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 היום בחדשות

 מיקרו

 אולם הפתיעה לטובה בשל  0.0%-ההחלטה מאתמול בנוגע להפחתת העמלה הצולבת הייתה בצפי מבחינת היעד הסופי של הפחתת העמלה ל
מסיבהזומדובר(.0002כל אחת עד שנת  0.00%בשלב ראשון ושתי הפחתות נוספות של  0.0%העובדה כי ההפחתה תהיה הדרגתית )רק 

ב הכל וברמותבסך האשראי כרטיסי חברות למכירת התוכניות את לפועל להוציא ופועלים ללאומי מאפשר הדבר בנוסף לבנקים טובות חדשות
 המחיריםהגבוהותבשווקיםמדוברגםבחדשותטובות.

  ,הניקיון והפארם של  שופרסל מתכוונת לפעול בשבועות הקרובים להתאמת מחירי הקנייה מהספקים של מוצרי הטואלטיקה,ע"פ כלכליסט
לזה.רשת ניו־פארם, למחירים הנמוכים מהם נהנית רשת המזון ניו־פארם שמשלמת המחיר בין לעשרותאחוזים, להגיע היכול בפער מדובר

.שמשלמתשופרסל.הפערהחדנובעהןמכוחהקנייההעצוםשלשופרסלבשוקמוצריהצריכהוהןמחולשתהשלניו־פארםתחתבעלותהמשביר
להרשתאיציקאברכהןלהשפעתרכישתרשתהפארםעלמחיריהקנייה:"בחודשים”בפתיחתהחנותהסיטונאיתשלשופרסלאתמול,התייחסמנכ

ביצועההתאמותהנדרשותלאורך לאחר רק אברכהן, לדברי התנהלותחדש". הקייםברשתובהכנתסדר וניתוחהמצב בלימוד נעסוק הקרובים
ספקגדולהמשווקהןלשופרסלוהןהמחציתהראשונה לדברי ייעודי". שלהשנה,תצאהרשתבמהלךמיתוגמחדשותשיקשםחדשומותגפרטי

ההתאמה ניו־פארםולכן מזהשל ומשמעותי גדול מחירהקנייהשלשופרסל "הפערבין מדוברבצעדהמעוררחששבקרבהספקים: לניו־פארם,
 ."יותשלהספקיםששופרסלצפויהלדרושתנגוסברווח

  ,ישלים בימים הקרובים את הכנת דוח הביקורת המיוחד על תהליך  ,יוסף שפירא ,השופט בדימוס, מבקר המדינהע"פ גלובס
מדוברבדוחשפרסומועוכבבמשךיותרמשנה,עד. אלביט מערכותתעש( והניסיון של המדינה למכור אותה ל) התעשייה הצבאית של הפרטהה

למתןתגובותשלהגורמיםהמעורביםבו.במהלךהשנההאחרונהתהליךההפרטההוקפא,ביןהשארבשלהבדיקהשלמבקרהמדינה,ולאחרמכן
החטיבהלביקורתבמערכתהביטחון,יוסיביינהורן,השליםבאחרונהאתקבלתהתגובותמנהל.חודשבידיהחשבהכלליבמשרדהאוצר,רוניחזקיהו

וזאתלקראתפרסוםדוחסופיאודותהתנהלותהמדינהבתהליך,בדגשעלמשרדהאוצר,-וההתייחסויותשלגופיםוגורמיםמבוקריםבמסגרתהדוח
האוצר רשותהחברותהממשלתיותומשרד כוללב.אגףהחשבהכללי, הערכות, פי שעל יפורסםהדוח, שבו במועד לנקוב סירבו משרדהמבקר

 .ממצאיםחמוריםוליקוייםשליוועדכהאתתהליךההפרטהשלתעש

  ,ע"פ דה מרקרYes  אכן בחנה בשנה האחרונה אפשרות  —או ערוץ ברודקאסט שבמשך שנים דורשת לאשר לה להקים בעצמה ערוץ חדשות
בלהיכנס בשותפות עם רשת, ונערכו גישושים בכיוון זה.  כי נראה אבל כיום, זאתממנה מונע רגולטורי yes-החוק מהלך להוביל רוצים היו

יכולה yes ,כניסהשלגוףכמו10עםערוץובחנהמיזוג2שיאפשרלהםרכישהכזאת.מבחינתרשת,ששרויהבהפסדיםקשיםבשלפיצולערוץ
הבעלויותהצולבות.להערכתמקורותבשוקהתקשורת,צעדכזהלאיקודםבשלביישוםהמהלךתלויכמובןבשינוייחקיקה.ליצורהזדמנותוסינרגיה

 .תרשותניירתערךשרויהבמשברסביבחקיר yes הנוכחי,שבוקבוצתבזקכולהעומדתבפניהחלפתידיים,וכאשרהנהלת

 מאקרו

 הונגקונגיורדתב,0.5%-תשנרשמואתמולבוולסטריטטוקיויורדתבבעקבותהירידו,הבוקר בירידות שערים המסחר בבורסות אסיה מתנהל-
 .0.4%-סידנייורדתבושנחאיללאשינוי,0.4%-סיאוליורדתב,0.6%

 סין חתכה את דירוג האשראי של ארה"ב מדרגת A מינוס לדרגת BBB  ל יה הגוברת שעל רקע הנטיפלוס עם תחזית דירוג אשראי שלילית
הורדותהמסיםחדלותפירעוןשלארה"בתציתאתהמשברהבא,אחתמחברותדירוגהאשראיהחשובותבסיןמזהירה:".להתבסס על חוב ארה"ב

בלומברגכיגורמיםבממשלהסיניהמליצולצמצםאובשבועשעברדיווחה."החדותבארה"בפוגעותעודיותרבכושרהפירעוןשלהממשלהפדרלי
 .לעצורלחלוטיןאתהרכישותשלאג"חממשלתיותאמריקאיות

 המסחרהתנהלעלרקעתוצאותכספיותמעורבותונתוני,בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית לאחר שבתחילת יום המסחר שברו שיאים
ג'ונסנסגרבירידהשלפחותממדד,בארה"באמשייצורחלשיםשפורסמו 0.5%ירדבנאסד"קמדד,0.1%-דאו .0.4%-ירדבS&P 500מדד,

.צמיחתפעילותהייצורבאזורניויורקבארה"ברשמההאטהמפתיעהבינואר,האטהחודשיתשלישיתברציפות

  לסביבת0.7%הדולרמגיבבעלייהשל. מיליון דולר 200-למעלה מ אמשק המרכזי קנה הבנ -בנק ישראל מגיב להתחזקות השקל ומתערב בשוק
והשקעותהשוטףבחשבוןהעודףרקעעלהקרוביםבחודשיםלהימשךצפויבשקללייסוףהלחץישראלבנקשלההתערבותלמרות.שקלים3.43

.משמעותיותריאליות

 .מלאינפטשבועיו,ספרהבז'ארה"בהייצורהתעשייתימדדהמחיריםלצרכן,בבגושהאירו:נתונים שצפויים להתפרסם

 

 

 







 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 2.03% 1 - 

US5 2.37% 3 - 

US10 2.56% 2 - 

IlGov2 0.21% 0 *-182 

IlGov5 0.76% 0 *-161 

IlGov10 1.61% -1 **-95 

**60תלבונד  0.67% -7 **111 

 131*** 2- 1.93% שקלי**

IBOXXIG***   1 ***48 

IBOXXHY***   2 ***299 


**מרווחמולממשלתימקביל;;מולארה"במרווח*
 (HY,לאמדורג=IG***מדדאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 0.54% 3.10 ₪יין/ 0.06%- 1.22 יורו/דולר 0.69% 4.20 ₪יורו/ 0.75% 3.44 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*
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http://www.globes.co.il/news/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90.tag
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