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    עיקרי הדברים
במשק   • העסקי  במגזר  גבוה.    הישראליהשכר  בקצב  לעלות  ממשיך 

 בשכר בשירותים הציבוריים. גם בשנה הבאה צפויה עלייה משמעותית 

 .  במשקבביקושים  ממשיים ימני האטהבינתיים סאין  •

ישראל • בנק  "נצי"  נגיד  מסר  ש  מגביר  ואומר  לבלומברג  הבנק בראיון 

 אינפלציה ליעד. את ה נחוש ומחויב להחזיר  

 . 2015הגיעו לרמות הגבוהות מאז  התשואות הארוכות בישראל •

לא הקטינו חשיפה לנכסי    המוסדיים בישראללמרות הירידות בשווקים,   •

 סיכון. 

באירופה • למרות    האינפלציה  לעלות  גם   בצמיחה.  ירידההממשיכה 

האחרות   תומכים  במדינות  לא  שהאטה  יים  בינת הנתונים  בתפיסה 

 . במהירות  כלכלה תוביל לירידה באינפלציהב 

בחודש מאי נרשמה קפיצה במספר הבנקים המרכזיים בעולם שהעלו   •

 צפוי להצטרף אליהם בחודש יולי.  ECB-הריבית. 

, מה  2023  שנת  לריבית בסוףשלו  תחזית  את הצפוי להעלות    FED-ה •

 . תשואות שעשוי לגרום לעליית 

 

 

 

 המלצות מרכזיות 

 דגשים 

 ממליצים על הטיה לצמודים באפיק האג"ח. אנו   ✓

 

 חשיפה למניות 

 נמוכה  / נמוכה   בינונית בינונית  בינונית /גבוהה גבוהה 

 יות מח"מ אג"ח ממשלת

 קצר  בינוני קצר/   בינוני  בינוני / ארוך  ארוך

 דירוג באג"ח קונצרניות 

 BBB A AA AAA ללא דירוג 

 

   12אינפלציה 
 חודשים הבאים 

3.6% 
 

 

 

 מאי מדד 

 0.7% 
 יונימדד 

 0.2% 
 יולי מדד 

0.3% 
 

 

 

 ריבית בנק ישראל  
 חודשים  12צפויה בעוד 

 

2.00%-2.25% 
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  ישראל

 השכר במגזר העסקי עולה במהירות  

אלף    19אלף, לאחר גידול של    28- משרות במגזר העסקי גדל בחודש מרץ בהסך   •

  מסך המשרות במגזר העסקי(   4.5%-אלף משרות )כ   120-עדיין חסרות כבפברואר.  

 . כדי לסגור את הפער מול המגמה ארוכת הטווח שהייתה לפני המגפה

מהמגמה   • ולהתרחק  במהירות  לעלות  ממשיך  העסקי  במגזר  הממוצע  השכר 

בשירותים ציבוריים לא השכר  לעומת זאת,  (.  2שהייתה לפני פרוץ המגפה )תרשים  

ה לעלות בשנה הבא  צפוי  הואגם  . אולם,  (2)תרשים    עולה ונמצא מתחת למגמה

יש לא מעט    במגזר הציבורימייצגים את העובדים  שלארגונים    .במהירותוכנראה  

, עלייה  2022-אינפלציה, הקפאת השכר ב  –משמעותית  שכר  סיבות לדרוש תוספת  

 מהירה בשכר במגזר העסקי, חוסר יציבות פוליטית. 

בשכר במגזר העסקי, גם סך השכר במשק עולה בקצב הרבה יותר    מהירהה  בזכות העלייה •

 . קצב עלייה בסך השכר התמתן לאחרונהבמונחים ריאליים (. 1מהיר מהמגמה )תרשים  

 1תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 2תרשים  

 

 

 

 

 ניכרים סימני האטה בפעילות המשק בינתיים, לא 
ממשיך ולא מראה סימני היחלשות    במחירים קבועיםפדיון של כלל ענפי המשק  הסך   •

   .(3גבוה מהמגמה )תרשים  הרבה יותר להיות 

 

 3תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 4תרשים  
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את הפער   רחוק מלסגורעלייה חדה בפדיון התרחשה למרות שמספר העובדים עדיין   •

(, מה שעשוי 4למשרה עלה בחדות )תרשים  הריאלי  פדיון  המול המגמה. כתוצאה מזה,  

 להצביע על התייעלות המשק בתקופת המגפה ועלייה משמעותית בפריון לעובד. 

המסחר    הריאליפדיון  ה  צמיחתקצב   • המגמה בענפי  את  תואם  די  הקמעונאי 

מכירות    ,בניגוד לציפיות. לפי נתוני המכירות ברשתות השיווק,  (5)תרשים    ההיסטורית

קיימא ממשיכ בני  למרות התפוגגות    להיות  ותמוצרי  בהרבה מעל המגמה,  גבוהות 

המכירות הגבוהות של פריטים יחסית יקרים עשויות להיות עדות    .השפעת המגפה

ה של  הטוב  הלבשהצרכן.  למצבו  של  המכירות  זאת,  נחלשו  והנעלה    לעומת 

 . חזרה של הנסיעות לחו"לבגלל  יתכן , לאחרונהמשמעותית 

)תרשים    • מהמגמה  בהרבה  גבוה  השירותים  בענפי  המכירות  של  הגידול  (.  5קצב 

יוכלו   לא  על התקופה שבה  עצמם  את  ליהנות מצריכת שירותים  הצרכנים מפצים 

 .  על מצבם הטוב של הצרכנים מעיד גם ביקוש גבוה לשירותים .שונים

צומח   • גבוהמדד הייצור התעשייתי  עילית שבה ב ,  בקצב  מיוחד בתעשיית טכנולוגיה 

עולה  נרשם   עילית  טכנולוגיה  ללא  התעשייתי  הייצור  מדד  גם  לאחרונה.  על  מזינק 

   (.6המגמה )תרשים  

 5תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 6תרשים  

 

 

- לכ  25%- 20%-יצוא שירותי טכנולוגיה ממשיך לצמוח, אך הקצב השנתי התמתן מכ  •

(. לא מדובר עדיין בהתפתחות חריגה שבהכרח מעידה על האטה,  4)תרשים   15%- 10%

 לאור הדיווחים של חברות טכנולוגיה בחו"ל על קיצוצים.  שנצפה התמתנותאך סביר 

 

 7תרשים  

 
 הלמס, מיטב דש ברוקראז'  מקור: 

 

 

ב:  שורה תחתונה בצמיחת סימני האטה  פעילות  הנתוני  בינתיים, לא מזהים 

 המשק.
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 מסר "נצי" של בנק ישראל מתחזק

אינפלציה  את הנחוש ומחויב להחזיר    שהבנקנגיד בנק ישראל אמר בראיון לבלומברג בסוף השבוע  

 . קודם מכפי ששמענו חזקה יותר  " ת"נצי הטיההיעד. עמדה זו משקפת  תחוםאל 

ובציפיות  בשבוע האחרון  התשואות השקליות עלו בחדות , תוך עלייה בתלילות עקום התשואות 

בשנת  רק  שנה הגיעו לרמות בהן היו בפעם האחרונה    30- ול  10-האינפלציה.  התשואות הארוכות ל

תומך בעליית התשואות שהתרחשה  המסר הנצי יותר של בנק ישראל לא רק  (.  8)תרשים    2015

 , במיוחד בחלק הארוך שלו. עדיין תלול מדיש , עקום התשואות בהשתטחות, אלא גם לאחרונה

 

 8תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 

 

מח"מ בינוני בתיק, תוך הטיה לטובת : אנו ממשיכים להמליץ על  שורה תחתונה

 . האפיק הצמוד

 

 

 

 לנכסי סיכון של המוסדיים  להפחתת חשיפההירידות בשווקים לא גרמו 

השנה   מתחילת  הפיננסיים  בשווקים  שהירידות  עולה  ישראל  בנק  שפרסם  גרמו  מהנתונים  לא 

 להקטנת חשיפה לנכסי הסיכון ע"י המשקיעים המוסדיים.  

כל ב הרבה יותר מ  בחו"ל,  נטו  מיליארד ₪   10מעל    אפריל המוסדיים השקיעו-בחודשים ינואר  •

 2021דצמבר  -בספטמבר  בחו"למיליארד ₪    3.6-כלעומת מכירות נטו בסך של  אפיק אחר,  

נגזרים )חוזים  ה חשיפה באמצעות  (. משקל ההשקעות בחו"ל לא ירד, כאשר ה9)תרשים  

 (.  10( )תרשים  10%ואופציות(  עלתה לשיא של מעל 

 9תרשים  

 
 מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז' 

 

 10תרשים  
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מיליארד    3.1- המוסדיים גם רכשו מתחילת השנה מניות בישראל בסכום יחסית גבוה של כ •

.  2021מיליארד ₪ בארבעת החודשים האחרונים של    1.2-₪, לעומת רכישות בסכום של כ

 . מיליארד בפיקדונות ומזומן  4.1המוסדיים השקיעו  כמו כן, מתחילת השנה 

 

 

 

 

 

  עולם 

 בכלכלה האינפלציה באירופה ממשיכה לעלות למרות ההאטה 
האינפלציה   מאיקצב  בחודש  והגיע  התחזיות  מעל  לעלות  ממשיך  כאשר   ,8.1%-ל  באירופה 

נרשמת  העיקריים, כולל השירותים,    כל רכיבי האינפלציהב .  3.8%-אינפלציית הליבה עלתה ל

 מגמת עליית מחירים. 

באירופה של בלומברג   הכלכלית  פעילותל מדד  ה  .בצמיחהאטה  ההאינפלציה עולה למרות ה

-מכירות הקמעונאיות ב הירידה ב   אפילו  (.  12)תרשים    לטריטוריה שלילית  ירד לאחרונה בחדות

 לעלייה באינפלציה.  הלא הפריע בחודש אפריל 1.3%

אם התקררות בכלכלה לא מצליחה לרסן עליות מחירים, המשימה של הבנקים המרכזיים תהיה  

יותר  קשה גדולה  ריבית  עליית  ותדרוש  היותר   . -ECB    בפגישתו השבוע ברור  סימן  לתת  צפוי 

ביולי. כבר  לעלות  תתחיל  הבנקים   הואבכך    שהריבית  של  וגדלה  הולכת  לקבוצה  יצטרף 

 (. 11)תרשים  26- קפץ בחדות בחודש מאי ל םהמרכזיים בעולם שמעלים ריבית שמספר

 

 11תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 12תרשים  

 

 

  

 

 עדיין חזקים במשק האמריקאי  הציפיות נחלשות, אך הביצועים 
 מאשר בנתוני פעילות. , סקריםב  יותר  מופיעים עדייןבמשק האמריקאי סימני היחלשות 

 slight or  - באפריל ל  deratemo נחלש מהגדרת FED-בספר הבז' של הבמשק    תיאור הצמיחה

modest  גם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים  (.  13)תרשים    רסם בשבוע שעברבדוח שהתפ

האחרונה.   בשנה  הנמוכה  לרמה  בתעשייה  ירד  הרכש  מנהלי  מדד  ומנגד,  גבוה עלה  היה 

 תחזיות, כולל בנתון של הזמנות חדשות.  המ

 לא מזהים גם סימני האטה ניכרים בנתוני שוק העבודה האמריקאי: 
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במשרות • הפרטי  גידול  היה  במגזר  )הנמוך  אומנם    במאי  האחרונה  בשנה    333ביותר 

כמות המשרות החדשות  צריכים לזכור שבעשור שקדם למגפה רק פעמיים  , אך  אלף( 

   יותר. ההייתה גבוה

כגון  ב   משרותב גידול  מתגבר  בפרט,   • מחזוריים,  והענפים  שמתוא התעשייה    ם בנייה, 

בפעילות   לשינויים  הדוק  האמריקאי,באופן  המשק  כלל  במדד   של  לירידה  בניגוד 

 (. 14)תרשים שהייתה לאחרונה האינדיקאטורים המובילים  

 

 13תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז'  FEDמקור: 

 14תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 

שמעידים על קושי לגייס עובדים, האבטלה    העסקים הקטנים   גבוה מאוד של לפי שיעור   •

 (.16להמשיך ולרדת  )תרשים    הבמשק האמריקאי צפוי

ציפייה להמשך מסמן  ו  קרוב לרמות שיאעומד    שיעור העובדים שעוזבים מקום עבודה •

 (.  15)תרשים  עלייה מהירה בשכר

 

 15תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 16תרשים  

 

 

ומצביע על    גבוה מאוד  עדייןאומנם ירד בחודש האחרון,  ש  ,גם הנתון של משרות פתוחות •

 (.  18)תרשים   גיוסי עובדים בקצב גבוה גם בחודשים הקרוביםלהמשיך צפי 

ממשיך לגדול בקצב גבוה ללא סימני האטה  מספר משרות בענף תכנון מחשבים  נציין ש •

 (.  17)תרשים   , עובדה שמעבירה מסר מעט מרגיע לענף הטכנולוגיה בישראלכלשהו
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 17תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 18תרשים  

 

 

מצביעים על האטה קלה  : בינתיים, הנתונים במשק האמריקאי  שורה תחתונה

 .בפעילותבלבד 

 

 

 

 האינפלציה עלולה להיות עקשנית יותר מההערכות בשווקים
לפיה   בתפיסה  ספק  מטילים  לאחרונה  שמתפרסמים  ריבית  ההנתונים  ועליית  בכלכלה  האטה 

האינפלציה את  כפי  במהירות  יכריעו  הגלומותבירידה  גם  התבטאה  ש,  האינפלציה   בציפיות 

 :במדינות שונות ובפרט בארה"ב 

באירופה • הובילה  מראות   ההתפתחויות  לא  בכלכלה  עתה  שהאטה  לירידה    לעת 

 באינפלציה, אלא שהאינפלציה דווקא האיצה. 
אלה שיש   בפרטחששות מפני האטה, כאשר נתוני הפעילות,  יש בעיקר    ,בינתיים,  בארה"ב  •

לגייס    העסקים ממשיכים  ם, ממשיכים להיות יחסית חזקים.להם קשר יותר הדוק למחירי

 . צריכהעובדים, השכר ממשיך לעלות והצרכנים ממשיכים להגדיל 
התמתנותה • סימני  בינתיים  מזהים  לא  המוקדמים  האינפלציה  אינדיקאטורים    .בסביבת 

  המחירים רכיב גם ב   ממשיך להיות גבוה מאוד. שמעלים מחירים  שיעור העסקים הקטנים 

 (. 19-20)תרשים   התמתנות(  לא ניכרת ISMשירותים ) ב תעשייה וב במדדי המנהלי הרכש 

  strong to robust-שפורסם בשבוע שעבר עליות מחירים תוארו כ  FED-בספר הבז' של ה •

 באפריל. שהתפרסם בספר הבז' הקודם  strongלעומת 

 

 19תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 20תרשים  

 

  

ל  • בציפיות  בניגוד  המשמעותית  האג"חהאינפלציה  ירידה  בשוק  תחזיות    ,הגלומות 

, אלא  2022-ולא רק ל  לעלות  ותשל בלומברג ממשיכ  אינפלציההקונצנזוס של הכלכלנים ל 
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

שבה פורסמו התחזיות    FED-(. מאז הישיבה האחרונה של ה21-22)תרשים    2023-גם ל

  2022לשנת  1%-בכ  בבלומברג  של קונצנזוס החזאים   בארה"ב   עלתה התחזית לאינפלציה

לכך,  2023- ל  3.1%- ל  0.5%-ב ו בהתאם  ה.  של  לאינפלציה  התחזית  שגם  סביר    FED-די 

  . תעלה 15/6-בישיבתו הבאה ב  שתתפרסם
 

 21תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 22תרשים  

 

 

 

 

 

 עשוי להפתיע בשבוע הבא?  FED- איך ה
ה של  מרץ,    FED- ישיבתו  פרסם  שבה  בחודש  התחזיות  הוא  האחרונהאת  את  הזניקה    ,בפעם 

- מ  2022לאחר שהבנק המרכזי העלה תחזיות לריבית בסוף    3%-לכ  2%-מכארוכות  ה תשואות  ה

 : להפתעהתגרום  15/6-ב  יתכן מאוד שגם הישיבה הבאה. 2.8%- ל 1.6%- מ 2023- ול  1.9%- ל  0.9%

די בטוח שבפגישתו    , ת מהבנק המרכזי בתקופה האחרונהב בהתאם לרוח "הנצית" שנוש •

כפי שהוצג בישיבתו    1.9%  -מ  2022יעלה את התחזית שלו לריבית בסוף    FED-הקרובה ה

ועוד שלוש של    0.5%של  ריבית  שתי העלאות    זו משקפתתחזית    .2.8%-לכבחודש מרץ  

   .הפתעה לשווקים שכבר מגלמים תחזית זו עדכון זה לא יהווה .עד סוף השנה 0.25%

לא סביר שהוא ישאיר ללא שינוי את  ,  2.8%- ל  2022יעלה תחזית לסוף    FED-האולם, אם   •

בסוף   לריבית  של    2023התחזית  ברמה  כעת  ה .  2.8%שעומדת  ארבע  יניח    FED-אילו 

עליות ריבית רק , כפי שציפה בפגישתו בחודש מרץ )2023-ב   0.25%העלאות ריבית בנות  

ריבית  התחזית ל,  (אורך כל השנהאו עליה בכל פגישה שנייה ל  2023במחצית הראשונה של  

  עשויה להוביל לעליית תשואות בסיכוי    לרמה זועליית התחזית  .  3.7%- תעלה ל  2023סוף  ב 

 .כפי שקרה אחרי הפגישה במרץ

 

תחתונה ה:  שורה  נוספת    FED-ישיבת  לקפיצה  לגרום  עשויה  הקרובה 

 .בתשואות הארוכות

 

 

 

 מה אומר מיתון לשוק המניות 
ג  ותחשש די  בארה"ב  באיםבוהיםממיתון  הם  מעולם    .  הבכירים  של  בהתבטאויות  ביטוי  לידי 

. להערכתנו, כניסה למיתון רחוקה מלהיות מובטחת, אך  הפיננסי והעסקי בשבועות האחרונים

 הסיכון בהחלט קיים והוא לא זניח. 
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

א לשפל  מהשי  S&P 500השנים האחרונות, הירידה הממוצעת של מדד    70על סמך הניסיון של  

  1953- כמו ב   13%- ב רק    בהם המדד ירד(. היו מיתונים  23)תרשים    32%הייתה    בתקופות מיתון

 . 2007- ב  הייתה במיתון שהתחיל 56%של הירידה הגדולה ביותר , כאשר 1960-ו

את "הרף התחתון" של השפעת    . ירידה זו משקפתמהשיא  14%-נמצא כעת כ  S&P 500מדד  

 המיתון על שוק המניות. 

 

 23תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

  

 

 : אנו ממליצים על חשיפה בינונית לשוק המניות שורה תחתונה
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

 ונספחים   טבלאות
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

 

 אג"ח שקליות 

 

 לפני חודש  לפני שבוע  נוכחי  נייר 

323 1.01 0.86 0.92 

324 1.84 1.69 1.52 

1026 2.36 2.17 1.94 

327 2.39 2.19 2.01 

928 2.51 2.30 2.14 

330 2.61 2.40 2.28 

432 
2.76 2.54 2.45 

537 3.15 2.98 2.81 

 
 

 

142 3.25 3.09 2.91 

347 3.45 3.26 3.12 

1152 3.63 3.41 3.27 

2/10 0.92 0.85 0.93 

 אג"ח צמודות 

922 -3.24 -2.48 -4.27 

5904 -2.23 -1.92 -2.78 

923 -1.37 -1.17 -2.04 

1025 -0.81 -0.67 -1.56 

726 -0.66 -0.51 -1.35 

527 -0.51 -0.36 -1.09 

529 -0.17 -0.06 -0.56 

536 0.14 0.26 -0.24 

1131 0.48 0.55 0.08 

841 0.65 0.75 0.36 

545 0.80 0.86 0.48 

1151 0.88 0.94 0.62 

 ציפיות אינפלציה לפי מח"מ 

1 3.84 3.26 3.95 

2 3.41 3.04 3.77 

3 3.20 2.90 3.54 

4 3.05 2.74 3.35 

5 2.92 2.56 3.11 

 

6 2.83 2.49 2.95 

7 2.74 2.42 2.79 

8 2.70 2.37 2.73 

9 2.66 2.32 2.66 

10 2.60 2.28 2.59 

 מרווחים באג"ח בריבית משתנה 

    

526 0.05 0.05 0.06 

1130 0.10 0.10 0.08 
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

 נתוני הנפקות                             מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב 

 נוכחי  
לפני  

 שבוע 

לפני  

  חודש 
 

הנפקה  

 האחרונה 

הנפקה  

 הקודמת 

  3ממוצע 

 חודשים 

2 Y -0.77 -0.75 -0.93   4.4 4.3 4.3 יחס ביקוש/היצע 

5 Y -0.53 -0.51 -0.78  

פער בין המחיר  

הגבוה  למחיר  

 הסגירה  

-0.19% -0.14% -0.14% 

10 Y -0.17 -0.19 -0.27  

פער בין המחיר  

הממוצע למחיר  

 הסגירה  

0.23% 0.06% 0.13% 

30Y 0.52 0.44 0.55  

פער בין מחיר  

השוק למחיר  

ממוצע של  

 ביקושים  

0.05% 0.07% 0.07% 

CDS Israel 

(10Y) 
73 73 68      

 

 

 

 

 ז
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מרווחים של האג"ח הקונצרניות 

 
 שינוי חודשי  שינוי שבועי  מרווח נוכחי 

מתחילת  

 השנה 

 AA + 0.97 -0.13 -0.20 0.31דירוג  

 AA 1.46 -0.18 -0.06 0.40דירוג 

 A 2.06 -0.45 0.05 0.55דירוג 

 BBB 3.45 -0.13 0.52 0.81דירוג 

 0.26 0.14 0.22- 3.09 לא מדורג 

 0.27 0.08- 0.08- 0.94 בנקים 

 0.30 0.02- 0.16- 1.42 תקשורת 

 0.36 0.14- 0.09- 1.32 פיננסיים 

 0.25 0.19- 0.26- 1.53 אנרגיה 

 0.75 0.03- 0.33- 2.11 בנייה 

דירוג     Aנדל"ן, 

 ומעלה 
1.95 -0.23 -0.03 0.58 

דירוג     Aנדל"ן 

 מינוס ומטה 
3.49 -0.26 0.36 0.24 
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 הגילוי הנאות בסוף המסמך אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לפסקת 

 

 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב 

Date Time  Event Month Survey Prior 

06/06/2022 04:45 CH Caixin China PMI Services May 46 36.2 

06/07/2022 09:00 GE Factory Orders MoM Apr -- -4.70% 

06/07/2022 11:30 EC Sentix Investor Confidence Jun -- -22.6 

06/07/2022 22:00 US Consumer Credit Apr $30.000b $52.435b 

06/07/2022  IS Foreign Currency Balance May -- 197.6b 

06/07/2022  CH Foreign Reserves May $3110.00b $3119.72b 

06/08/2022 02:50 JN GDP SA QoQ 1Q F -0.30% -0.20% 

06/08/2022 09:00 GE Industrial Production WDA YoY Apr -- -3.50% 

06/08/2022 12:00 EC 

OECD Publishes Economic 

Outlook    

06/08/2022 12:00 EC GDP SA QoQ 1Q F -- 0.30% 

06/09/2022 14:45 EC ECB Deposit Facility Rate Jun-09 -- -0.50% 

06/09/2022 15:30 US Initial Jobless Claims Jun-04 -- -- 

06/09/2022 19:00 US 

Household Change in Net 

Worth 1Q -- $5297b 

06/09/2022  CH Exports YoY May 8.90% 3.90% 

06/09/2022  CH Imports YoY May 2.90% 0.00% 

06/09/2022 06/15 CH Aggregate Financing CNY May 2150.0b 910.2b 

06/10/2022 02:50 JN PPI YoY May -- 10.00% 

06/10/2022 04:30 CH PPI YoY May 6.60% 8.00% 

06/10/2022 04:30 CH CPI YoY May 2.30% 2.10% 

06/10/2022 15:30 US CPI YoY May 8.20% 8.30% 

06/10/2022 15:30 US CPI Ex Food and Energy YoY May 5.90% 6.20% 

06/10/2022 17:00 US U. of Mich. Sentiment Jun P 58.9 58.4 

06/10/2022 17:00 US U. of Mich. Sentiment Jun P 58.9 58.4 
 

 

 "(התאגיד המורשה )להלן: "גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ  

מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ )להלן: "החברה"(. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים 

תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי  ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או  

בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה.  

שינויי שוק ו/או שינויים    \ת להיות טעויותבמידע הכלול במסמך זה עלולו   האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.

על האמור   אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך  

ים בידי העושה בו שימוש. כל  במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווח

, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו  הזכויות, לרבות קניין רוחני

 ללא קבלת אישורה מראש ובכתב. 

2022/60/06             

 תאריך פרסום האנליזה 

 

 

 


