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 היום בחדשות

 מיקרו

  40חברת מומנטה, שמפתחת גרסה גנרית לקופקסון, הודיעה שלהערכתה לא תקבל אישור לשווק גרסה גנרית של קופקסון במינון של 
40שהיאקבלןהייצורשלהגרסההגנריתשלקופקסוןבמינון-מומנטההסבירהאתהעיכובבכךשחברתפייזר.2017מיליגרם ברבעון הראשון של 

מומנטהציינהשמתקןהייצורשלפייזרהואחלקחשובבשרשרתהאספקה.קיבלהמכתבאזהרהמרשותהמזוןוהתרופותהאמריקאית-מיליגרם
-הגרסההגנריתשלקופקסוןולמרותשתהליךהבחינהשלהבקשהשהגישהלאשראתשיווקהשלהגרסההגנריתשלקופקסוןנמשך ,Glatopa של

שלאתו במכתבהאזהרהששלחההרי מונעאת.לפייזר FDA כללקבלאישורעדלהסדרתהנושאיםשעלו מומנטהציינהשמכתבהאזהרהאינו
לרמות2.3%-בבמסחרהמאוחרביוםשישימנייתטבעעלתה.2015מיליגרםשקיבלאישורשיווקביוני20המשךהייצורוהשיווקשלגלטופהבמינון

 דולר.36של

  ,.יםיעלול להתעכב בחודשלאומי ופועלים  ישראכרט ולאומי קארד על ידי הבנקים הליך המכירה של חברות כרטיסי האשראיע"פ דה מרקר
עסקישלמו ,הצולבתההצעהלמתווהשיעורהעמלה הסיבהלעיכובהיאההחלטהשלבנקישראללדחותבחודשייםאתמועדההכרזהשל שבתי

לחברותכרטיסיהאשראי.בעבררשותההגבליםהעסקייםקבעהאתשיעורהעמלה,אבלבאחרונההסמכותהועברהלבנקישראלולמפקחתעל
העמלההצולבתהיאהעמלהשהחברההסולקתמשלמתלחברהשהנפיקהאתהכרטיס,והיאמהפרמטריםהחשוביםלתמחור.הבנקים,חדוהבר

 באחרונה התחיל ועד העובדים של ישראכרט■.חברותכרטיסיהאשראי.לכן,כלעודלאייקבעשיעורה,לאיתאפשרלנהלמשאומתןעלמכירתן
םאפשרויותלגיוסמימוןלצורךעסקהכזאת.ביןהשארעובדיישראכרטבוחני .מידי בנק הפועלים לרכישת נתח ממניות ישראכרט לבחון אפשרות

נבחנתאפשרותשלהמרתמענקיםעתידיים,שלהםהעובדיםיהיוזכאיםבעתהמכירה,למניותשלישראכרט.במקביל,הוועדהתחילבפגישותעם
עובדים1,700–לפחות.בישראכרטמועסקיםכמיליארדשקל3-בענף,ושווייהמוערךב50%-החברהמחזיקהבכ.משקיעיםהמתענייניםבישראכרט

מאוגדיםבהסכםהקיבוצי,והשארבאמצעותחוזיםאישיים.ייתכןכיגםהמועסקיםבחוזיםאישייםיצטרפולרכישה,שעשויה1,200–בהםיותרמ-
 .להסתכםבמאותמיליונישקלים

  ,יתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, ישמש גם כממלא מקום שר התקשורת כי השר לש ביום שישיראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ע"פ גלובס
לממשלהבדבר  .חודשים 3לתקופה של  סמכויותבתחוםהתקשורתהנוגעותלקבוצתבזקלאורהחלטתהיועץהמשפטי לידיו כברקיבל הנגבי

חברותושלנתניהועםבעלהשליטהבחברהשאולאלוביץ',ולכןרקטבעישהואיקבלאתמלואהסמכויותשלהמשרדתוךתיאוםמלאעםנתניהו
ידייו"רהאופוזיציה-שלנתניהועלתיקהתקשורת,נזכיר,מגיעעלרקעשתיעתירותשהוגשובענייןלבג"ץ,עלהוויתורהצפוי.ומנכ"להמשרדפילבר

  . ידיהתנועהלאיכותהשלטון-יצחקהרצוגועל

  ,הוגשועד-מחברתחמתומקרנותההשקעההפרטיותויולהוסקיי-לפחותשלושהצעות.מכירת נגב קרמיקה נכנסת להילוך גבוהע"פ כלכליסט
רהלהיסגרבמהירות,בתוךשבועיים־שלושהבלבד,לנוכחהמצוקההיוםלרכישתהחברה,וגופיםנוספיםבוחניםהגשתהצעה.עסקתהמכירהאמו

הגישהאתההצעההגבוההביותר,לפיהערכות.שלנגבקרמיקה שקלהכולליםמזומן300–250-חברתחמת,ספקיתשלנגבקרמיקה, מיליון
זאתתמורתמחיקתמחציתמהחובשלנגבקרמיקהמיליוןשקל.כל50ותמורהנוספתלבנקיםבמקרהשלשיפורעתידיבתוצאותהחברהשלכ־

לפחות הבנקים .כלפי עד הכוללות הצעות הגישו הקרנות 100שתי של הקצאה במזומן, שקל לבנקים40%–20%מיליון קרמיקה נגב ממניות
 .למיליוןשק300ואפסיידעתידי,רכיביםהמסתכמיםיחדלכ־

  יצפויכחלקמהעסקה,לאומ מתחיל השבוע את תהליך המכירה באמצעות מכרז של בניין הסניף הראשי בתל אביב.ע"פ דה מרקר, בנק לאומי
הסניףהמרכזירשוםבספרילאומילפי.להישארכשוכרבבנייןלמשךכשנתיים,לצורךהיערכותלקראתאיתורפתרוןחלופיליחידותהמאכלסותאותו

בכ הנדל"ן בענף גורמים לפי מוערך הזכויותהנלוותאליו כל עם הכלכלי שוויו בעוד 250–200-עלותהיסטורית, שקל ה-מיליון שעם שלמתכך
 .מיליוןשקל100-צפוילאומילרשוםבדו"חותיורווחשליותרמ2017המכירהבמהלך

 

 

 



 מאקרו

 ( ארה"ב: המסחר במדדים הראשיים ננעל ביום שישי במגמה חיוביתS&P 500 0.17% 0.41%, נאסד"ק 0.02%, דאו ג'ונס) מדד■
מחרלאהתקייםמסחרבוולסטריטלרגלחופשת■0.5%שלהיהלעלייההכלכלניםצפי.0.6%-הבינוארבכהמוביליםעלהכלכלייםהאינדיקטורים
.(Presidents Day)יוםהנשיאים

  מאקרו נתוני רקע נסחרו כמעט ללא שינוי( על 600אירופה: המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת )מדד דאקס ומדד סטוקס 
זהבמכירותמפתיעהירידהעלשמצביעיםנתוניםפורסמובבריטניה■שהתפרסמו ודוחות נרשמתשבוברציפותהשלישיהחודשהקמעונאיות.
.רכישותלבטלאולדחותלצרכניםגורמתהמתעוררתהאינפלציהכיחשששמעלהמהבבריטניה,הקמעונאיותבמכירותירידה

 0.85%-ב נחלשה וסין; 0.3% איבדה קונג הונג; 0.6%-ב . יפן ירדהאסיה: המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה שלילית כלכלנים■
לאחרונה.שנרשמוהעליותאחרילמימושיםהירידותאתמייחסים





 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
 

 

 תשואה  
 ישינו

 למאתמו
(bps) 

 מרווח

US2 1.19% -3 - 

US10 2.42% -5 - 

IlGov2* 0.14% -1 *-105 

IlGov10* 2.14% -7 *-28 

**60תלבונד  1.34% -4 **138 

 160** 4- 2.66% שקלי**

IBOXXIG***   0 ***64 

IBOXXHY***   1 ***322 

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

 0.05%- 3.28 ₪יין/ 0.35%- 1.06 יורו/דולר 0.66%- 3.93 ₪יורו/ 0.31%- 3.70 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.themarker.com/markets/1.3626898
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