזית הכלכלית העולמית על רקע עלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה בעולם וביפן.

"שלילי", אך הותירה את הדירוג ללא   -הורידה את אופק דירוג האג"ח של ממשלת יפן ל ‘  סוכנות דירוג האשראי פיץ  •

שהמדינה הצליחה בתחילה לרסן את    שינוי. באומרם כי "מגפת הקורונה גרמה לכלכלת יפן להתכווץ בחדות, על אף 

, לפי התחזיות שלנו, תגרום לעלייה משמעותית בחוב הציבורי 9294-וב 9292 -ההתפשטות" וכן "עלייה חדה בגירעון ב

 .Aשל יפן.  דירוג החוב נותר ללא שינוי על 

NIKKEI 222   -4.21% (28,782.22) 

 שוקי מניות
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 יפן

  באפריל.  3..1לעומת ירידה של  %3.% -ירדה בפעילות כל התעשייה לחודש מאי 

  נקודות   11.1נקודות לעומת רמה של    1.1%עלה לרמה של    מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש מאי

 באפריל.  

   (נתון ראשוני) במאי, ומעל לתחזיות   23.%לעומת ירידה של    9.13  -עלתה ב תפוקה תעשייתית לחודש יוני

 .4.93האנליסטים לעלייה של 

   נקודות ביוני, ומתחת לצפי   1.9%נקודות לעומת רמה של    %.92עלה לרמה של  מדד בטחון הצרכנים לחודש יולי

 נקודות. %9.1אנליסטים לעלייה לרמה של 

  במאי. 9.43לעומת עלייה של  43.4% -עלה בסחר קמעונאי לחודש יוני 

 

 

 אוסטרליה וניו זילנד

 
 

  :לעומת   %3.2  -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד ב  2222מדד המחירים לצרכן לרבעון השני של אוסטרליה

 .9292ברבעון הראשון של  9.93עלייה של 

  ניו זילנד: מדד בטחון הצרכנים שלANZ    נקודות   %.421נקודות לעומת רמה של    %.421ירד לרמה של    לחודש יולי

 ביוני.

   ניו זילנד: מדד בטחון העסקים שלANZ     נקודות   -%.92נקודות לעומת רמה של    -%.%4ירד לרמה של  לחודש יולי

 ביוני.

 

 

 

 

(2,927.71) -8.62% S&P/ASX 222 

(88,727.63) +2.79% NZX  22 

 שוקי מניות
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 שווקים מתעוררים

 

 %3.%בשווקים המפותחים ועלייה של    %3.1ביולי, לעומת עלייה של   23שוקי המניות בשווקים המתעוררים עלו כמעט  •

רצף  ביוני, יותר מפי שניים מהעלייה במניות השווקים המתפתחים. זהו   13  -עלו גם הן ב    EM  -בארה"ב. מניות ה 

 .EM -טריליון דולר לשוקי ה %.4העליות הוסיפו  9242העליות הארוך ביותר מאז אפריל 
ב שהובלה על ידי “ המשקיעים שמודאגים מהערכות גבוהות של שווי המניות בארה"ב לאחר העלייה בשוקי המניות בארה  •

מניות הטכנולוגיה ודוחות רווח מעורבים של החברות באירופה, עוברים בהדרגה לשווקים מתעוררים, המציעים מניות 

עלו גם לאחר שהאנליסטים העלו את הערכות הרווחים עבור החברות   EM -בממוצע. מניות ה 3.% -בשווי נמוך יותר ב

 .924%בשווקים המתעוררים בקצב המהיר ביותר מאז ינואר 
ההערכות היציבות והערכות לעלייה ברווחי החברות מסמלות שהאמון חוזר לאחר שהמשקיעים הימרו על דולר חלש  •

 יותר, התאוששות כלכלית בהובלת סין ותזרימי הון שדרבנו גל נזילות עולמי.
ועדיין, כל הסיכונים שערערו את הבטחון של המשקיעים מוקדם יותר השנה נותרו על כנם. נגיף הקורונה מתפשט כל כך  •

המדינות מהווה כיום כמחצית מכל הנדבקים בנגיף ברחבי העולם. גל מיתון  .9מהר בשווקים המתעוררים, עד כי קבוצת 

 משתלט על כלכלות מתעוררות קטנות יותר, בעוד הצמיחה נותרה נמוכה באסיה.
  סין: מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור שלNBS  נקודות   %2.2נקודות לעומת  %4.4)רשמי( עלה לרמה של לחודש יולי

 %1.1נקודות לעומת    %1.9)רשמי( נפל לרמה של  לחודש יולי    NBSמדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים של  ביוני. 

 נקודות ביוני.

 

 

MSCI EM +8.74% (8,271.92) 

MSCI Asia Pacific -2.47% (822.73) 

Shanghai Composite (China) +3.24% (3,382.28) 

HANG SENG Index -2.42% (24,292.32) 

India BSE SENSEX Index -8.37% (37,626.19) 

EM Eastern Europe -8.78% (846.32) 

Russia’s IMOEX +8.69% (2,988.27) 

MSCI EM Latin America (USD) +2.33% (2,266.12) 

Brazil BOVESPA Index +2.22% (822,982.22) 

 שוקי מניות



7 

 

 ב“ארה

  2.88%נ.ב. ונסגרה על  4 -ח לשנתיים ירדה ב“אג תשואת

  2.23%נ.ב. ונסגרה על  6 -שנים ירדה ב 82 -ח ל“תשואת אג

ב לטווח הקצר ירדו לרמה הנמוכה “ ח הממשלתיות של ארה “ ב ירדו. תשואות אג “ ח הממשלתיות של ארה “ תשואות אג  •

ב התקרבה לרמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים, כאשר “ של ארה   42  -ח הממשלתיות ל “ ביותר מאי פעם ותשואות אג 

ג העגומים, ואחרי שהקונגרס לא הצליח להסכים על עסקת התמריצים הבאה בעקבות נגיף “המשקיעים הגיבו לנתוני התמ

הקורונה. המשך הירידה בתשואות משקף את נכונות המשקיעים לעבור לנכסים בטוחים, שכן העלייה במספר הנדבקים 

 בנגיף הקורונה מאיים על ההתאוששות הכלכלית המתהווה במדינה.

רמה שנגעה בה רק בחלק המוקדם של  - 43 -ח הממשלתיות הורידה את התשואות הריאליות מתחת ל“עליית מחירי אג •

 סערת השווקים בתחילת מרץ, כאשר המשקיעים מיהרו לרכוש נכסי מקלט.

העלייה במספר הנדבקים ובמספרי מקרי המוות באזורים של ארה"ב, יחד עם אינדיקטורים כלכליים המצביעים על  •

התאוששות מקרטעת, הובילו את הציפיות שהפד ישמור על שיעורי ריבית הקרובים לאפס גם בשנים הבאות. לפי שוק 

 .929%החוזים העתידיים הסוחרים מהמרים כי הפד לא יעלה את הריבית עד לפחות 

 

 קנדה

 2.27%נ.ב. ונסגרה על  8 -ח לשנתיים ירדה ב“תשואת אג

 2.47%נ.ב. ונסגרה על  3 -שנים ירדה ב 82 -ח ל“תשואת אג

 

 

 אירופה

 -2.78%נ.ב. ונסגרה על  6 -ח לשנתיים ירדה ב“תשואת אג

 -2.22%נ.ב. ונסגרה על  1 -שנים ירדה ב 82 -ח ל“תשואת אג

שנים רשמו ביולי את החודש הטוב ביותר מאז אפריל, כאשר המשקיעים   42  -ח הממשלתיות של גרמניה ל “ ביצועי אג  •

. הנהירה למקלט -%3.2   -ח הממשלתיות של גרמניה דחפו את התשואה מתחת ל “ נהרו למקלט בטוח, הביקושים לאג 

בטוח עשויה להישאר  לאור העלייה במספר מקרי ההדבקות ברחבי העולם בקורונה, מה שמעלה את החשש מפני סגירה 

 מחדש של הכלכלה.

 

 בריטניה

 -2.27%נ.ב. ונסגרה על  2 -ח לשנתיים עלתה ב“תשואת אג

 2.82%נ.ב. ונסגרה על  4 -שנים ירדה ב 82 -ח ל“תשואת אג

 

 

 יפן

 -2.82%נ.ב. ונסגרה על  8 -ח לשנתיים עלתה ב“תשואת אג

 2.22%שנים נותרה ללא שינוי על  82 -ח ל“תשואת אג

 אגרות חוב
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הדולר האמריקאי התחזק אל מול סל המטבעות ביום שישי לאחר שהסוחרים סגרו פוזיציות שורט ומשכו רווחים לאחר  •

הירידה החודשית הגדולה מזה עשור של המטבע האמריקאי. למרות העלייה בסוף השבוע, הדולר שוב סגר את השבוע 

 עם ירידה, וזאת על רקע הסיכונים האפידמיולוגיים, הכלכליים והפוליטיים.  

הדולר נמצא במגמת ירידה מאז שיאו האחרון במרץ. זאת, בעקבות העובדה כי מגפת הקורונה והשלכותיה הכלכליות  •

מאלצות את הפדרל ריזרב האמריקאי להחזיק את שיעורי הריבית קרוב לאפס, מה שחותך את חלק הארי של פערי 

 הריביות בין ארה"ב למדינות מתועשות אחרות, ומגביל את תשואות המשקיעים מאחזקת המטבע האמריקאי.

האירו זינק ביולי, כשהוא כמעט ולא מושפע מהנתונים המראים את ההתכווצות הכלכלית הגדולה אי פעם בגוש האירו.  •

הסוחרים החלו להעדיף את המטבע המאוחד על רקע חולשתו של הדולר וכן בעקבות האופטימיות לגבי הקרן 

 הפיסקלית האירופאית.

הנפילה בערכו של הדולר בחודש יולי יצרה סביבה תומכת להתאוששות במטבעות שנפגעו קשות במהלך הפאניקה  •

בחודש מרץ, כאשר המשקיעים נהרו לחוף המבטחים של הדולר. המטבעות של השווקים המתפתחים רשמו ביולי את 

החודש הטוב ביותר מתחילת השנה, כשהם נתמכים בנפילת הדולר, הנזילות הגלובלית הגואה, וכן בשיפור בפעילות 

 הכלכלית בסין שתומכת בסנטימנט כלפי נכסי סיכון.

 

 

 

 מטבעות

Currencies 38/27/2222 Weekly % MTD % YTD % 

USDILS %.1212 -2.9%3 -4.1%3 -4.193 

EURILS 1.2442 2.213 %.293 %.%%3 

GBPILS 1.1%19 9.2%3 %.123 -9.113 

CHFILS %.19%% 2.%43 4.%23 1.%13 

JPYILS %.9412 2.223 2.4%3 4.4%3 

AUDILS 9.1%42 2.%.3 4...3 2.9%3 

CADILS 9.%%11 -2.993 -2.%%3 -1.%13 

EURUSD 4.411% 4.2%3 1.%13 %.213 

GBPUSD 4.%2%% 9.913 %.%93 -4.%23 

USDJPY 42%.%%22 -2.923 -4.2%3 -9.%.3 

AUDUSD 2.141% 2.%%3 %.1%3 4.113 

CHFUSD 4.2212 2.123 %.193 %.2.3 

CADUSD 2.11%. 2.243 4.993 -%.413 

NZDUSD 2...92 -2.4%3 9.143 -4..%3 

 02ביולי   13מקור בנק ישראל. נכון ליום שישי  •
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 אנרגיה ומתכות

 

 דולר 42.27ונסגר על  2.47% -חוזה נפט לחודש ספטמבר ירד ב

ג עגומים בארה"ב ובאירופה, וחששות מפני ירידה נוספת “ מחירי הנפט הגולמי נפלו במהלך השבוע על רקע נתוני תמ  •

מחירי הנפט  . Covid 42  -בביקוש לאנרגיה, שכן ההתאוששות הכלכלית נותרת תלויה על רקע עלייה במספר הנדבקים ב 

מיליון חביות    %.4הודיע כי הם מתכוונים להחזיר חלק מהקיצוצים בייצור הנפט ולהוסיף    + OPECירדו גם לאחר שארגון 

 באוגוסט. 4 -ליום לשוק הנפט העולמי החל מה

ובכל זאת, מחירי הנפט הגולמי עלו ביולי, זוהי עלייה שלישית חודשית ברציפות, בעקבות יציבות בהיחלשות הדולר  •

. מחיר הנפט עלה גם בעקבות ירידה משמעותית בייצור הנפט ובמלאי הנפט + OPECוהריסון בייצור הנפט של ארגון  

 ב.”בארה

 

 

 

 דולר 8,961.22ונסגר על  3.44% -חוזה זהב לחודש ספטמבר עלה ב

מחירי הזהב עלו ביום שישי והגיעו לשיא חדש בכל הזמנים, שכן המשך היחלשות הדולר האמריקאי ומספרים כלכליים  •

קשים מארצות הברית ומאירופה עוררו את בטחון המשקיעים שנהרו למקלט בטוח. זה היה החודש הטוב ביותר של הזהב 

 , והחודש החיובי החמישי ברציפות..924מאז פברואר 

עד כה השנה, מונע על ידי ריביות נמוכות ברחבי העולם ותמריצים נרחבים מצד   %23  -מחיר הזהב רשם עלייה של כ  •

 הבנקים המרכזיים שמוסיף לתמיכה במתכת.

 

 

 

 דולר 216.12ונסגר על  2.12% -חוזה נחושת לחודש ספטמבר ירד ב

 מחירי הנחושת צנחו במהלך השבוע לאחר שעליית הדאגות לכלכלה גברו על החדשות של ירידת המלאים. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סחורות



10 

 

 )ETFתנועת כספים שבועית בקרנות סל (

 )USD(במונחי  2222ביולי  38 -מעודכן ל

HYG US Equity ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP           

1,158,254,025 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AGG US Equity ISHARES CORE U.S. AGGREGATE           

1,144,656,022 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

GLD US Equity SPDR GOLD SHARES               

926,609,702 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

IAU US Equity ISHARES GOLD TRUST               

777,225,052 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

BND US Equity VANGUARD TOTAL BOND MARKET               

615,044,993 
|||||||||||||||||||||||||||||||||| 

JNK US Equity SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND               

525,932,129 
||||||||||||||||||||||||||||| 

TIP US Equity ISHARES TIPS BOND ETF               

487,902,002 
||||||||||||||||||||||||||| 

IGSB US Equity ISHARES SHORT-TERM CORPORATE               

450,300,996 
||||||||||||||||||||||||| 

VTI US Equity VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF               

448,229,679 
||||||||||||||||||||||||| 

BNDX US Equity VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF               

444,613,520 
|||||||||||||||||||||||| 

SPY US Equity SPDR S&P 500 ETF TRUST                   

(5,085,615,852) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

IWM US Equity ISHARES RUSSELL 2000 ETF                   

(1,768,872,009) 
|||||||||||||||||||||| 

IEF US Equity ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B                   

(1,594,519,058) 
|||||||||||||||||||| 

SPTI US Equity SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE                   

(1,523,418,906) 
||||||||||||||||||| 

IWF US Equity ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH                      

(657,765,508) 
|||||||| 

XLF US Equity FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR                      

(488,028,322) 
|||||| 

QQQ US Equity INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                      

(447,533,265) 
||||| 

LQD US Equity ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA                      

(386,310,011) 
|||| 

SHY US Equity ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO                      

(337,592,001) 
|||| 

XLK US Equity TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR                      

(314,105,584) 
|||| 
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 למידע נוסף נא ליצור עמנו קשר:
 

  2222247, רמת גן 42תובל 

6884642-23פקס:    6884626-23טלפון:    

info@tandem-capital.com 

www.tandem-capital.com 

 הבהרה משפטית

"( הן חברות העוסקות בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק טנדםטנדם קפיטל אסט מנג'מנט והחברות הבנות )להלן: "

, ובעלות זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים בידי 3991-הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

 החברות המפורטות באתר האינטרנט של החברה ומתעדכנות מעת לעת. 

לטנדם או לעובדיה יתכנו החזקות בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים במסמך זה והם עשויים לפעול בהם. מסמך זה נועד 

לצורך מסירת מידע בלבד, אין בו משום הבטחת תשואה כלשהי או מניעת רווח, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים 

ורכישה כזו תבוצע  3991-המיוחדים של כל אדם. כמו כן, אין המידע מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 אך ורק על בסיס תשקיף תקף. 

 אין להעתיק או לעשות שימוש בכל חלק ממסמך זה בכל צורה שהיא ללא אישור בכתב מראש מטנדם.


