
 
 
 

 2014 דצמבר

עבודה זו מתבססת . להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מעיטם פיננסים, לצטט, לשכפל, אין להעתיק
אך אין השימוש בהם , הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים. על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים

חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת . האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. או אישור לבדיקת נכונותם/מהווה אימות ו
וכן אינה , כתוצאה משימוש בעבודה זו, אם יגרמו, או הפסד שיגרמו/לנזק ו, בכל צורה שהיא, החברה לא תהיה אחראית. וללא מתן הודעה נוספת

אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות . מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים
 .עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. או תחליף לייעוץ מס עצמאי

 

  

 

,  רבשלום

 . סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולםלהלן

 - ישראל

  0.25%בנק ישראל החליט להותיר את הריבית כפי שהיא ברמה של. 
הגורמים להחלטה הינם זהים לגורמים שהביאו את בנק ישראל להחלטה 

 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית 12-ב. בפעם הקודמת
 .כל הטווחים ממשיכות לרדתוציפיות האינפלציה ל

 בהובלת סעיף הדיור0.3%-מדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר עלה בכ . 

 7.1%-הפיחות בשקל נמשך ומחודש אוגוסט נרשם פיחות ברמה של כ. 

 2014אוקטובר -  בין החודשים ינואר13%-הביקוש לדירות חדשות ירד בכ 
 . ביחס לאותה תקופה אשתקד

 לעומת שיעור של ,  באוקטובר5.7%-שיעור האבטלה במשק ירד לרמה של כ
 . בחודש ספטמבר6.3%-כ

 
- אירופה

 הבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לציפיות .
נשיא הבנק המרכזי האירופי אמר כי בהכרח יש להעלות את , מריו דראגי

בתגובה לכך . בהקדם האפשרי וללא עיכובים, האינפלציה חזרה ליעדה
 .נרשמה היחלשות של האירו אל מול הדולר

 מדובר ,  בשיעור שנתי0.8%-התוצר בגוש האירו ברבעון השלישי מצח בכ
 0.4%-גרמניה הציגה צמיחה מזערית שלכ. בנתונים כלכליים מאוד חלשים

 . ומשכה את הצמיחה באירופה למטה

  שנים של 6וזאת לאחר , 3%יוון רשמה צמיחה ברבעון השלישי של כמעט 
איטליה רשמה התכווצות של מינוס . התכווצות ואובדן של כרבע מהתוצר

מדובר ברבעון שני ברציפות שאיטליה ,  ברבעון השלישי של השנה0.4%
 .רושמת התכווצות בצמיחה

 
 -ב"ארה

 החודשים עד אוקטובר12- ב1.7%-האינפלציה נותרה ברמה של כ         .
חשוב לציין ,  באוקטובר1.6%-מחיר ההוצאה של הצריכה הפרטית עלה לכ

 .2%כי היעד של הפד הינו 

 וזאת לעומת ,  בשיעור שנתי3.9%- הצמיחה ברבעון השלישי עודכנה לכ
מדובר על צמיחה גבוהה מההערכות המוקדמות . 3.5%האומדן שעמד על 

 .שנקבעו

 אלף משרות 214-דוח התעסוקה של חודש אוקטובר הראה גידול של כ 
 .5.8%-שיעור האבטלה ירד לכ. מדובר על מספר נמוך מהצפי, חדשות

 וזאת לאחר ירידה ,  בספטמבר0.3%-ב האמירו בכ"מחירי הבתים בארה
 .בארבעת החודשים שקדמו לחודש ספטמבר

 
 -שאר העולם

 מדובר בהורדת . הבנק המרכזי הודיע על הפחתת ריבית- הפתעה בסין
 .שנתיים-ריבית ראשונה מזה כ

  בברזיל נרשמה צמיחה שלילית בשני הרבעונים הראשונים של השנה
 . בשיעור שנתי0.4%-ולעומת זאת ברבעון השלישי התוצר צמח בכ

 הבנק הלאומי .  בעקבות אי יציבות פוליטית12%-בורסת יוון צנחה ביותר מ
 .15%-של יוון צנח בכ

 הסיבה . ח בסין"ועימה נפלו אג, 5%-בסין צנחה בורסת שנחאי ביותר מ
 .לכך נעוצה בצעד של הממשלה אשר מגביל את האשראי

 לחבית$ 65.4הגיע לרמה של .  שנים5-הנפט צנח לשפל של יותר מ. 
 

  וגמלהשתלמות

 בקופות 1.3%-צפי לתשואה נומינלית משוקללת בחודש נובמבר של כ 
 .הגמל וקרנות ההשתלמות

  מסתמן כי הגורם העיקרי לעליות הן עליות השערים באפיק
ח שפעלו כגורם חיובי לתשואות "ל והתחזקות המט"המנייתי בחו

חהקונצרני והממשלתי לעומת זאת "האג. הקופות בחודש נובמבר
ח "לנוכח הירידות שחלו בחודש נובמבר הן באג, פעלו כגורם ממתן

 .הקונצרני והן בממשלתי
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 8/12/2014-טבלת המדדים מעודכנת לתאריך ה** 

 

  בנובמברתשואהמ "מח  המדדשם
 תשואה

מתחילת השנה 

 5.72%  0.16%- 5.30ח כללי "אג

 0.82%  0% 0.51 מ" מקמדד

 2.16%  1.61% 4.25 60 תל בונד מדד

 תשואה בנובמבר המדד שם
תשואה מתחילת 

 השנה 

  12.37% 1.31% 25א "ת

  10% 1.65% 100א "ת

S&P 500 0.38% 12.28%  

  5.60% 1.06% דאקס

  0.09%- 0.30% פוטסי

     מטבעות

 יציג שער מטבע

שינוי 
מתחילת 

  החודש
 מתחילת שינוי
 השנה

 14.09%   1.83% 3.96 דולר

 2.4%  1.25% 4.896 אירו


