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האחים זלקינד במגעים למכירת פעילות חלוקת הגז לג'נריישן
ע"פ כלכליסט ,האחים זלקינד מנהלים מגעים למכירת עסקי הגז של אלקטרה  החברה־הבת של אלקו
אחזקות שבשליטתם  לקרן התשתיות ג'נריישן קפיטל .היקף העסקה עומד על כ־ 120מיליון שקל .העסקה
עשויה להיחתם בימים הקרובים .במסגרת העסקה הנרקמת ,ג'נריישן רוכשת את חלקה של אלקטרה
) (33.3%בשלוש חברות :גז טבעי דרום ,שפועלת בחלוקת גז באזור אשדוד ועוטף עזה; נגב גז שפועלת
בתחום חלוקת הגז בנגב; וחברת תפעול שלישית בתחום הגז הטבעי ,שמתפעלת את שתי חברות חלוקת
הגז .ביתר המניות של החברות מחזיקים חברת אמישראגז ) (33.3%ואהרון חמו ) ,(33.3%שמחזיק
בחברה שעוסקת בתשתיות גז .הסכום שבו אלקטרה עתידה למכור את חלקה ,משקף לפעילות חלוקת הגז
שווי של  360מיליון שקל.

המועצה לצרכנות" :חברות הביטוח מקפחות את המבוטחים"
ע"פ דה מרקר ,המועצה לצרכנות הגישה ביום חמישי האחרון תביעה ייצוגית נגד חמש חברות ביטוח —
איי.די.איי )ביטוח ישיר( ,מנורה ,כלל ,שומרה והפניקס .התביעה מתמקדת בנושא כתבי השירות ומה קורה
להם במקרה של תאונה שתוצאתה אובדן מוחלט או גניבה של הרכב .במועצה אמרו כי הצטברו אצלם תלונות
רבות של צרכנים נגד החברות הנתבעות .בין כתבי השירות הפופולריים ניתן למצוא שירותי דרך ,תיקון פנסים
ושמשות ושירותי גרירה .במקרה שבו הרכב מושבת תוך כדי השנה השירותים הנוספים נהפכים
לא־רלוונטיים .לטענת המועצה הישראלית לצרכנות ,התנהלות זו מקפחת קשות את המבוטחים :במקרה שבו
הרכב כבר לא נמצא ברשות המבוטח" ,האירועים המכוסים במסגרת כתבי השירות — הצורך בשירותי
גרירה ,החלפת צמיג ,התנעה או תיקון שמשות — אינם יכולים להתקיים .במקרים אלה ,כתבי השירות
מתבטלים" ,נכתב בכתב התביעה" .ואולם המשיבות מסרבות להשיב את החלק היחסי של התשלום עבורם.
המבטחות גם לא מאפשרות להסב את הזכאות לכלי רכב אחר .יוצא כי המבוטח משלם את מלוא דמי הביטוח
)הפרמיה( ,אף שהסיכון חלף מהעולם" .המועצה לצרכנות מבקשת מבית המשפט המחוזי מרכז לבטל את
הסעיפים השוללים את ההשבה כשכתב השירות מתבטל .עוד מתבקש בית המשפט לקבוע כי חברות הביטוח
ישיבו לחברי הקבוצה את החלק היחסי של דמי הביטוח ששולמו אחרי הביטול של כתב השירות.

עליות בבורסות אסיה
המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות קלות על רקע סימנים להתפתחויות חיוביות במלחמת הסחר בין
ארה"ב לסין והערכות גוברות כי מעורבות ממשלתית תגביר את הצמיחה בעולם.
טוקיו עולה ב ,0.5%הונג קונג נסחרת ללא שינוי ניכר ,שנחאי עולה ב ,0.1%סינגפור עולה ב ,0.3%סיאול
עולה ב 0.5%וסידני מתחזקת ב.1%
שר המסחר של ארה"ב ,וילבור רוס ,אמר כי ארה"ב תדחה את הטלת מגבלות הסחר על וואווי וכי ענקית
הטכנולוגיה הסינית תוכל להמשיך לרכוש מוצרים מתוצרת ארה"ב ב 90הימים הבאים .הבנק המרכזי של סין
הוריד את ריבית הפריים על הלוואות למשך שנה מ 4.31%ל  4.25%מהלך שלמעשה משרת אותה מטרה
כמו הורדת ריבית.

וול סטריט ננעלה בעליות בהובלת מניות ההייטק
המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בעליות חדות על רקע דבריו של נשיא ארה"ב ,דונלד טראמפ ,לפיהם
החששות ממיתון מוגזמים .דאו ג'ונס עלה ב S&P 500 ,1%עלה ב 1.2%והנאסד'"ק עלה ב .1.4%מניות
ההיי טק הובילו את העליות .נשיא ארה"ב חזר ותקף את נגיד הבנק הפדרלי ,ג'רום פאואל ,ואמר כי הוא חסר
חזון .פאואל ישתתף השבוע בכנס נגידי הבנקים המרכזיים המסורתי בג'קסון הול ,ועשוי לרמוז על כוונתו
להוריד ריבית בארה"ב בחודש הבא.

מחיר הנפט עלה ב 2 %לאחר התבטאויות חיוביות של דונלד טראמפ
מחיר הנפט עלה ב 2%לאחר התבטאויות חיוביות של דונלד טראמפ נשיא ארה"ב וגורמים נוספים בממשל
האמריקאי לגבי הכלכלה העולמית .החוזים על נפט מסוג טקסס מתוק למסירה בספטמבר עלו ב 2.4%וננעלו
במחיר של  56.1דולר לחבית .החוזים על נפט מסוג ברנט מסירה באוקטובר עלו ב 2%ל 59.7דולר
לחבית .דונלד טראמפ נשיא ארה"ב אמר כי החששות מפני מיתון מוגזמות והפיג את חששות המשקיעים.
פיטר נבארו ,יועץ הסחר של טראמפ אמר כי העליות בשוק ימשיכו עד .2020

בורסות אירופה ננעלו בעליות
בורסות אירופה ננעלו בעליות אחרי שנשיא ארה"ב ,דונלד טראמפ ,אמר שהחששות מפני מיתון מוגזמים
ולאור תחזיות של משקיעים בגרמניה כי הממשלה תפרסם תוכנית תמריצים לכלכלה המקומית ,אחרי שביום
שישי פורסמו נתונים רשמיים שהצביעו על התכווצות הכלכלה .לפי שר האוצר הגרמני ,המדינה עשויה להרחיב
את המסגרת התקציבית ב 50מיליארד יורו כדי להשיב את הכלכלה הגדולה באירופה למסלול צמיחה .הבנק
המרכזי של גרמניה הזהיר אמש כי כלכלת המדינה עלולה לגלוש למיתון .הבנק פירסם את הסקירה הכלכלית
החודשית שלו שבה נטען כי גם ברבעון הנוכחי תירשם צמיחה שלילית בכלכלה בשל החשש מהאטה בפעילות
המפעלים .לפי הבונדסבנק" :הסיבה העיקרית לכך היא חולשת התעשייה .בעוד הצריכה המקומית ממשיכה
לתמוך בכלכלה ,ניתן כבר לראות סימנים של חולשה בשוק התעסוקה וירידה גם בביטחון במגזר השירותים".

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה  גרמניה ,מדד המחירים ליצרן .בריטניה ,הזמנות תעשייתיות.
ארה״ב  מלאי נפט שבועי.
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