
 
 
 

 2015 אפריל

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
 . 0.1%ברמה הנמוכה של 

 החודשים 12ב . בחודש מרץ0.3%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ 
 .1%-האחרונים המדד ירד בכ

 בחודש ינואר5.6 לעומת 5.3רמת האבטלה ירדה בחודש פברואר ל  ,
 .80-מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז שנות ה

 2014 בשנת 2.8%- האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחת המשק ב. 
 

 - אירופה

  22%המדדים בגרמניה ממשיכים לעלות וסיכמו כבר עלייה של 
 נכון 11%- שעלה בקרוב לכ25א "מתחילת השנה לעומת מדד ת

 . נותר ללא שינויS&P 500- לסוף הרבעון הראשון מתחילת השנה וה

  אינדיקציה נוספת למגמה החיובית באירופה הינה עליית סנטימנט
 בחודש 106.8 לעומת 107.9העסקים בגרמניה שעלה לרמה של 

 .זה החודש הרביעי ברציפות שהמדד עולה, הקודם

  בחודש 0.1%מדד המחירים לצרכן בגוש האירו ירד בקצב שנתי של 
 .מרץ

 ירידה בשיעור האבטלה באיטליה בחודש ינואר. 

 -ב"ארה

 ברבעון הרביעי בשנת 2.2%- התוצר הסופי הצביע על צמיחה של כ 
2014. 

 נט יילן כי היא לא תהסס לבצע העלאה 'לאחרונה הצהירה ג
הקונצנזוס עמד על העלאת הריבית בחודשים , הדרגתית של הריבית

 .2015יולי -יוני

 בחודש מרץ0.2%מדד המחירים לצרכן עלה ב . 

  אלף 295דוח התעסוקה לחודש פברואר הצביע על תוספת של 
 .משרות חדשות למשק

 - השתלמות וגמל

  2015התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות בחודש מרץ ,
 .1.2%- ל0.4%צפויה לנוע בין 

  תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויה לנוע בטווח רחב יותר
 . בחודש מרץ1.2% ל0.2%של בין 

  בסיכום הרבעון הראשון של השנה נרשמה תשואה משוקללת
ל "שוקי המניות בארץ ובחו.  בקופות הגמל3.9%-חיובית של כ

התאפיינו בעליות מתחילת השנה כמו גם אגרות החוב הקונצרניות 
 .                                                             והממשלתיות בארץ אשר יחד תרמו לעליות בענף הגמל
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 14/4/2015 טבלת המדדים מעודכנת לתאריך** 

 

 

 

 

 

 

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה 
   מתחילת 

  השנה 

   3.91% 0.12%-ח כללי "אג

   0.12% 0.02% מ" מקמדד

   2.13% 1.13%- 60 תל בונד מדד

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה        
     מתחילת       

        השנה        

           15.31% 7.89% 25א "ת

           15.1% 4.24% 100א "ת

S&P 500 1.19%    1.63%           

  25.83%       3.67% דאקס

             7.59%                   4.80% פוטסי

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                       חודשי                             
 מתחילת          שינוי
 השנה

 2.70%   0.32% 4.014 דולר

 10.64%-  1.52%- 4.225 אירו


