
 
 
 

 2016 ינואר 

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. פנסיוני בע"מ

 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,                                                                                                                     

 כללית של השווקים בארץ ובעולם.להלן סקירה 

 -ישראל

  %0.1 של ברמה דצמברחודש באת ריבית  השאירבנק ישראל 

  הירידות העיקריות  0.5%-ב ינוארחודש בירד מדד המחירים לצרכן
 היו בהלבשה והנעלה

  17%המע"מ נשאר . 

  רשמו ירידות שערים בהתאםנ ינוארמדדי המניות בת"א בחודש 
 .בעולם  שליליתהמגמה ל

  -אירופה

 בחודש ינואר מגמה שלילית במניות המובילות באירופה  

  0.8%תאוששות בתוצר לרמה של הספרד מראה . 

  בקצב שנתי  %0.4עלה ב מדד המחירים לצרכן  

 ירידה בשיעור האבטלה בגוש האירו 

 -ארה"ב

 0.5%-0.25%על ועומד  נותר ללא שינויריבית שיעור ה  

  ירידה באבטלה לרמה של הצביע על  ינוארדו"ח התעסוקה לחודש
 .משרות חדשות 151בתוספת  4.9%

  היה שלישי בשוק המניות ה ינוארחודשs&p 500  5.07%-ירד , 

 Nasdaq   עם תשואה חיובית מאוד רשם ירידה  2015שסיים את
 .-7.86%חדה של 

 
 

 -סין

  ברבעון הרביעי 6.8%התוצר בסין מצביע על צמיחה לרמה של 

  מתערב במסחר כדי למנוע מפולת בשוק המניות הממשל הסיני
 המקומי

  פיחות במטבע הסיני של הבנק המרכזי בצל החשש מהאטה במשק 
 הסיני ועודף כושר ייצור

 
 

 -נפט

  הירידה החדה במחירי הנפט גוררת הפסדים גדולים לחברות
 האנרגיה , לפיטורים ואפילו לפשיטות רגל של חברות קטנות.

 
 

  -השתלמות וגמל

 כתוצאה הגמל לקופות1.4%-בממוצע  ינוארשלילית בחודש  תשואה
 . ח"האג ובשוק, ובעולם בארץ המניות בשוקי שנרשמו השערים מירידות

 

 לחודש ינואר.** טבלת המדדים 

 
 

 

         

                                                 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 המדד שם
 שינוי
          חודשי

-%3.46 25"א ת    

-%3.46 100"א ת    

S&P 500 %5.07-    

ונס'ג דאו  
 

-5.5%   

Nasdaq 
 

-7.86%   

Euro 600 -6.44%   
               

    חודשי שינוי המדד שם
"ח אג

0. ממשלתי 87%    

%0.9 מק"מ מדד     

    0.74% תל בונד  מדד

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                         חודשי                            

%1.26 3.9510 דולר    

4. אירו 3097 %1.48    


