
 
 
 

 2015מאי 

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 אפריל0.6%-מדד המחירים לצרכן עלה בכ 
 -.0.5%האחרונים המדד עומד על 

  5.3%רמת האבטלה נותרה ללא שינוי בחודש מרץ ברמה של. 

 א בחודש אפריל"מגמה חיובית במדדי המניות בת. 
 

 - אירופה

  2015התוצר של מדינות גוש האירו צמח ברבעון הראשון של 
 .(בקצב שנתי) 1.6%בשיעור של 

 הכלכלה הגדולה ביותר בגוש האירו רשמה ברבעון הראשון ,  גרמניה
הנתונים של יוון , לעומתה.  בקצב שנתי1.1%של השנה צמיחה של 

 . בקצב שנתי0.9%-מצביעים על מיתון כאשר התוצר התכווץ ב

 מדד המחירים לצרכן בגוש האירו לא השתנה בחודש אפריל . 

 שיעור . שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי בחודש מרץ
 .11.3%האבטלה נותר ברמה של 

 -ב"ארה

  ברבעון 0.2%האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 
 .הראשון

 0.4%-מדד המחירים לצרכן במהלך חודש אפריל ירד ב. 

 ב בחודש אפריל"מגמה חיובית במדדי המניות המובילים בארה. 

  ביחס לשקל2.84%בחודש אפריל חלה ירידה בשער הדולר של  . 
 
 

 - השתלמות וגמל

  התשואה הממוצעת שהשיגו קופות הגמל בחודש אפריל עומדת על
0.58%. 

  4.75%מתחילת השנה קופות הגמל סגרו עלייה ממוצעת של. 

  שלושת הגורמים המשמעותיים ביותר שהביאו להמשך העליות
תשואה , ב"המגמה החיובית בשוק המניות בארה- בענף הגמל הינם

 .והעלייה במניות הגז והנפט, ח הממשלתיות הצמודות"חיובית באג
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 20/5/2015 טבלת המדדים מעודכנת לתאריך** 

 

 

 

 

 

 

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה 
   מתחילת 

  השנה 

   4.01% 0.65%ח כללי "אג

   0.13% 0.02% מ" מקמדד

   2.37% 1.19% 60 תל בונד מדד

 חודשי שינוי  המדדשם

תשואה        
     מתחילת       

        השנה        

           16.62% 0.86% 25א "ת

           14.74% 0.64% 100א "ת

S&P 500 2.03%    3.35%           

  20.88%       3.48% דאקס

             6.53%                   0.5% פוטסי

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                       חודשי                             
 מתחילת          שינוי
 השנה

-2.84 3.852 דולר %   0.72- % 

 8.62%-  0.91% 4.316 אירו


