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 מדד תסקיר
 0.1%-מדד חודש ספטמבר עלה ב

 

 

 .0.2%, גבוה מהערכותינו לירידה של 0.1%מדד חודש ספטמבר הפתיע בעלייה בשיעור של 

. לעומתו, המדד ללא 0.1%-( עלה המדד הכללי ב2016לעומת ספטמבר  2017בשנים עשר החודשים האחרונים )ספטמבר 

 .0.5%-והמדד ללא דיור ירד ב 0.1%-ירקות ופירות נותר ללא שינוי, המדד ללא אנרגיה ירד ב

, כל 0.4%-ודיור ושירותי חינוך ב 0.5%-, ריהוט וציוד לבית ב7.9%-ירקות טריים ב עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים:

 אחד.

 .0.6%-ושונות ב 0.7%-, הלבשה ב1.5%-תרבות ובידור ב ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים:

 

 .ספטמברפירוט תחזית סעיפי המדד מול המדד בפועל לחודש הלן ל

 ער במונחי מדדפ פועלב ודלמ שקלמ יףעס

 0.0% 0.0% 0.3% 13.7% זון ללא ירקות ופירותמ

 0.0% 0.1%- 0.2% 9.4% חזקת הדירהא

 0.0% 0.5% 0.3%- 3.7% יהוט וציוד לביתר

 0.1% 0.2%- 3.8%- 3.2% לבשה והנעלהה

 0.0% 0.2% 0.2% 5.8% ריאותב

 0.1% 0.5%- 1.1%- 11.9% ינוך, תרבות ובידורח

 0.0% 0.1% 0.3%- 5.0% ונותש

 0.0% 0.4% 0.3% 25.0% יורד

 0.0% 0.3%- 0.5%- 19.3% חבורה ותקשורתת

 0.0% 2.9% 2.2% 2.9% רקות ופירותי

 0.2% 0.1% 0.2%- 100.0% ה"כ מדדס

 . 0.1% -להיוותר ללא שינוי ומדד חודש נובמבר צפוי לרדת בכצפוי  אוקטובר חודשדד מ

  ., כפי שמתואר בגרף לעיל1%צפויה להיות החודשים הקרובים  12 -וב 0.1% -צפויה לעלות בכ 2017האינפלציה בשנת "כ אנו צופים כי סהב

 

 החודשים הבאים 12 -ינפלציה ותחזית האינפלציה לא
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סבורה כי הוא מהימן. ”( דל שוקי הוןמ )"מג”( בע1965ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )”קירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ניס

ים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושא

ה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באונתונים נוספים. הדעות 

יים המפורטים המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננס לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו

  נה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממ


