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  שינויים בחודש דצמבר 2020 בהרכב הקופות:

 הגדלנו את החשיפה למניות חו"ל במדדי המניות המובילים בארה"ב 
בכ- 6.5% מנכסי הקופה

  אפיקים שנסחרו במגמה חיובית:

  אפיקים שנסחרו במגמה שלילית:

שינויים בהרכב תיק ההשקעות

אג"ח ממשלתי ל-10 שנים )תשואות נומינליות בנקודת זמן(
תשואות בסוף דצמברמדינה
0.91ארה"ב

0.57-גוש האירו/גרמניה

0.20בריטניה

0.02יפן

0.97אוסטרליה

3.15סין

0.78ישראל

ישראל

שערמדדים
 מצטבר% שינוי דצמברבסוף דצמבר

מתחילת השנה

10.9%-1499.12.5%ת"א 35 

3.0%-1568.13.6%ת"א 125 

537.55.2%37.6%ת"א גלובל - בלוטק 

4.6%-832.210.1%נדל"ן 15 

21.8%-2037.03.5%ת"א בנקים 5 

1750.46.3%18.1%ת"א 90 

מדדי אג"ח קונצרני

0.2%-368.31.2%תל בונד 20

341.20.9%0.1%תל בונד 40

0.1%-355.61.0%תל בונד 60

מט"ח מול השקל

6.9%-3.217-2.7%דולר

3.9560.3%2.2%אירו

2.4721.8%2.0%דולר אוסטרלי

27.8%-0.6190.4%ריאל ברזילאי

5.2%-2.521-0.9%דולר קנדי

מדדי אג"ח מדינה

ממשלתי שקלי

0.1%0.3%קצר

0.2%0.8%בינוני

0.5%2.1%ארוך

ממשלתי צמוד

1.3%-0.3%קצר

1.4%-0.5%בינוני

0.1%-0.7%ארוך

בעולם

שערמדדים
 מצטבר% שינוי דצמברבסוף דצמבר

מתחילת השנה

MSCI2690.04.1%14.1% עולמי

558.71.3%9.2%ברקליס - אג“ח קונצרני גלובלי

ארה"ב
12888.35.7%43.6%נאסדק

30606.53.3%7.2%דאו ג'ונס

S&P 5003756.13.7%16.3%

אירופה
14.3%-6460.53.1%אנגליה - פוטסי

7.1%-5551.40.6%צרפת - קאק

13718.83.2%3.5%גרמניה - דאקס

אסיה
27444.23.8%16.0%יפן - ניקיי

3.4%-27231.13.4%הונג קונג - הנג סנג

3640.64.9%18.9%שנגחאי - שנגחאי

אחר
119017.29.3%2.9%ברזיל - בווספה

AS30 - 6850.61.6%0.7%אוסטרליה

 מניות בארץ 

 מניות בחו"ל

 אג"ח ממשלתי צמוד ושקלי ישראל

 אג"ח קונצרני צמוד ושקלי ישראל

 אג"ח חו"ל 

 ישראל
לאור העלייה בנתוני התחלואה, ישראל שרויה כעת בסגר שלישי, כאשר 
שבגנים  כך  החינוך  מערכת  הוחרגה  הפעם  הקודמים  לסגרים  בניגוד 
נמשך  במקביל,  מלאה.  במתכונת  פעילות  מתקיימת  מסוימות  ובכיתות 

הליך התחסנות האוכלוסייה כנגד הנגיף.

על פי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחר שבועות 
שבהם חל שיפור מסוים בשוק העבודה, במחצית השנייה של נובמבר 2020 
נרשם קיפאון. שיעור האבטלה הרחב עומד כעת על 14.6%, עם 600 אלף 

בני אדם שהינם מחוסרי עבודה.

הכלכלה הישראלית רשמה צמיחה שלילית של 2.8% בשלושת הרבעונים 
הראשונים של שנת 2020 )בחודשים ינואר עד ספטמבר( המגלמת פגיעה 
היצוא  של  לחוזקה  בעיקר  מיוחס  זה  נתון  מכפי שהוערך.  יותר  נמוכה 
הישראלי בזמן המשבר, מה שהביא לפגיעה נמוכה יותר בכלכלה הישראלית 

ביחס לפגיעה במדינות המפותחות האחרות.

 ארה"ב
הקונגרס האמריקאי אישר חבילת סיוע בהיקף של 900 מיליארד דולרים 
למשקי בית ולעסקים אשר נפגעו מנגיף הקורונה. במסגרת הסיוע צפויים 
להינתן צ'קים בגובה של כ-600 דולרים למבוגרים ולילדים, יועברו כספים 
לעסקים קטנים ותקציבים עבור הפצת החיסונים ושיפור המערך לגילוי 
שרשראות הדבקה. מועדונים, מוזאונים ואולמות צפויים לקבל סכום של 

כ-15 מיליארד דולרים.

 אירופה
מדינות האיחוד האירופי החלו לחסן את אזרחיהן במבצע משולב, כאשר 
במקביל נמתחה ביקורת על איטיות התהליך ומיעוט החיסונים שהגיעו 
למדינות היבשת. עוד ברקע, התמותה מוגברת והמוטציה הבריטית אשר 

התפשטה למדינות נוספות.

בבריטניה, הפרלמנט אישר את ההסכם להסדרת יחסי הסחר בין המדינה 
בריטניה  של  הסופית  יציאתה  שלאחר  בתקופה  האירופי,  האיחוד  ובין 
מהשוק האירופי המאוחד ומאיחוד המכס שלו. ההסכם נועד למנוע כאוס 

במעברי הגבולות ולהרגיע את בעלי העסקים שחששו מהיום שאחרי.

 מט"ח 

 הסקירה וטבלת המדדים מעודכנים ליום 31.12.2020 | החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות והוראות ההסדר התחיקתי 
אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד ואין באמור 
כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת | דיוור זה הינו עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם בע“מ ו/או מי מטעמה. הדיוור מבוסס על מידע פומבי לציבור 
וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג 

בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


