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    הדבריםעיקרי  
בישראל • הראשון  ברבעון  בתמ"ג  מעידה    הירידה  זהלא  על    בשלב 

.  להאטצפויה    הפעילות במשקבהמשך השנה    , אךהתמתנות בצמיחה

 . 5%-יצמח השנה בשיעור של כ התמ"גאנו צופים ש

נוכח התגברות סיכוני   0.75%-להעלות ריבית ל השבוע  צפוי    בנק ישראל •

 האינפלציה. 

 ירדו נמוך מדי. הישראלי הגלומות בשוק האג"ח  האינפלציהציפיות  •

סימני    בארה"ב  "הקשים"הנתונים   • ללא  התרחבות  המשך  מציגים 

 האטה, למעט בשוק הנדל"ן. לעומת זאת, ניכרת הרעה בסקרים.

היא נמצאת  מראים שבינתיים    בעולם  המעודכנים  נתוני האינפלציה •

 בהאצה ולרוב ממשיכה להיות גבוהה מהתחזיות. 

שה • הסיכוי  להערכות   FED-עולה  מעבר  ריבית  להעלות  יצטרך 

אמורה  העמידה של המגזר הפרטי בריבית גבוהה    תיכול , אך  בשווקים 

 .  הנפוצותמההערכות יותר חזקה להיות 

 

 

 

 המלצות מרכזיות 

 דגשים 

 אנו ממליצים על הטיה לצמודים באפיק האג"ח.  ✓

 . בדירוגים גבוהים אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח קונצרניות ✓

 

  

 חשיפה למניות 

 נמוכה  / נמוכה   בינונית בינונית  בינונית /גבוהה גבוהה 

 יות מח"מ אג"ח ממשלת

 קצר  בינוני קצר/   בינוני  ארוך בינוני /  ארוך

 דירוג באג"ח קונצרניות 

 BBB A AA AAA ללא דירוג 

 

   12אינפלציה 
 חודשים הבאים 

3.4% 
 

 

 

 מאי מדד 

 0.7% 
 יונימדד 

 0.0% 
 יולי מדד 

0.3% 
 

 

 

 

 ריבית בנק ישראל  
 חודשים  12צפויה בעוד 

 

1.75%-2.00% 
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  ישראל

 לא מעידה על האטה ירידה בתמ"ג ברבעון הראשון 
   15.6%ברבעון הראשון אחרי צמיחה של    1.6%ירידה בתמ"ג בישראל בשיעור של  להערכתנו,  

מעידה  בין הרבעונים  האטה בצמיחת המשק. תנודתיות קיצונית  לברבעון הרביעי אינה עדות  

צריכים גם לזכור שבחודש ינואר  מגמה. השינוי  מאשר על בתנאי המגפה יותר על בעיות מדידה 

 .  חלק מהפעילויותהייתה התפרצות האומיקרון שגרמה להשבתה חלקית של 

וציבורי  • )צריכה פרטית  ברבעון    תבכל מקרה, השימושים המקומיים  צמחו  והשקעות( 

 . 8.5%בשיעור גבוה של  הראשון 

לעומת  הבחינת   • לא  הרבעון  השינוי  הצמיחה  שקצב  מראה  אשתקד  השתנה  מקביל 

 (. 1)תרשים   בכל הרכיבים הלהיות גבוה  הצמיחה ממשיכה. 9%-ונותר ברמה של כ

 

 1ים  ש תר

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 2  תרשים

 

 

חשמל   • מוצרי  צריכת  המגפה.  לפני  שהיה  לדפוס  חזרה  לא  עדיין  הפרטית  הצריכה 

. לעומת  (3ורהיטים ממשיכה להיות הרבה יותר גבוהה מהמגמה ארוכת הטווח )תרשים  

צריכת השירותים אומנם משתפרת, אך עדיין רחוקה מסגירת הפער מול המגמה   זאת,  

 (.  4)תרשים  

 

 3תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 4תרשים  

 

 

  ICTציוד    –בטכנולוגיה  השקעות  , במיוחד ה(5ההשקעות צומחות בקצב גבוה )תרשים   •

  . (6)תרשים   בתמ"ג עלה לשיא שמשקלם ,וקניין רוחני

מורכב מרביתו  אחרים שאחד הרכיבים שרשמו ירידה ברבעון הראשון היה יצוא שירותים   •

פגיעה    עללהסיק מסקנות    מזדרזיםיצוא שירותי תעשיית ההיי טק.  אולם, לא היינו  מ
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וירידה בהשקעות  ב בעקבות הירידות    לוגיהנו בפעילות חברות הטכ  מניות הטכנולוגיה 

בדרך כלל, בין ירידות במניות הטכנולוגיה לבין פגיעה בפעילות  זה מוקדם מדי.    בתחום.

ב  שנה.    קייםתחום  הריאלית  כחצי  של  אכן פער  הטכנולוגיה  חברות  יצוא  היחלשות 

 .מהרבעון השני החל  , אך בעיקרלהיות מורגשתצפויה  

 

 5תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 6תרשים  

 

 

     5.0%-בשיעור של כ 2022-אנו מעריכים שהמשק יצמח ב שורה תחתונה: 

 

 

 

 האם גם בנק ישראל יהפוך ל"נץ"? 
ולהעביר מסר    0.75%- ל  0.35%- להערכתנו, בנק ישראל צפוי להעלות ריבית בהחלטתו השבוע מ

 : "נצי" יותר 

ל  • עלה  האינפלציה  דווקא  4%- קצב  אלא  באינפלציה,  התמתנות  סימני  ניכרים  לא   .

משקל הסעיפים במדד המחירים שהמחירים שלהם עלו התפשטותה ליותר תחומים.  

 (.  7ממשיך לעלות עם קצב האינפלציה  )תרשים 

 

 7תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 

 

ההאטה בצמיחה צפויה להגיע גם למשק הישראלי. אולם, בשלב זה לא ברור באיזה  •

  המרכזיים   בכל מקרה, כמו מרבית הבנקים.  תשפיע על האינפלציה  היאועד כמה    עוצמה

 . לתת משקל גבוה יותר בשיקוליו למיגור האינפלציהבמערב, בנק ישראל צפוי 

לרמהשיעור   • באפריל  ירד  במשק  של    האבטלה  העסקי  3.1%נמוכה  במגזר  השכר   .

 . בקצב מהיר  ממשיך לעלות
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מאז החלטת הריבית    ביחס לסל המטבעות  3%- ובכ  ביחס לדולר  4.5%-השקל פוחת  בכ •

 הקודמת. 

,  20.7%-מחירי הדירות החדשות עלו בכ  .16.3%מחירי הדיור עלו לקצב שנתי חריג של   •

שנכנסות לחישוב עדיין מסובסדות. ללא הדירות המסובסדות,    מהדירות  12%-כאשר כ

 (. 8)תרשים   מחירי הדירות עלו בשיעור גבוה יותר

היה המשכנתאות  בשוק  הריסון  על    בינתיים,  הממוצעת  הריבית  משכנתא הקטן. 

, לעומת עלייה  3.6%- בלבד מתחילת השנה ל  0.6%-שקלית בריבית קבועה עלתה בכה

ל ממשלתית  אג"ח  תשואת  בכ  20- של  הממוצעת  1.1%- שנה  הריבית  במשכנתאות  . 

מדד   בכצמודות  כ0.3%- עלתה  של  בשיעור  ממשלתית  באג"ח  עלייה  לעומת   ,-1%  

 (.  9  )תרשים

ת בהשפעה של עליית ריבית, במיוחד  נציין שמחירי הנדל"ן במדינות שונות התחילו לרד

 במדינות בהן התנפחו בועות ספקולטיביות במיוחד כגון קנדה וניו זילנד.   

ריבית בנק ישראל  ומשקפת   2.2%-ברמה של כעומדת ריבית לשנה בעוד שנה ה ,שוק האג"חב 

- 1.2%-ל  תעלה בהדרגהתשואת המק"מ לשנה  אנו מעריכים שבעוד שנה.    2.0%- 1.75%- של כ

 כדי לשקף טוב יותר את התחזית לריבית בנק ישראל.   ריביתהלאחר עליית   1.3%

 

 8תרשים  

 
 מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'  

 9תרשים  

 

 

   .  0.75%-אנו מעריכים שבנק ישראל יעלה ריבית לשורה תחתונה: 

 

 

   ?האם יש הצדקה לירידה בציפיות האינפלציה

לא משקפת להערכתנו סיכוני    (10ירידה חדה בציפיות האינפלציה בישראל בחודש האחרון )תרשים  

היחלשותהאינפלציה סימני  מראה  שלא  רק  לא  בישראל  האינפלציה  ש.  אלא  היא  בינתיים  , 

לא ניכרים סימני היחלשות במדדי  .  , כפי שהיא ממשיכה להתחזק גם בעולם מתרחבת ומתחזקת

או מדדי    )!((31.3%-לעומת ציפיות ל   33.5%)עלה בגרמניה בשבוע שעבר לקצב של    המחירים ליצרן

 היבוא שמקדימים שינויים במדד המחירים לצרכן.  מחירי

לא בטוח שההאטה הצפויה בצמיחה תוביל לירידה באינפלציה. ההתפתחויות האחרונות בעולם  

 .  שלעת עתה האינפלציה ממשיכה לעלות למרות שהצמיחה נחלשתמראות 

בשוק הגלומות  האינפלציה  בישראל  ציפיות  הקצרים  האג"ח  ל  לטווחים  מתחת  תחזית  ירדו 

ס החזאים שמתפרסם ע"י בנק ישראל ירד לעומת  פער מול תחזיות קונצנזוהגם  .  אינפלציה שלנו ה

 (. 11השנה האחרונה )תרשים  
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 10תרשים  

 
 מקור: מיטב דש ברוקראז'  

 

 11תרשים  

 
 מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז' 

תחתונה:   האג"ח  שורה  האינפלציה,  סיכוני  רקע  נראות  על  הצמודות 

   אטרקטיביות ביחס לאג"ח השקליות בכל הטווחים.

 

 

 

  עולם 

 הנתונים "הרכים" מפתיעים לרעה, "הקשים" לטובה –ארה"ב  
בארה"ב  "הרכים"  כפי שקרה    לרוב   מפתיעים  הסקרים,  שכוללים  ,הנתונים הכלכליים  לרעה, 

אזוריים של  הפעילות  המדדי  ועסקים הקטנים, של הצרכנים  המדד הסנטימנט של  ללאחרונה  

גבוהים  טובים ואף    דישמתייחסים לפעילות    . לעומת זאת, הנתונים הכלכליים "הקשים"FED-ה

 . האטה מתרביםהסימני שבו  הנדל"ן בענף, למעט מהתחזיות

הקמעונאיות • לצמו   בארה"ב   המכירות  גבוהממשיכות  בקצב  קצב  16)תרשים    ח   .)

)תרשים    שלהן  הצמיחה מתגבר  שהמכירות  17אף  בחשבון  לקחת  צריכים   .)

הרכישות  ות משקפ הקמעונאיות   של  נומינאלי  עלול    ערך  גבוהה  אינפלציה  שבתנאי 

וגם לגבי רווחיות החברות בתחום  להטעות העדות  .  גם לגבי עוצמתם של הביקושים 

אפשרית   מהדיווח  ההגיעלהטיה  שעבר  ברווחיות  בשבוע  פגיעה  - ו  Targetשל    על 

Walmart.   

 

 12תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 

 13תרשים  

 

,  בניו יורק  FED-של שלוחת ה לגבי הוצאות הצרכנים    שלפי הסקר הרבעוני  ,צריכים לציין •

הגידול   הצרכנית קצב  ההוצאה  האחרונים    לעלותהמשיך    של  שיא בחודשים    לרמות 

שהצרכנים מתכוונים להגביר קצב ההוצאות גם בשנה   ,יותרעוד  חשוב    .(19)תרשים  
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עלייה למצוא ב   ניתן היה  להמשך ביקושים חזקיםחיזוק לציפיות  (.  18הקרובה )תרשים  

 . 4%-ל  3%-מ  2022- לגידול ריאלי במכירות ל Walmartתחזית של ב 

 

 14תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז'  FEDמקור: 

 15תרשים  

 

  

וממשיך לצמוח בקצב מואץ. רק   גם הוא היה גבוה מהתחזיות   מדד הייצור התעשייתי •

.  צריכים  (16)תרשים    בדרום קוריאה הייצור התעשייתי צומח מהר יותר מאשר בארה"ב 

משאבים    ,לציין האמריקאי ב שניצולת  אפריל    תתעשייה  בחודש  שיא  לרמת  עלתה 

 בעליית מחירים.  תומךשמעיד על רמת פעילות גבוהה ו  (, מה17)תרשים  

 

 16תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 17תרשים  

 

 

משק האמריקאי ממשיך לצמוח בקצב יחסית גבוה. הצמיחה השורה תחתונה: 

 פוך לשלילית.צפויה להתמתן, אך לא בהכרח לה

 

 

 

 ?FED-האם שוק האג"ח צודק בתגובתו למסרים "הנציים" של ה

למרות   מסרים "נציים".  להגבירממשיכים בעצמו  נגיד וה  FED-ה חברי הוועדה המוניטארית של

- לשקף ריבית של כ  ותוממשיכ לא עלו    לסוף השנהתחזיות  לריבית שמגולמות בחוזים  ה,  זאת

 .  לאחרונה התחזיות לריבית בשנה הבאה אף רשמו ירידה , כאשר2.7%-2.6%

ציפיות האינפלציה הגלומות  גם  .  2.6%-בתחילת החודש לכ  2.8%-ירדו מכהתשואות לשנתיים  

, למרות שנתוני האינפלציה ממשיכים  4%- לפני חודשיים לפחות מ  5%לשנתיים ירדו מכמעט  

מעלה.  כלפי  מחירי     להפתיע  למדד  טווח  ארוך  מהקשר  התנתקו  אף  האינפלציה  ציפיות 

 .  (23הסחורות )תרשים  
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די  . המשקיעים מעריכים שהאינפלציה תרד  בשווקיםניתן להציע רק הסבר אחד להתנהגות זו  

הבעיה בשלב יחסית מוקדם.    FED-האטה בצמיחה, מה שיבלום את עליית ריבית הה  מהר בגלל

 : הולכת בכיוון שהשווקים חושבים עליובינתיים, המציאות לא היא ש

. בחודש אפריל אינפלציית  רק בארה"ב   לא נחלש, אפילו להיפך, ולא  קצב האינפלציה •

על )כמ  90%- ב   תההליבה  העיקריות  והמפותחות  המתפתחות    מדינות(   40- המדינות 

נמצא ברמות הגבוהות   Citi(. מדד ההפתעות בנתוני האינפלציה בעולם של 19)תרשים  

האינפלציה  ומשקף    היסטורית  ביותר נתוני  )תרשים  היו  שמרבית  מהתחזיות  גבוהים 

18.)  

 
 18תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 19תרשים  

 

 

ההאטה   • בגלל  תרד  שהאינפלציה  המשקיעים  אחיזה הנחת  בינתיים  מוצאת  לא 

עלויות החברות , אך  יורדות  אומנם  התפוקות. לפי מדד מנהלי הרכש העולמי,  במציאות

)תרשים   לעלות  ההספקה הלפי  (.  21ממשיכות  בשרשרת  לחצים  שמשקף  מדד 

מתחילת השנה, בחודש אפריל הלחצים שוב ירידה בלחצים  , אחרי  FED- ה  שלהגלובלית  

 (.  20)תרשים   התגברו

 

 20תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 21תרשים  

 

 

האינפלציה   • שניסיון  להזכיר  גם  הכדאי  המשיכה   שהיאמראה    60-70-80-בשנות 

  FED-ה  (. 22שיא המיתון )תרשים  לעד  אפילו  ההאטה  תקופות  אל תוך    קלהתחזק עמו

לעלותלא   בדיעבד התברר   הפסיק  בבירור.  עד שמגמת האינפלציה התהפכה  ריבית 

להימשכות  עדיין  שהוא   שתרם  מה  וגבוה,  מהר  מספיק  ריבית  העלה  בעיית לא 

ויעדיף    ניסיון העברהנוכחי בוודאי מכיר את    FED-. ה80-עד תחילת שנות ההאינפלציה  

 .  מאשר "יוני" מדי מדילטעות לכיוון "נצי" 
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 22תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 23תרשים  

 

 

נוכח המגמה באינפלציה, הניסיון ההיסטורי והמסרים של  שורה תחתונה:  

 , עליית ריבית צפויה להיות אגרסיבית יותר ממה שמגולם בשווקים. FED-ה

 נראה, שבשלב זה, ירידת התשואות הארוכות לא תמשך. 

 

 

 

   הקיימות   מההערכות   יותר  ההמשק האמריקאי יכול לעמוד בריבית גבוה 

זאת   האמריקאית,  הכלכלה  לגבי  ולפסימיות  המניות  בשוק  לירידות  העיקריות  הסיבות  אחת 

השוק לא מסוגל "לחבר" עליית ריבית  .  FED-התפיסה שהמשק לא יוכל לשאת עליית ריבית ה

גורסת שרמות    . התפיסה הנפוצה בשווקיםחיוביעם כלכלה צומחת ושוק מניות    3%- מעבר ל

גבוהמינוף  ה כך  כל  ברמה  בריביתשאפילו    ותנמצאות  קטנה  חריפה   עלייה  להאטה  תגרום 

 הנתונים תומכים בתפיסה זו: ש לא בטוח  בפעילות.

בעשור הראשון של שנות האלפיים משקי הבית האמריקאים היו ממונפים הרבה יותר   •

-ל   גבוהות שהגיעו לעיתיםריבית  ות  מדי בהצלחה עם ר  רוב הזמן  מאשר היום והתמודדו

 (.  24)תרשים   6%-5%

  , 65%-כאכן עלה מהחוב של החברות הלא פיננסיות לתמ"ג האמריקאי  סך  היחס בין   •

  מינוף החברות בארה"ב גם ברמה זו  . אולם,  81%-כ בעשור הראשון של שנות האלפיים ל

   (.25בין הנמוכים בעולם המערבי )תרשים  

 .  המגזר שהמינוף שלו באמת עלה משמעותית זאת המדינה •

 
 24תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 25תרשים  
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לראשונה    לחצות  HY-המרווחי אג"ח  ל  מומעליית הריבית ומהאטה בפעילות אכן גר  ותחשש

המשך עלייה במרווחים יהיה סימן לעליית הסיכון למיתון.  .  5%  לאת הרף ש  2020מאז מרץ  

יחסית  בינתיים,  אולם,   עלייה  עדיין  גדולהזאת  המניות.   לא  בשוק  הירידות  עוצמת  רקע    על 

-שוק המניות האמריקאי ירד בשיא בשיעור של כבתקופת המשבר באירופה    2011-12בשנים  

 S&Pמדד    בתקופת המשבר בסין  2015-16בשנים  .  9%-עלו קרוב ל  HY-, כאשר מרווחי ה  18%

-שוק המניות ירד בכ 2018בסוף . 8%עלו מעל  HY-מהשיא, כאשר מרווחי ה 14%-ירד בכ 500

 . 5.5%-עלו לכ   HY-ומרווחי ה 20%

נציין שמדד פשיטות רגל של החברות האמריקאיות של בלומברג נמצא ברמה   בצד החיובי 

)תרשים   היסטורית  כן,(.  27הנמוכה  מזהים    כמו  אשראי  בינתיים  לא  דירוג  בהורדות  עלייה 

בחברות    HY-לחברות ה בין מספר העלאות    שיפורניכר    בדירוג השקעהכאשר  דירוג  ביחס 

 להורדות דירוג אשראי.   

 

 26תרשים  

 
 , מיטב דש ברוקראז' Bloombergמקור: 

 27תרשים  

 

 

תחתונה:   הפרטי  שורה  שהמגזר  מאוד  יוכל  סביר  עם בארה"ב  להתמודד 

יותר גבוהות  ריבית  ע"י    רמות  אדום"  "קו  היום  שנחשבות  מההערכות 

 השווקים. 
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 ונספחים  טבלאות
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 אג"ח שקליות 

 

 לפני חודש  לפני שבוע  נוכחי  נייר 

323 0.86 0.82 0.79 

324 1.57 1.58 1.42 

1026 1.98 2.05 1.91 

327 2.05 2.10 1.97 

928 2.20 2.28 2.12 

330 2.40 2.46 2.27 

432 

2.59 2.58 2.42 

537 2.82 2.98 2.76 

 
 

 

142 3.08 3.09 2.87 

347 3.24 3.24 3.08 

1152 3.40 3.44 3.26 

2/10 1.02 1.00 1.00 

 אג"ח צמודות 

922 -2.42 -4.35 -3.93 

5904 -1.98 -2.44 -2.71 

923 -1.42 -1.81 -2.15 

1025 -1.07 -1.24 -1.55 

726 -0.87 -0.95 -1.35 

527 -0.86 -0.75 -1.10 

529 -0.35 -0.28 -0.62 

536 0.06 0.03 -0.36 

1131 0.15 0.33 -0.08 

841 0.59 0.59 0.29 

545 0.67 0.69 0.43 

1151 0.84 0.81 0.66 

 ציפיות אינפלציה לפי מח"מ 

1 3.22 3.66 4.05 

2 3.14 3.47 3.79 

3 3.08 3.27 3.56 

4 2.96 3.04 3.37 

5 2.80 2.87 3.13 

 

6 2.71 2.76 2.98 

7 2.61 2.65 2.84 

8 2.57 2.61 2.81 

9 2.52 2.56 2.79 

10 2.46 2.52 2.75 

 מרווחים באג"ח בריבית משתנה 

    

526 0.06 0.06 0.06 

1130 0.10 0.10 0.08 
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 נתוני הנפקות                             לאג"ח ממשלת ארה"ב מרווח בין אג"ח שקלי  

 נוכחי  
לפני  

 שבוע 

לפני  

  חודש 
 

הנפקה  

 האחרונה 

הנפקה  

 הקודמת 

  3ממוצע 

 חודשים 

2 Y -0.99 -0.98 -0.93   4.5 4.7 3.8 יחס ביקוש/היצע 

5 Y -0.74 -0.75 -0.78  

פער בין המחיר  

הגבוה  למחיר  

 הסגירה  

-0.39% -0.26% -0.12% 

10 Y -0.24 -0.33 -0.27  

פער בין המחיר  

הממוצע למחיר  

 הסגירה  

0.40% 0.30% 0.11% 

30Y 0.40 0.34 0.55  

פער בין מחיר  

השוק למחיר  

ממוצע של  

 ביקושים  

0.26% 0.35% 0.06% 

CDS Israel 

(10Y) 
72 69 66      

 

 

 

 

 ז
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 מרווחים של האג"ח הקונצרניות 

 שינוי חודשי  שינוי שבועי  מרווח נוכחי  

 AA + 1.10 0.05 0.19דירוג  

 AA 1.64 0.12 0.34דירוג 

 A 2.46 0.21 0.70דירוג 

 BBB 4.01 0.77 1.08דירוג 

 0.95 0.18 3.29 לא מדורג 

 0.07 0.01- 0.92 בנקים 

 0.40 0.20 1.65 תקשורת 

 0.34 0.06 1.50 פיננסיים 

 0.35 0.24 1.85 אנרגיה 

 0.51 0.17 2.38 בנייה 

דירוג     Aנדל"ן, 

 0.51 0.22 2.23 ומעלה 

דירוג     Aנדל"ן 

 1.18 0.18 3.58 מינוס ומטה 
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 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב 

Date Time  Event Month Survey Prior 

05/22/2022  IS CPI Forecast May -- 2.80% 

05/23/2022 11:00 GE IFO Business Climate May -- 91.8 

05/23/2022 13:00 IS Unemployment Rate Apr -- 3.80% 

05/23/2022 15:30 US Chicago Fed Nat Activity Index  Apr -- 0.44 

05/23/2022 16:00 IS Base Rate May-23 0.60% 0.35% 

05/24/2022 03:30 JN 

Jibun Bank Japan PMI 

Composite May P -- 51.1 

05/24/2022 10:15 FR 

S&P Global France Composite 

PMI May P -- 57.6 

05/24/2022 10:30 GE 

S&P Global Germany Composite 

PMI May P -- 54.3 

05/24/2022 11:00 EC 

S&P Global Eurozone 

Composite PMI May P -- 55.8 

05/24/2022 11:30 UK 

S&P Global/CIPS UK Composite 

PMI May P -- 58.2 

05/24/2022 16:45 US 

S&P Global US Manufacturing 

PMI May P -- 59.2 

05/24/2022 16:45 US S&P Global US Services PMI May P -- 55.6 

05/24/2022 17:00 US Richmond Fed Manufact. Index  May -- 14 

05/24/2022 17:00 US New Home Sales Apr 758k 763k 

05/24/2022  IS Leading 'S' Indicator MoM Apr -- 0.19% 

05/24/2022 05/30 GE Import Price Index MoM Apr -- 5.70% 

05/25/2022 09:00 GE GDP SA QoQ 1Q F -- 0.20% 

05/25/2022 15:30 US Durable Goods Orders Apr P 0.50% 1.10% 

05/25/2022 21:00 US FOMC Meeting Minutes May-04 -- -- 

05/26/2022 15:30 US GDP Annualized QoQ 1Q S -1.40% -1.40% 

05/26/2022 17:00 US Pending Home Sales MoM Apr -- -1.20% 

05/26/2022 18:00 US Kansas City Fed Manf. Activity May -- 25 

05/27/2022 04:30 CH Industrial Profits YoY Apr -- -- 

05/27/2022 15:30 US Personal Income Apr 0.60% 0.50% 

05/27/2022 15:30 US Personal Spending Apr 0.60% 1.10% 

05/27/2022 15:30 US PCE Deflator YoY Apr -- 6.60% 

05/27/2022 17:00 US U. of Mich. Sentiment May F 59.1 59.1 

05/27/2022 06/02 GE Retail Sales MoM Apr -- -0.10% 

05/22/2022  IS CPI Forecast May -- 2.80% 

05/23/2022 11:00 GE IFO Business Climate May -- 91.8 

 

 

 "(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. 

05/2022/22             

 תאריך פרסום האנליזה 

 

 

 


