
 
 
 

 2015 מרץ

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

 

  

 

,  רבשלום

 . סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולםלהלן

 - ישראל

  לאחר האינפלציה השלילית , 0.1%ריבית בנק ישראל ירדה לרמת שפל של
ריבית בנק ישראל .  בחודש ינואר0.9% וירידת המדד ב2014-ב- 0.2%של

. 2014 מאז חודש ספטמבר 0.25%עמדה על 

 בחודש ינואר5.6%שיעור האבטלה במשק ירד ל . 

 2013 לעומת שנת 8.6% ירדה ב2014הכמות המבוקשת לדירות בשנת - דיור .
 לעומת התקופה 11.1%כמו כן מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב

 .המקבילה אשתקד

 א התאפיין במגמה חיובית בחודשים ינואר "שוק המניות בבורסה של ת
 בחודשיים הראשונים של 3.83%ף רשם עלייה של "מדד המעו. ופברואר

 .השנה
 

- אירופה

  בחודש ינואר0.6%מדד המחירים לצרכן בגוש האירו ירד בקצב שנתי של . 

 לעומת צפי , הייצור התעשייתי בגוש האירו נותר ללא שינוי בחודש דצמבר
 . בחוד נובמבר0.1%וזאת לאחר עלייה של , 0.3%לעלייה של 

  זאת ,  ברבעון הרביעי0.7%התוצר הסופי בגרמניה הצביע על צמיחה של
סעיף הצריכה הפרטית רשם עלייה .  ברבעון השלישי0.1%לאחר צמיחה של 

 .0.8%של 
 

 ב"ארה

 בחודש ינואר0.7%מדד המחירים לצרכן ירד ב  . 

  לעומת ,  ברבעון הרביעי2.2%האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של
 . באומדן הראשון2.6%זאת לאחר צמיחה של , 2.1%צפי לצמיחה של 

 בחודש 0.3%לאחר ירידה של ,  בחודש ינואר0.2%-הייצור התעשייתי עלה ב 
 .דצמבר

  הצפי היה כי יישאר .  בחודש דצמבר5.7%שיעור האבטלה עלה לרמה של
 .5.6%ללא שינוי ב

 
  וגמלהשתלמות

 כאשר בחודש פברואר התשואה הנומינלית , חודש חזק לקופות הגמל
 . 2.5%-המשוקללת צפויה לעמוד על כ

 שהשקיעו רכיב עיקרי מהנכסים הקופות הבולטות בחודש פברואר הן אלו 
ח בארץ שהציג תשואות גבוהות "בשוק באג, ל"בשוקי המניות ארץ ובחו

 .ח"ובחשיפה למט

  נרשמה תשואה משוקללת של - 2015בסיכום החודשיים הראשונים של
התשואות החיובית שתרמו לכך היו עליות השערים .  בקופות הגמל3.3%

 .ח הקונצרניות והממשלתיות בארץ"אג, בשוקי המניות
 

 
 - בריאות

 בשבוע שעבר שחובה 2כתבה בנושא ביטוחי הבריאות שהתפרסמה בערוץ 
  לפתיחהלחץ: לראות
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 8/03/2015-טבלת המדדים מעודכנת לתאריך ה** 

 

 

 

 

 

 

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה 
   מתחילת 

  השנה 

   3.14% 1.50%ח כללי "אג

   0.09% 0.05% מ" מקמדד

   2.23% 1.96% 60 תל בונד מדד

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה        
     מתחילת       

        השנה        

           4.42% 4.94% 25א "ת

           5.27% 6.03% 100א "ת

S&P 500 -1.58%    0.60%           

  17.80%       6.50% דאקס

             5.27%                   0.85% פוטסי

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                       חודשי                             
 מתחילת          שינוי
 השנה

 2.44%   1.07% 3.984 דולר

 7.71%-  0.27% 4.430 אירו
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