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 היום בחדשות

 מיקרו

  .נמוךמנכ"לית מיילן העידה אתמול בפני הקונגרס בנוגע לתמחור מזרק האפיפן מהמוצרהינו שלנאומההתמקדבכךשהרווחשלמיילן המסרהעיקרי

ר.כמוכן,מיילןדול100-דולרוהרווחשלמיילןבניכויעלותהמכרוהוצאותאחרותהינוכ274-מחירנטושלהמוצראחריההנחותהינוכ-דולר600-מהותיתמ
תלהקלציינהכיהיאמודעתלכךשבשניםהאחרונותאחוזהאנשיםשנאלציםלשלםהשתתפותעצמיתגבוההיחסיתעלהמוצרעלהוהיאעושהמאמציםעלמנ

 עלפלחאוכלוסייהזה.עםזאת,לאבטוחשהנימוקיםשלהחברהשכנעואתחבריהועדה.

 מכמות המים שמותר לה לשאוב מים המלח לצורך הפקת אשלג, וזאת מבלי שיוטלו  10%על פי כלכליסט, מפעלי ים המלח רשאית לחרוג מדי שנה ב־
החריגההפטורהמסנקציותתותרכך עולה מהנחיות חדשות ששלח בחודש שעבר מנהל ויו"ר רשות המים לחברת־הבת של קבוצת כיל. ,עליה קנסות

ייםלמפעלייםהמלחבמקריםשבהםהיאנבעהמשינוייםאותקלותבהליךהייצור.למעשה,הנחייתרשותהמיםמסדירהלראשונהאתכמותהמיםשמפעל
16.כמותהמיםהנוספתשקולהלכ־מיליוןמ"קבמקרהשלתקלהאושינויים40יםמעוקבים)מ"ק(בשנה,בתוספתשלמיליוןמטר400המלחרשאיתלשאוב:

 .אלףבריכותשחיהאולימפיות

 .בי, דיהמפקחת על הביטוח דורית סלינגר שוקלת לבטל את מתווה מכירת מניות אי.די.בי במנות, שעליו סיכמה עם אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.

לחוקהפיקוחעלהפיננסיםמאפשרלסלינגרלהעבירלכינוסנכסים34סעיף .לכינוס נכסים ולהפעיל את סמכותה להעמיד את מניות השליטה בכלל ביטוח 

בדיון.הימשךחודשיםמניותשלבעלשליטהבחברתביטוחשלאקיבלהיתרשליטה.עםזאת,תהליךכזהכרוךבפנייהלאישורביתהמשפט,הליךשיכולל
די.בי,למכורהמקדמידחונציגיהשלסלינגרהצעתפשרהשלהשופטתרונן:מכירתמניותהשליטהתידחהבשנה,ובמהלכהינסהגורםשלישי,שאינוקשורלאי.

 .אתהמניותכחבילהאחתלבעלשליטהחדש.לאי.די.בילאתהיהנגיעהלתהליך

 רשתות במגוון ענפי פעילות חתמו על  100-משטחי המסחר במרכז ביג גלילות, וכ 00%אמר מנכ״ל חברת ביג, כי החברה סיימה לשווק  לעיתון, ראיוןב
א׳מ״ר26א׳מ״ר)35-.בשלבהבא,מתכווניםבביגלרכושזכויותולהגדילאתשטחהמרכזהמסחרילחוזים או זיכרון דברים לפתיחת חנויות במרכז החדש

 . א׳מ״ר15-א׳מ״רלכ7-כיום(.כמוכן,עתידההקבוצהלהכפילאתשטחמרכזביגביהודמ

  ,הבנקיםמחזיקבשעבודעלמניותיושלפישמןבעקבותחוב.מיליון שקל 00ממניות פישמן בכלכלית ירושלים בשווי  3.0%הבנקים מימשו על פי כלכליסט

 .ייתטיאלסמיליארדשקל.פישמןמחזיקבמניותגםישירותוגםבאמצעותהחברההפרט1.7שלכ־

  עובדים מרכזיים במערכת הבנקאית יוכלו לקבל תגמול ממעבידיהם לפי שיקול דעתם, ולא רק לפי קריטריונים כמותיים ועמידה ביעדים ,כלכליסטעל פי,

הואומישיהנהמההטבההזוהואעובדבמשרהבכירה,אואםאינובמשרהבכירה.קוןלטיוטהשפרסמהאתמולכךקבעההמפקחתעלהבנקיםחדוהברבתי
עולהעלמיליוןוחצישקלבשנה.עובדיםשמורכבמתגמולקבוע)שכר(ומתגמולמשתנהכמומענקאו פציות,יוכלוליהנותמתגמולמדווחלמנכ"לאוששכרו

 שמבוססעלשיקולדעתעדשלושמשכורות

 
 מאקרו

  .סידנימוסיפה1.1%-,סיאולעולהב0.8%-,שנחאיעולהב1.4%-בורסתהונגקונגעולהבבורסות אסיה רושמות עליות שערים זה היום השישי ברציפות,

 .הבורסותביפןסגורותהיוםלרגלחג.0.8%

  דצמבר, לאחר שהפד' הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי בורסות וול סטריט רשמו את הזינוק החד ביותר ביום של החלטת ריבית בארה"ב מאז

 S&P.מדדולאחר שהודעת הבנק המרכזי של יפן מוקדם יותר חיזקה את הערכות המשקיעים כי בנק מרכזיים בעולם יתמידו במדיניות התמריצים לצמיחה
 .1%ומדדנאסד"קהוסיף0.9%-,מדדהדאוג'ונסעלהב1.1%-קפץב500

 י הותיר כצפוי את הריבית בארה"ב ללא שינוי, זו הישיבה השישית ברציפות, אולם אותת על כך שתתבצע העלאת ריבית עד סוף השנההבנק הפדרל.

עורההצבעהעלההחלטהבוועדתהשוקהפתוחשלהבנקהפדרליאושרהברובדחוקיחסיתשלשבעהבעדמולשלושהמתנגדיםשתמכובהעלאתריביתבשי
 שהחלטתריביתמתקבלתברובכהדחוק.2014והפעםהראשונהמאזדצמבר.ז0.25%של

 לעלותבעוד,הי3%-,לאחרשעלהאתמולבהנפט ממשיך לעלות מחיר דולרלחביתזאתלאחרירידהמפתיעה45.75למחירשל0.9%וםממשיךמחירו

 ציפות.מיליוןחביות,זההשבועהשלישיבר6.2-במלאיהנפטהגולמיבארה"בב

 שיעורהמשרותהפנויות,שהמשיך, בדומה לקצב גידולו של המדד מתחילת השנה.0.2%-המדד המשולב למצב המשק בישראל לחודש אוגוסט עלה ב

עהמירידההשניתרמולעלייתושלהמדדהמשולב.מנגד,המדדהושפעלרברבעוןלעלותבאוגוסט,עלייתהפדיוןבענףהמסחרביולי,ועלייהבהתחלותהבנייה
ברבעוןותהבנייהביצואהסחורותומירידהביבואהסחורותבאוגוסטוכןמירידותבמדדהייצורהתעשייתיובמדדהפדיוןשלהשירותיםביולי.פרסוםנתוניהתחל

שנה.עקבכך,קצבגידולוהשנתיהשניהביאולעדכוןכלפימעלהבמדדהמשולבלמחציתהראשונהשלהברבעוןהשניועדכוןכלפימעלהבנתוןהתוצרהעסקי
 ברבעוןהשלישי.3%.אנוצופיםצמיחהשל2.7%-ל2.2%-לעומתקודמתהעלהמ2016שלהמדדבמחציתהראשונהשל

 17:00שעהצפוילנאוםנגידהבנקהמרכזישלגושהאירווב16:00סקרכוחאדםונתוניייצואשירותיםבישראל,בשעה13:00בשעה:היום צפויים להתפרסם

 צפוייםלהתפרסםנתונימכירותבתיםקיימיםבארה"ב.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רי סחורותביצוע מדדים עיקריים ומחי
 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.77% -2 - 

US10 1.65% -3 - 

IlGov2* 0.13% -1 *-64 

IlGov10* 1.80% 2 *15 

**60תלבונד  1.58% 5 **159 

 195** 2 2.79% שקלי**

IBOXXIG***   -4 ***79 

IBOXXHY***   -20 ***391 

;**מרווחמולממשלתימקביל;***מדדמרווחמולארה"ב*
 (HY,לאמדורג=IGאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 0.51% 3.75 ₪יין/ 0.53% 1.12 יורו/דולר 0.18% 4.22 ₪יורו/ 0.35%- 3.76 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*


