
 
 
 
 4102 נובמבר

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. פנסיוני בע"מ

 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 דהבעבו לראות אין

 .משקיע כל של והמיוחדים האישים ולצרכיו ההשקעה

 

  

 

 רב, שלום

 סקירה כללית של השווקים בארץ ובעולם. להלן

  -ישראל

 1240%2בשיעור של  בנק ישראל לחודש נובמבר נותרה  ריבית 
 הנמוכה המשיכה לרדת גם החודש2 חשוב לציין כי  יההאינפלצ סביבת

החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית וציפיות האינפלציה  04-ב
 ידה2לטווח הארוך רשמו יר

 520%2לרמה של  120%האבטלה במשק בחודש ספטמבר עלה ב שיעור 
 בחגים נרשמה האטה משמעותית בגיוסי החוב  רווי שהיה בראוקטו בחודש

הקונצרניים2 מנתוני החברות מידרוג ולידר הנפקות עולה כי גיוסי החוב 
 2₪מיליון  511 -הקונצרניים הסתכמו בפחות מ

 2 422%-שיעור של כובר נרשם פיחות באוקט דשבשקל נמשך, בחו הפיחות
 יחות יתרום להחזרת האינפלציה ליעד הטבעי שלה2פהצפי הינו כי ה

 
 -אירופה

 בחודש  0020%האבטלה נותר ללא שינוי בגוש האירו ברמה של  שיעור
 אוגוסט2

 2 מדובר בקצב שנתי של 120%י בספרד נרשמה צמיחה של השליש ברבעון
025%2 

 אלף איש שיצאו ממעגל האבטלה2  44-חלה ירידה של כ בגרמניה 
אנשים שיצטרפו למעגל האבטלה2  0111-יפייה שלככל זאת לעומת הצ

 526%2-הנתון הוביל ליציבות בשיעור האבטלה של גרמניה בשיעור של כ
 כי יש כיוון חיובי בכלכלת אירופה וכראיה לכך, מדד הביטחון  נראה

נקודות כאשר  01126הכלכלי בגוש האירו הגיע בחודש אוקטובר לרמה של 
 נקודות2 26..ה של צפי האנליסטים היה שיגיע לרמ

 
 "בארה

 הרשמי לצמיחה ברבעון השלישי הפתיע לטובה והצביע על צמיחה  האומדן
וזאת לאחר  225%בקצב שנתי2 ברבעון השני נרשמה צמיחה של  520%של 

 2-420%שברבעון הראשון נרשמה צמיחה שלילית של 
 בהוצאות הביטחון2 01%-העיקרי לצמיחה הינו הגידול של כ הגורם

 2 ההכנסה הפרטית עלתה 124%הפרטית ירדה בחודש ספטמבר ב  הצריכה 
 124%2ב 

 שנים  02ה מצוי ברמה הנמוכה מזה להתביעות החדשות לדמי אבט מספר
 אלף תביעות חדשות2 420על  תבראייה חודשית2 הרמה הממוצעת עומד

 
 יפן
 המרכזי ביפן הודיע במפתיע על הרחבה כמותי ומתכוון לרכוש אג"ח  הבנק

 מיליארד דולר בשנה, מדובר בגידול של  651ות עד לשווי של ממשלתי
 לעומת תוכנית הרכישות עד כה2 51%-כ

להחלטה נעוץ בעובדה שכלכלת יפן שרויה מזה זמן רב בירידה  הרקע
 מתמשכת ברמת המחירים שגברה עם ירידת  מחירי הנפט2

 
 

 וגמל השתלמות

 צפויה  4102הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל באוקטובר  התשואה
2 הקופות הבולטות לחיוב הינן אלו שהשקיעו חלק גדול בשוק 1-לעמוד על כ

 האג"ח הממשלתי בארץ2 

 בתשואות החודש נעוצה בירידות שספגו שוקי  לפגיעההעיקרית  הסיבה
הקונצרני  המניות בחו"ל )אירופה ויפן(, שוקי המניות בארץ ושוק האג"ח

 המקומי2

 חודש ספטמבר חתמו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתשואה  את
 5%2-ומתחילת השנה של כ 122%-125%-של כ מוצעתחודשית מ

 
 

 
  

                                                              

         

                                                      

 
 
 

 מדדים טבלת
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 11/5////4-** טבלת המדדים מעודכנת לתאריך ה

 

 המדד שם
 שינוי

         תשואה מתחילת השנה  חודשי

                8.42% 1.12%- 40"א ת

                7.17% 0.83%- 011"א ת

S&P 500 2.02% 8.86%               

   4.04%-     1.72%- דאקס

  3.87%-     0.89%- פוטסי

 "ממח המדד שם
 תשואה
  פנימית

 תשואה
 מתחילת השנה

 5205%  0255% 0255 "ח כלליאג

 1224%  1244% 1222 מק"מ מדד

 5264%  0241% 2255 51תל בונד  מדד

     מטבעות

 יציג שער מטבע

                                             
 שינוי

                                                    חודשי
         מתחילת  שינוי
 השנה

 9.36%   0.54% 526.5 דולר

 0.66%-  0.12%- 22601 אירו


