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סוכנות לביטוח  מעיטם ובכתב מראש אישור קבלת ללא ממנה חלקים או העבודה את להעביר או להפיץ, לצטט, לשכפל, להעתיק אין
 המידע כי החברה הנחת. כאמינים החברה בעיני הנחשבים מידע מקורות על וכן גלוי פומבי מידע על מתבססת זו עבודה. מ"פנסיוני בע

 במועד דעתנו חוות את משקף זו בעבודה האמור. נכונותם לבדיקת אישור או/ו אימות מהווה בהם השימוש אין אך, נכונים אלו ונתונים
 או/ו לנזק, שהיא צורה בכל, אחראית תהיה לא החברה. נוספת הודעה מתן וללא עת בכל להשתנות יכולה דעתנו חוות. העבודה פרסום
. רווחים להניב עשוי זו בעבודה המופיע המידע על התבססות כי מתחייבת אינה וכן, זו בעבודה משימוש כתוצאה, יגרמו אם, שיגרמו הפסד

 למטרות מותאמת אינה זו עבודה. עצמאי מס לייעוץ תחליף או השקעות לשיווק תחליף או השקעות שיווק משום זו בעבודה לראות אין
 .משקיע כל של והמיוחדים האישים ולצרכיו ההשקעה

 

  

 

,                                                                                                                                                    שלום רב

 .להלן סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולם

 - ישראל

  הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית
קרנית פלוג , על פי נגידת בנק ישראל.  0.1%ברמה הנמוכה של 

 ולטפס לכדי רמה 2015הריבית צפויה להישאר כפי שהיא עד סוף 
 .2016 בסוף שנת 1.25%של 

 בחודש מאי0.2%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ .  

  5%שיעור האבטלה בחודש מאי עומד על רמה של. 

 ישנה עלייה מה , על פי הנתונים של לקיחת המשכנתאות בחודש מאי
 .ן"שמצביע על עלייה ברמת הביקושים לנדל

 
 

 - אירופה

 ממשיכה להשפיע על התנודתיות בשווקים בעולם בכלל - יוון
החליטה קרן , עקב חילוקי הדעות בין הצדדים. ובאירופה בפרט

 .מ עם יוון"המטבע לעזוב נכון לעכשיו את המו

  על רקע הפיחות החד שחל באירו בחודשים האחרונים נתוני
למרות שהפיחות היה אמור לתמוך , התעשייה באירופה מאכזבים

 .ביצואנים האירופאיים

  0.3%מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עומד על. 

 -ב"ארה

  הבנק העולמי המליץ לפד לדחות אתה העלאת הריבית עד לשנת
 .למרות הנתונים הטובים שמלווים את הכלכלה האמריקאית, 2016

 דוח התעסוקה שפורסם היה טוב מהצפוי. 

 5.5%-ב עלה ל"שיעור האבטלה בארה. 

  הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות רשמו בחודש הקודם
 .עליות נמוכות מציפיות האנליסטים

  נתוני התוצר לרבעון הראשון משקפים צמיחה שלילית בשיעור של
0.7%. 

 

 - השתלמות וגמל

  התשואה הממוצעת שהשיגו קופות הגמל הגדולות בחודש מאי הינה
0.27%. 

  מתחילת השנה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות רשמו עלייה
 .5.04%ממוצעת של 

  המאפיין העיקרי של חודש מאי היה בשונות הגדולה בתשואות
שהשיגו הגופים כאשר ההבדל בין המקום הראשון לאחרון הגיע 

 . ח ממשלתיות"ההבדל נבע מהחשיפה השונה לאג. 1%ל
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 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה 
   מתחילת 

  השנה 

-3.16ח כללי "אג % 1.25%   

-0.01% מ" מקמדד  0.11%   

-2.79% 20 תל בונד מדד  0.04%   

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                       חודשי                             
 מתחילת          שינוי
 השנה

-0.61 3.85 דולר %   1.61- % 

 8.96%-  1.74% 4.33 אירו

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה        
     מתחילת       

        השנה        

           15.85% 0.53% 25א "ת

-0.19 100א "ת % 13.02%           

S&P 500 0.63- % 1.71%           

-1.90 דאקס %       14.19%  

-2.86 פוטסי %                   3.33%             


