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 היום בחדשות

 מיקרו

  הזמנהזופתוחהאךמניות פרטנר שבבעלות סקיילקס. 869,129כונס הנכסים של סקיילקס, עו"ד עדי פיגל, פרסם הבוקר הזמנה להציע הצעות לרכישת

עמד מציעאשרעומדבהגדרת"גורםישראלי". מקוםלמגבלההקיימתורקבפני אין ישלבטלןברישיותכונסהנכסיםהינהכי פרטנרעלהמניותהמוצעוכי
ברישיו קיימתלדוגמה ואינה תכלית נעדרתכל זו ומגבלה זהמאחר ובכלל להפוךאתהמניותלמניותסחירותבבורסה, יהיה שניתן כך זה שניתןמגבלה ן

משערהסגירהשל7.5%הזו.מחירהמינימוםשלההצעותלאיפחתממחירהמשקףדיסקאונטשללכלהיותרלפלאפון.משרדהתקשורתאינומסכיםלעמד
 בבוקר.9:00בשעה07.08.2016.המועדהאחרוןלהגשתההצעותהינויוםראשון,4.8-מניתפרטנרב

 גלובס, מטיוטת חוק ההסדרים עולה שמשרד האוצר רוצה להרחיב את רפורמת השוק הסיטונאי כך שגם מיזם הסיבים האופטיים של חברת החשמל  ע"פ
תוכללהשתמשבתשתיותשלכלחברהאחרת,כךשתיאורטיתגםכוונתהאוצרהיאלהביאלכךשכלחברתתקשורתיוכל להשתמש בתשתיות של בזק והוט.

כא שישלהן היכן שלחברותהסלולר, להשתמשבתשתיותהחפורותשלמיזםהסיביםאו יוכלו ושתיהן .להבזקתוכללהשתמשבתשתיותשלהוטולהיפך,
."קוראיםלזה"עקרוןההדדיות

 עולה כי בתוך פחות משנה תפעל בישראל פלטפורמת טלוויזיה רב־ערוצית מסחרית שלישית,  2017-2018-מטיוטת חוק ההסדרים ל ,דה מרקר ע"פ
כאשרל הוט ויס.שתהווה תחרות משמעותית יותר לדואופול ש להגביראתהתחרותבו, שנועדו רפורמותמרחיקותלכתבשוקהטלוויזיה, בטיוטהשולבו

השינוייםכולליםביןהשארהפרטתמערך"עידן+"ושינוייםרגולטוריים₪.מיליארד2המשקישינבעמהןמוערךעלידיהאוצרבהיקףשלעדןהחיסכופוטנציאל
 (שנועדולהסירחסמיםבפניהתחרות.10-ו2וציהברודקאסט)בקשרלערוציהספורטוער

 גרומים בשוק מעריכים כי בעלי המניות של גולן מבינים שלא תהיה להם ברירה אלא למכור את החברה, אחרת בסוף נובמבר הם יהיו חייבים גלובס,  ע"פ
ואםעםאישהעסקיםחזיבצלאל)אקפסון(;האפשרויותהןמכירתהחברהלהוט;אולקבוצתמשקיעיםשמובילגילשרון,שמתמיליון שקל.  600לשלם לסלקום 

 .אולקבוצהשנמצאתברקע,ואותהמובילאישהעסקיםעודדקובו

  ,הפיקוחיאפשרמעתהלכלקבוצהשתחפוץבכךלפעול.ביטוחי הבריאות ל להגדלת התחרות בתחוםפוע הפיקוח על הביטוח במשרד האוצרע"פ דה מרקר

בריאותקבוצתי לרכישתביטוח הבריאות.במשותף  ביטוחי גורמים שני ידי על כיום נרכשים ומעסיקים-הקבוצתיים )הביטוחיםהמשלימים(, קופותהחולים

מוכיחכיביטוחיהבריאותהקבוצתייםהםהגורםהתחרותיביותרבתחוםביטוחיהבריאות,שכןעדכהןהניסיושרוכשיםביטוחקבוצתיעבורהעובדיםשלהם.
וגםבמחיריםזוליםלאיןערוךהצטיינוהביטוחיםה .קבוצתייםגםבתנאיםטוביםיותרמהביטוחיםהפרטייםשנמכריםעלידיחברותהביטוח, הפיקוחלפיכך,

 .כלומררקהצעותביטוחזולותאוטובותיזכולקבלאישור-יאשררקאתקיומןשלקבוצותשיוכחושהןמעניקותערךמוסףלמבוטחיםשלהן

  ,מדוברבהצעתמכרשצפויהלצאתלפועל.בחברת אוברסיז קומרס בבורסה בת"א מאחזקותיהפועלת לביצוע מימוש רווחי של חלק  רן פימיקע"פ גלובס

אוברסיז(.ממניותהחברהכ"א25%-גדזאביוחברתהספנותצים)המחזיקיםבכ-חלקגםיתרבעליהמניותבאוברסיזקומרסוייקחבחודשיםהקרוביםושבה
קומ ציםוזאבי מידי מיליון106.5ממניותהחברהתמורת50.3%רסהיאחברהפרטיתהפועלתבתחוםהלוגיסטיקההימית.לפניכשלוששניםרכשהפימי

-400מיליוןשקל.הצעתהמכר,שעתידהלהתבצעעלבסיסדוחותהרבעוןהשניצפויהלשקףלחברהשווישל213שקל,בעסקהששיקפהלאוברסיזשווישל
 .מיליוןשקל450



 מאקרו

  :0.5%-,בורסתשנחאייורדתב0.5%-,הונגקונגעולהב1.5%-בורסתטוקיועולהלאחרשלושהימיםשלירידות,ומזנקתבמגמה מעורבת במסחר באסיה

בינתייםמתפרסמותספקולציותשונותלגביביוםשישיביפן,המשקיעיםדרוכיםלקראתהחלטתהריבית.וסינגפורנסחרתללאשינוי והמדיניותהמוניטרית.

רדווחביפןכיראשהממשלהשינזואבהעשויהתמריציםהמוניטרייםוהפיסקלייםשעשוייםלהשיקהבנקהמרכזיוהממשלה.לגביהמדיניותהפיסקלית,הבוק

.טריליוןין20-טריליוןיןמעלצפיהאנליסטיםבשוקלחבילהבהיקףשלכ27-להכריזבשבועהבאעלתוכניתתמריציםארוכתטווחבהיקףשלכ

 ולקראתהחלטתהריביתשלהבנקהפדרליהיום.עלרקענתונימכירותבתיםחזקיםמהצפוישפורסמובארה"בבורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת

.ונסגרברמתוהגבוההביותרהשנה0.2%-ומדדנאסד"קטיפסב0.1%-,מדדדאוג'ונסנסוגב0.1%-נסגרבעלייהשלפחותמ S&P 500 מדד

 ,לראותהאםהטוןשלחבריהבהיום כאמור צפוי הפד להותיר את ריבית אוגוסט על כנה לדלותרמזיםלגביאךהמשקיעיםינסו נקהמרכזיהשתנהוינסו

.המועדהבאשלהעלאתהריבית

 במכירות6.2%רשתותהמזוןדיווחועלגידולשלברבעון א'.   5.4%בחישוב שנתי, זאת לעומת  3.9%-ישראל: ברבעון ב' המכירות ברשתות השיווק עלו ב

בקצבשנתי(ורמת4%-ממשיכהלהתרחבבקצבמתון,ונתמכתעלידיעלייהבשכרהריאלי)כברבעוןא'.הצריכההפרטית6.8%ברבעוןב'לאחרגידולשל
ברבעוןב.1.5%תעסוקהגבוהה.בקרוביתכןשהקלותבמסהכנסהעלשכבותהבינייםגםתתמוךבביקושיםהמקומיים.אנוצופיםצמיחהשל

 :סנטימנטהצרכניםשלנתונים שצפויים להתפרסם נתוני GFKגרמניה, קיימא, הזמנותמוצריםברי משכנתאות, נתוני ארה"ב, שני. תמ"גלרבעון בריטניה, .

 מלאידלקיםוהחלטתריבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.75% -1 - 

US10 1.57% -1 - 

IlGov2* 0.16% 2 *-59 

IlGov10* 1.72% 1 *15 

**60תלבונד  1.20% 4 **143 

 178** 2 2.52% שקלי**

IBOXXIG***   1 ***75 

IBOXXHY***   6 ***402 

;**מרווחמולממשלתימקביל;***מדדמרווחמולארה"ב*
 (HY,לאמדורג=IGבארה"ב)מדורג=אג"חקונצרני

 1.29%- 3.63 ₪יין/ 0.05%- 1.10 יורו/דולר 0.16%- 4.22 ₪יורו/ 0.11%- 3.84 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.themarker.com/news/1.3013397
http://www.themarker.com/news/1.3013397
http://www.themarker.com/opinion/1.3012092

