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אקסון שוקלת להתמודד במכרז לחיפושי גז בישראל
ע"פ רויטרס ודה מרקר ,ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל שוקלת להתחיל לבצע חיפושי נפט וגז
טבעי בישראל .בתוך כך ,בכירי אקסון נפגשו השבוע עם שר האנרגיה יובל שטייניץ בעיר יוסטון בארה"ב כדי
לדון בהתמודדות החברה האמריקאית במכרז שיקיים משרד האנרגיה ביוני להענקת רישיונות לחיפושי נפט
מול חופי ישראל .במקביל ,רכשה לאחרונה החברה ב 50אלף דולר חבילת מידע ממשרד האנרגיה לצורך
התמודדות במרכז.

פוינטר נמכרת ל ID Systemsהאמריקאית ב 140מיליון דולר
 ,ID Systemsחברה אמריקאית בתחום הטלמטיקה והאינטרנט של הדברים ) (IoTהתעשייתי ,תרכוש את
פוינטר ב 140מיליון דולר במזומן ובמניות  פרמיה של  19%על שווייה בנאסד"ק .התמורה תתחלק בין מזומן
בסך  73מיליון דולר ל 10.7מיליון מניות של החברה האמריקאית ,שנסחרת בשווי  116מיליון דולר .החברה
האמריקאית קיבלה התחייבות מבנק הפועלים להלוואה לטווח קצר של  30מיליון דולר ומסגרת אשראי של 10
מיליון דולר במקביל לרכישת פוינטר.

הישראלים חייבים פחות כסף לבנקים
ע"פ גלובס ,הישראלים חייבים לבנקים פחות כסף מבעבר :מנתונים שפרסם בנק ישראל עולה כי יתרת
ההלוואות של הציבור בבנקים ירדה ב 2018במיליארד שקל והגיעה ל 158מיליארד שקלים80% .
מההלוואות שלוקחים הישראלים הם עדיין מהבנקים למרות שב 2018גדל החוב לגופים חוץ בנקאיים )חברות
כרטיסי אשראי וגופים מוסדיים( בכ 4מיליארד שקלים .ב 2018הגדילו הישראלים את היקף ההלוואות שהם
נוטלים מקרנות הפנסיה קופות הגמל ,חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות בכ 5מיליארד שקל לסכום כולל של
 29מיליארד שקלים.

בורסות אסיה במגמה מעורבת
בורסות אסיה רושמות מגמה מעורבת ,על רקע נתונים מאכזבים מסין ואזהרה של הנשיא טראמפ כי
ארה"ב עלולה לנטוש את שיחות הסחר עם סין .טוקיו עולה ב ;0.2%שנחאי יורדת ב ;1.1%הונג קונג
ללא שינוי; סיאול יורדת ב ;0.1%סינגפור יורדת ב ;0.2%סידני עולה ב .0.1%בדברים שנשא אתמול
טראמפ בוושינגטון הוא אמר כי הוא אופטימי כי ניתן עם סין להסכם שיסיים את מלחמת הסחר ,אך איים
כי הוא יכול עדיין לפרוש אם התנאים לא ימצאו חן בעיניו" .או שנחתום על עסקות נהדרות ,או שננטוש
אותן לחלוטין ונמשיך עם המכסים" ,אמר טראמפ.
התפוקה התעשייתית בסין האטה בשיעור חד מהצפוי בינואר ופברואר ,מה שמגביר את החששות
מהאטה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם .התפוקה עלתה ב 5.3%בחודשיים הראשונים של השנה
לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ,לאחר עליה של  5.7%בתקופה המקבילה ובהשוואה
לתחזיות שצפו כי תעלה ב .5.5%היה זה הקצב האיטי ביותר מזה  17שנה.

נתוני מאקרו דחפו את וול סטריט לשיא של  4חודשים
בורסות וול סטריט טיפסו זה היום השלישי ברציפות ונסגרו ברמתן הגבוהה ביותר מזה ארבעה
חודשים ,על רקע פרסום נתוני מאקרו שהצביעו על כך שמצב כלכלת ארה"ב ממשיך להיות איתן ללא
התגברות של לחצים אינפלציוניים .מדד נאסד"ק עלה ב ;0.7%מדד  S&P 500טיפס ב  0.7%יום
שלישי ברציפות של עליות  ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר מאז השביעי בנובמבר .מדד דאו ג'ונס הוסיף
 .0.6%בחזית המאקרו כלכלית :נתונים שפורסמו מוקדם יותר אתמול בארה"ב הצביעו האטה גם בקצב
עליית המחירים הסיטונאים בפברואר ,ועל גידול מפתיע בהזמנות של מוצרים בניקיימא בינואר.

נפילה במלאי בארה"ב הקפיצה את הנפט לשיא של  4חודשים
מחיר הנפט עלה לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים בעקבות ירידה מפתיעה במלאי הגולמי
בארה"ב .מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב 3.9מיליון חביות .הצפי היה לגידול של 3.3
מיליון חביות.

הליש"ט בזינוק החד השנה לאחר דחיית האפשרות של "ברקזיט קשה"
הליש"ט רשם אתמול את הזינוק היומי החד ביותר השנה לאחר שהפרלמנט בבריטניה דחה את
האפשרות של פרישת הממלכה מהאיחוד האירופי ללא הסכם מסודר )"ברקזיט קשה"( ,ברוב דחוק של
 312תומכים מול  308מתנגדים .בעקבות התוצאה ,תתקיים היום הצבעה בפרלמנט על החלטה
לדחות את מועד היציאה ,החלטה שאם תאושר והאיחוד האירופי יסכים לכך תבטיח כי בריטניה לא
תפרוש מהאיחוד במועד המתכונן הנוכחי של  29במארס.

נתוני סחר חוץ בישראל מצביעים על צמיחה נאה ברבעון א'
בחודש פברואר היצוא התעשייתי בישראל עלה ב ) 9.6%לעומת ינואר ,מנוכה עונתיות( ,על רקע זינוק
ביצוא תרופות ב  .38.4%בהסתכלות על נתוני המגמה נראה שהיצוא התעשייתי התרחב ב 10.4%
בדצמברפברואר בחישוב שנתי ,לאחר צמיחה איטית של  1.4%בשלושת החודשים הקודמים.
מסתמנת התרחבות גם בכל מרכיבי היבוא :יבוא מוצרי הצריכה עלו ב ) 6.7%בדצמברפברואר
בחישוב שנתי( ,יבוא חומרי הגלם עלה ב  ,13%ויבוא מוצרי השקעה עלה ב  .6.7%גרעון הסחר
בפברואר ירד ל  1.1מיליארד דולר מ  1.9מיליארד דולר בינואר .נתוני סחר חוץ בפברואר בהחלט
חיוביים ומצביעים על צמיחה נאה ויציבה ברבעון א'  19סביב  ,3%על רקע שיפור ביצוא ,המשך
התרחבות בצריכה הפרטית וגידול מהיר ביבוא חומרי הגלם )איתות להתרחבות עתידית בייצור
התעשייתי( .הנתונים החיוביים בפברואר יתרמו לעלייה מהירה במדד המשולב של בנק ישראל )גם
היצוא והיבוא מהווים מרכיבים חשובים במדד זה( .המשק הישראלי ממשיך לצמוח בהתאם לקצב
הצמיחה הפוטנציאלי ,מה שתומך לכאורה בהעלאת ריבית ,אומנם כעת הוועדה המוניטארית מודאגת
יותר מההתמתנות בצמיחה הגלובלית ושואפת להביא את האינפלציה אל מרכז היעד .למעשה ,אנו
צופים שלאחר פרסום מדד פברואר ביום שישי ) (0.1%האינפלציה השנתית צפויה להתמתן ל
 y/y 1.0%מ  1.2%בינואר.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה  מדד המחירים בצרפת.
ארה"ב  נתוני מכירות בתים חדשים.
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