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; 

 היום בחדשות

 מיקרו

  ,קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים, חברת הביטוח מנורה ובית ההשקעות פסגות חברו למשקיע הנדל"ן האמריקאי לארי ע"פ דה מרקר
הסופיים,העסקהנמצאתבשלביחתימ .מיליון דולר( ברכישת מתחמי דירות בבירת ארה"ב, וושינגטון 000מיליארד שקל ) 1.1סילברסטיין וישקיעו 

הדירקטוריוניםשלהחברות השארמשוםשמדוברבתחוםשנחשבבטוח.ועברהאתאישורי בין הדיורבארה"ב, המוסדייםמתענייניםבשוקמקבצי

יחסיתלעומתהשקעהבנדל"ןמסחרי,משרדיםאותעשייה.ההשקעהאמורהלהעניקלרוכשיםתזריםיציב.השקעהבמתחמיהמולטי־פמילינתפשת
כ של שוטפת שנתית תשואה להניב עשויה במולטי־פמילי השקעה בתחום, פעילים לדברי עודפת. תשואה עם יחסית בטוחה .8.5%–8%חלופה

 .במקריםשבהםניתןלהשביחאתהנכס,התשואההפוטנציאליתעלההשקעהיכולה,לדבריהם,להגיעלרמהדו־ספרתית

  ,נמל אילת אינו מסוגל להכיל את שטף המכוניות החדשות המגיע לישראל, והחל לשכור מהמועצה המקומית חבל אילות את שטח ע"פ כלכליסט
הסיבהלעלייהבמספרהמכוניותהמיובאותלארץהיא .מכוניות 0,000ף השנה הנוכחית שדה התעופה של יטבתה, וזאת כדי לאחסן בו עד לסו

הרכבלכניסתהמתווההחדששלהמסהירוקבינואר ממסהקנייהעלמכוניות2017היערכותיבואני שקליםבזיכוי יגרורירידהשלאלפי שעדכונו ,
תהמכוניותממכסבמהלךחודשדצמבר,ליהנותמהזיכויהנוכחיממסהקנייהולמכוראותןבחודשיםהראשוניםשלחדשות.היבואניםצפוייםלשחררא

אלףמכוניות.בשלעדכוןמתווההמסהירוק20סנותכיוםכ־חולהערכתגורמיםבנמלאילת,בנמלעצמומא.במחירשללפניצמצוםהטבותהמס2017

גם ישראלבבקשהלקבלוהעלייהביבואהמכוניות, גםנמלחיפהפנהבאחרונהאלחברתנמלי שלהם. לתקרתהאחסון נמליםאחריםבארץהגיעו

אלףמכוניותחדשותשנמסרו.ספטמבר20עלפיהערכות,אוגוסטצפוילהסתייםעםיותרמ־.שטחיםבתחםעורףהנמלכדילאחסןמכוניותנוספות

ל צפוי נובמבר אך חזק, להיות מכיווןצפוי רדומים, חודשים הם ודצמבר נובמבר פעילים. אינם וההכנה הרכב מסירת שמרכזי מכיוון חלש, היות
 .אלףמכוניות40יימסרויותרמ־2017.בנוסף,בענףמעריכיםכיבינואר2017שהלקוחותימתינולדגמי

  ,ההון באוצר בבקשה להעלות את הפרמיות על ביטוחי הרכב לנוכח ההפסדים שהן רושמות אל אגף שוק  פנו חברות הביטוחע"פ דה מרקר
,מהלךשחייבאותןלהפרישמיליוני2%-ל3%-החברותגםציינובפנייתןאתהחלטתועדתוינוגרדעלהפחתתריביתההיווןלפיצויירכבמ. בתחום

הדרישהלהעלאתהפרמיותלביטוחיחובה.תריביתההיווןמגדילהאתהפיצוייםהנוכחייםשקליםכעתודהבגיןפיצוייתביעות.הסיבהלכךהיאשהפחת

רכבחובההחלמתחילת חובהלרכב.2017לרכבבאהלקראתכניסתהשלהרפורמהבביטוחי בביטוחי במשרדהאוצרכי ,כחלקמהרפורמהגילו
רכב  שלהביטוח..חברותהביטוחמעניקותהנחותגדולותמאודלביטוחקולקטיבוציי מגיעותאףמתחתלשוויהסיכון ההנחותגבוהותכלכך,שהן

ולא הפסדי בביטוח מדובר הביטוח חברות מבחינת כדי-כלומר, מאוגדים. שלא אלה הפרטיים, הלקוחות הם הזה הפער את שמממנים מי כלכלי.
.16.25%,החליטובמשרדהאוצרשההנחההמקסימליתשחברותהביטוחיוכלולתתבביטוחרכבקולקטיבהיאמימוןיקאתהלהפס

 מאקרו

 .יורדתבבורסות אסיה רושמות עליות שערים, בעקבות העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט ,שנחאיללא0.7%-,הונגקונגעולהב0.1%-טוקיו

,פחות0.5%ביפןפורסמוהיוםמספרנתונים,ביניהםהוצאותמשקיהביתשירדובשיעורשנתישל.0.4%-וסידניעולהב0.5%שינוי,סיאולמוסיפה
 ירידהשל על בשוקשעמד והסתכםברמהשל0.9%מהצפי ביולי נמוך נותר שיעורהאבטלהבמדינה ירידהשל3%. בנוסף,0.1%, יוני. לעומת

 .0.9%ביולי,פחותמצפיהאנליסטיםבשוקשעמדעלירידהחדהיותרשל0.2%-המכירותהקמעונאיותירדוב

 המדדיםהמוביליםקבות נתונים מעודדים בהוצאות הצרכנים בארה"ב,המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בעליות בע ננעלו לאחרשביוםשישי

ג'ונסומדד עלו S&P 500 ברמתםהנמוכהזהשלושהשבועותעלרקעחששותמשקיעיםמהעלאתריביתנוספתבארה"בבהמשךהשנה.מדדדאו

1.2%משיךלרדתלאחרשסגרביוםשישישבועשליליראשוןמזהחודש.הנפטירדבשוקהסחורות,מחירהנפטמ.0.3%,מדדהנאסד"קטיפס0.5%

.דולרלחביתמסוגטקססמתוק47.0למחירשל

 .אךחשובלצייןשבנקישראלסבורשבחודשיםהאחרוניםהפעילותהריאליתשלהמשקאמש הותיר בנק ישראל את ריבית הבסיס ללא שינוי כצפוי
.בנוסף,בנק2.7%לכיוון2.4%-ה,בפרטנתוניהתוצר.בנקישראלעשוילעדכןבסוףספטמבראתתחזיתהצמיחההשנהכלפימעלהמהפתיעהלטוב

החודשים12ב0.8%ישראלמצייןשהאינפלציהבחודשיוליהפתיעהכלפימעלהוהאינפלציהללאאנרגיהוהוזלותיזומותעלידיהממשלהעלתהב
,לאצפויהותההתמתנותבעלייתמחיריהדיורמדוברבקצבעלייהגבוהיחסי.לפיהערכתנו,למרותהנתוניםהחיובייםבמשקהישראליהאחרונים.למר

(.2%,זאתבשלסביבתהאינפלציההנמוכהאשרתישאררחוקהמאמצעיעדהאינפלציה)2018העלאתריביתלפני

 :שילר-מדדהמחיריםלצרכן.ארה"ב,מדדהדיורשלקייס(.גרמניהוספרד,2016כרטיסיאשראי)יולירכישותב,ישראלנתונים שצפויים להתפרסם
ומדדאמוןהצרכן.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות
 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.82% -1 - 

US10 1.58% -2 - 

IlGov2* 0.17% 0 *-65 

IlGov10* 1.78% 0 *20 

**60תלבונד  1.34% -2 **148 

 182** 2- 2.64% שקלי**

IBOXXIG***   -1 ***71 

IBOXXHY***   -5 ***387 

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

 0.11% 3.71 ₪יין/ 0.10%- 1.12 יורו/דולר 0.04%- 4.24 ₪יורו/ 0.06% 3.79 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.themarker.com/markets/1.3051857
http://www.themarker.com/markets/1.3051857

