
 
 
 
 4102 ספטמבר

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

 במועד דעתנו חוות את משקף זו בעבודה האמור. נכונותם לבדיקת אישור או/ו אימות מהווה בהם השימוש אין אך, נכונים אלו
 לנזק, שהיא צורה בכל, אחראית תהיה לא החברה. נוספת הודעה מתן וללא עת בכל להשתנות יכולה דעתנו חוות. העבודה פרסום

 עשוי זו בעבודה המופיע המידע על התבססות כי מתחייבת אינה וכן, זו בעבודה משימוש כתוצאה, יגרמו אם, שיגרמו הפסד או/ו
 זו עבודה. עצמאי מס לייעוץ תחליף או השקעות לשיווק תחליף או שיווק השקעות משום זו בעבודה לראות רווחים. אין להניב
 .משקיע כל של והמיוחדים האישים ולצרכיו ההשקעה למטרות מותאמת אינה

 

  

 

 ,שלום רב

 להלן סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולם.

  -ישראל

  לריבית שפל  1.40%ב ירדהספטמבר בחודש ריבית בנק ישראל
. בהשוואה לתחזיות בקרב כלכלנים רבים זו 1.40%היסטורית של 

כעת בנק ישראל, הלכה למעשה, מיצה את  הייתה יחסית הפתעה.
יכולתו במאמץ לעודד את הצמיחה בישראל ולהחליש את השקל. 

  שות זאת.כעת המושכות עוברות למשרד האוצר בניסיון לע
 

  מגמת הירידה במכירת דירות חדשות עשויה להימשך עד אשר
תתקבל ההחלטה על חוק מע"מ אפס. בחודש יולי מספר הדירות 

מהחודש הקודם. כמו כן, אנו נמצאים כרגע  01%-שנמכרו נמוך בכ
אלף דירות לעומת הממוצע משנת  4..0-בקצב מכירות שנתי של כ

                                                      אלף בשנה.          41-אשר עומד על כ .411
הקיפאון בהתחלות הבניה נמשך. פעילות זו צפויה כמו כן, 

 להתאושש רק לאחר חקיקת החלטות הממשלה בנושא הדיור.
 

  -ארה"ב

 בחודש יולי נרשמה ירידה ראשונה מזה  -ירידה בצריכה הפרטית
כחצי שנה בצריכה הפרטית בארה"ב. הצריכה ירדה בשיעור של 

. חשוב לציין שהצריכה הפרטית בארה"ב מהווה מנוע צמיחה 1.0%
 מצמיחת התוצר. 1%.-עיקרי אשר אחראי על כ

 ואל מול האירו, אחת הסיבות  להדולר החל להתחזק אל מול השק
 המרכזיות הינה הורדת הריבית גם בישראל וגם באירופה.

 -אירופה

 01-הבנק המרכזי באירופה, בצעד מפתיע הוריד את הריבית ב 
.  כמו כן, הריבית על הפיקדונות ירדה 1.10% -נקודות לרמה של כ

י גם באירופה הבנק המרכזי . נראה כ1.4%למינוס  1.0%ממינוס 
השתמש כמעט בכל כוחו על מנת להשפיע, שכן נראה כי ישנו חשש 

 מדיפלציה ועל פי הנתונים המציאות לא רחוקה מזה.

  בעקבות ההחלטה על הורדת הריבית האירו נחלש אל מול הדולר
 ואל מול השקל. 

  

  -השתלמות וגמל

 ,כאשר אף לא  חודש יולי בגמל וההשתלמות היה חודש של ירידות
קרן השתלמות אחת הצליחה לעבור את החודש בתשואה חיובית. 

 .1.20%בממוצע הקרנות והקופות ירדו ב

  1.10%בענף הגמל לחודש יולי עמד על מינוס  תהממוצעהתשואה 
 .1.21%ובענף ההשתלמות על מינוס 

 

-***תיקון בתקנות מס הכנסה קובע כי מי שסוחר בניירות ערך ביותר מ
 בשנה מחוייב בדיווח, להלן כתבה בנושא: ₪ אלף 011

 http://www.themarker.com/markets/1.2427321 

         

                                                         

 
 
 
 
 
 

 טבלת מדדים
 
 
 

 

 

 

     מטבעות

 שינוי חודשי שער יציג מטבע
שינוי מתחילת 

 השנה
חודשים  04שינוי 

 אחרונים

 1.53%- 4.09% 0.94% 3.60 דולר

 1.56%- 2.76%- 1.31% 4.67 אירו

 מח"מ שם המדד
תשואה 

 שינוי שבועי ברוטו
תשואה 

 מתחילת השנה

%0.24 .0.4 אג"ח כללי  0.02% %0..0  

 0.76% 0.01% 0.27% 0.52 מדד מק"מ

 0.3%- 0.12%- 1.15% .7.0 1.מדד תל בונד 

 שם המדד
שינוי 
 שינוי שבועי תשואה מתחילת השנה חודשי

%0.40 40ת"א   %..74  %1.0.     

.%1.0 011ת"א   %0.01  %1.27  

S&P 500 0.22% 8.62% -0.96% 

http://www.themarker.com/markets/1.2427321

