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. להפיץאולהעביראתהעבודהאוחלקיםממנהללאקבלתאישורמראשובכתבמעיטם פיננסים, לצטט, לשכפל, איןלהעתיק
. אואישורלבדיקתנכונותם/אךאיןהשימושבהםמהווהאימותו, הנחתהחברהכיהמידעונתוניםאלונכונים. עבודהזומתבססתעלמידעפומביגלויוכןעלמקורותמידעהנחשביםבעיניהחברהכאמינים

, אוהפסדשיגרמו/לנזקו, בכלצורהשהיא, החברהלאתהיהאחראית. חוותדעתנויכולהלהשתנותבכלעתוללאמתןהודעהנוספת. האמורבעבודהזומשקףאתחוותדעתנובמועדפרסוםהעבודה
. וכןאינהמתחייבתכיהתבססותעלהמידעהמופיעבעבודהזועשוילהניברווחים, כתוצאהמשימושבעבודהזו, אםיגרמו

 .עבודהזואינהמותאמתלמטרותההשקעהולצרכיוהאישיםוהמיוחדיםשלכלמשקיע. איןלראותבעבודהזומשוםשיווקהשקעותאותחליףלשיווקהשקעותאותחליףלייעוץמסעצמאי

 

 

 

, שלום רב

 .להלן סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולם

 - ישראל

 0.5% לרמה של 0.25%ריבית בנק ישראל בחודש אוגוסט ירדה ב .
בקרב כלכלנים רבים קיים צפי ליציבות בריבית בחודשים 

אך לא ניתן לומר כרגע בוודאות שהמתווה של הורדת , הקרובים
הגורמים העיקריים אשר הביאו לרמת הריבית . הריבית הסתיים

וכן , ההאטה בצמיחה, הנמוכה הינם סביבת האינפלציה הנמוכה
המשך המתווה להורדת הריבית . ביצוא בעקבות התחזקות השקל

, שכן. ב"תלוי ברובו בהתפתחויות שנראה בחודשים הקרובים בארה
במידה והדולר יתחזק בעולם בכלל  ומול השקל בפרט סביר 

אחרת הלחץ להפחתת ריבית נוספת ילך , שהמתווה יגיע אל סיומו
 .ויגדל

  18.3%- ירד בכ2014הביקוש לדירות חדשות במחצית הראשונה של 
הסברה הרווחת היא , לעומת הביקוש באותה התקופה אשתקד

מ בשיעור "מע"שהציבור כנראה ממתין לסיום החקיקה בנושא 
 ".אפס

 - ב"ארה

  מראה שהירידה 2014צמיחת המשק האמריקאי ברבעון השני של 
בצמיחה שראינו ברבעון הראשון הייתה ככל הנראה רק תופעה 

 .חולפת

 כעת החליט הבנק . המשך צמצום הרכישות מצד הבנק המרכזי
 מיליארד דולר 25- ח החודשיות לכ"המרכזי על צמצום רכישות האג

פי ההחלטה נראה כי בקרב הבנק המרכזי ישנה תחושה -על. לחודש
 .של שביעות רצון מקצב הצמיחה של הכלכלה האמריקאית

 - אירופה

  בחודש יוני11.5%שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של . 

 בשיעור שנתי בחודש 0.4%מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב 
. יולי

 - השתלמות וגמל

  3.8%קופות הגמל וההשתלמות רשמו מתחילת השנה תשואה של 
 עלייה 25א "מתחילת השנה רשם מדד ת, לשם ההשוואה, בממוצע

 .4.1%של 

  חודש יוני היווה עצירה למגמת העלייה בגמל וההשתלמות כאשר
חלקן הגדול אפילו , רוב הקופות הציגו תשואה ממוצעת אפסית

 .נמצאות בצד השלילי של האפס

 -כתבה בנושא

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3636186,00.html 

התחייבות של ; פ לבתי החולים הציבוריים"לא יוכנס שר- ועדת גרמן
. לניתוחיםהאוצר להזרים למערכת מאות מיליונים לקיצור התורים 

בכוונת משרד המפקח על הביטוח ובעקבות ועדת גרמן להחיל בהקדם 
.  את עיקרי מבנה הפוליסה האחידה

 -לינק לכתבה בנושא

http://www.themarker.com/news/health/1.2358958 

ניתן ליצור קשר עם - להיערכות לקראת יישום ההמלצות של הועדה
 03-5049013- משרדינו בכל עת בטלפון

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

טבלת מדדים 
 

 

 

 

 

 

 שם המדד
שינוי 

תשואה מתחילת השנה חודשי 
 חודשים 12תשואה 

אחרונים 

 13.47% 3.22% 0.49%- 25א "ת

 13.86% 2.52% 1.04%- 100א "ת

S&P 500 0.05% 4.50% 14.20% 

מ "מח שם המדד
תשואה 

שינוי שבועי ברוטו 
תשואה 

מתחילת השנה 

 4.26% 0.02% 1.66% 5.17ח כללי "אג

 0.60% 0.07% 0.47% 0.45 מ"מדד מק

 2.61% 0.12%- 1.30% 4 60מדד תל בונד 

 מטבעות
    

שינוי חודשי שער יציג  מטבע
שינוי מתחילת 

השנה 

 12שינוי 
חודשים 

אחרונים 

 1.53%- 0.14% 1.37% 3.476דולר 

 1.56%- 2.76%- 1.31% 4.649 אירו

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3636186,00.html

