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 היום בחדשות

 מיקרו

 אתמול את המסחר בוול סטריט ולאחר שביומיים האחרונים לא  הבורסה בת"א צפויה להיפתח היום על רקע המגמה המעורבת שחתמה
,4%.מיילןצפויהלרדת1.2%-המניותהדואליותבמעו"ףפתחופערארביטראז'שלילישלכלרגל יום כיפור.  בת"אהתקיים מסחר בבורסה 

 .2.7%וטבעצפויהלרדת2.9%,אופקוצפויהלרדת3.2%יגוצפויהלרדתפר

  ממניות החברה הברזילאית 100%על הסכם לרכישת , באמצעות חברת בת ,2012באוקטובר  11כי חתמה ביום הודיעה הבוקר פרוטרום 

Nardi Aromas LTDA  ,)דולר)כ1.6-בתמורהלכ)נרדי ריאלברזילאי(.העסקההושלמהבמועדהחתימהומומנהממקורות5.1-מיליון מיליון

  חברהימשיכולכהןבתפקידם.המפתחב.אנשיוןדולרימיל1.5-ולכהסתכמ2016המסתיימיםבאוגוסטהחודשים12-נרדיבעצמיים.מכירות

 דה מרקר, טורקיה ורוסיה חתמו ביום שני על ע"פ ( הסכם להקמת צינור גז תת־ימי בין המדינותTurkStream .)לאחר הושג הסיכום

פגישתםשלנשיאטורקיה,רג'פטאיפארדואן,עםנשיארוסיה,ולדימירפוטין,המבקרבטורקיהבמסגרתכינוסהאנרגיההעולמיבאיסטנבול.
כיוםעלהצינורשעוברדרךאוקראינה.ההסכםנחתםלאחרהמשמעותהיאפתיחהשלמסלולדרומיעוקףלגזהרוסילשוקהאירופי, שנשען

 הגז צינור את להקים רוסיה הרוסי.South Streamשהתוכניותשל בגז התלות לצמצום שפועל האירופי, האיחוד ידי על סוכלו הבלקן דרך

ינורשיונחממאגרהגזלווייתןוממאגריםנוספיםשיתגלובמקרהכזה,עשויותלהיגנזהתוכניותשלישראללייצאגזלטורקיהאוליווןבאמצעותצ
בעתידלדרוםטורקיה.תרחישכזהיחפוףאתההערכותשחזוכברבעברסיכולרוסישלכלניסיוןלפרוץערוץמתחרהליצואהגזשלהםלשוק

 האירופי.

  ,.זנקת מהלך שנועד להביא להדחת נויבך מתפקידוכמה מחברי הדירקטוריון קיימו בימים האחרונים שיחות פנימיות להע"פ כלכליסט
לטענתאותםדירקטורים,נויבךאיננוהאישהמתאיםלהובילאתהבורסהכעת,משוםשאינומצליחלקדםאףענייןמביןהנושאיםהבועריםשעל

ועדהעובדיםוכלהבשיתוףהפעו,סדרהיום הקונפליקטמול דרךפתרון במצוקתהסחירותבבורסה, שמעודכן.להעםנאסד"קהחל האוזר,

ומטילספק כעתבטלטלהבבורסהשמחפשתמנכ"ל, להדיחאתהיו"ר.אלאשהואלאמעוניין יכולמתוקףסמכותו בפרטיהמהלךהמתגבש,
אתהחקיקהלהפילמעונייניםביכולתשליו"רחדשלשנותאתמצבה,ולפיכךלאמתערב.ההתפתחויותמשחקותלידיועדהעובדיםוהבנקים,ש

 .שהאוזרמנסהלהעבירלשינוימבנההבורסהולהפיכתהלגוףלמטרותרווח


 מאקרו

 .0.5%יורדתסיאולו,שנחאיללאשינוי1.1%יורדת,הונגקונג0.4%טוקיויורדת.בירידות שערים המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום

 בהשוואהלתקופההמקבילהאשתקד.באוגוסטהיצואביצוא בספטמבר, 6.2% בסין פורסמו נתוני המאזן המסחרי שהצביעו על ירידה של
מיליארד346מיליארדדולר,לעומת278-בשיעורשנתי.העודףהמסחרישלסיןירדבספטמברל2.2%-בעודהיבואירדב6%-בסיןטיפסבכ
דולרבאוגוסט.

 הבנק המרכזי של דרום קוריאה החוב1.25%הותיראתהריביתעלכנהברמהשל זאתבצלהחששמפני ברציפות. זההחודשהרביעי ,
.הגואהשלמשקיהבית

  ומדדידאוג'ונס.ביציבות אתמולהמדדים המובילים בוול סטריט ננעלו-S&P 500מנייתאפלעלתהב0.2%-נאסד"קירדבוה0.1%-עלוב.-

 .7שנאלצהלבטלאתמולבאופןסופיאתייצורהגלקסינוט,סמסונג,כשברקעהמשברהחמורשל0.9%

 "מהפרוטוקולים של  כך עולה ,בכירי הפד החליטו בספטמבר שלא להעלות את הריבית, אך אמרו כי "נדרשת העלאת ריבית די בקרוב

ההחלטהלהותיראתהריביתעלכנההתקבלה,אףעלפישבכיריהפדציינוכי"קייםטיעוןסביר.אתמולשפורסמו  החלטת הריבית של הפד
מהפרוטוקוליםכיבכיריהפדהביעודאגהמאובדןאמוןשלהציבוראםהריביתלאתעלה.החוזיםעלהריביתהפדרלית,לזוזקדימה".עודעולה

 להעלאתריביתבחודשהבא.17%וסיכוישל,לפנישבועיים50%להעלאתריביתבדצמבר,לעומתסיכוישל67%מעניקיםכעתהסתברותשל

 תעריף.2012"ר אסף אילת יצאה בשימוע במסגרתו עודכן תעריף החשמל השוטף לשנת מליאת רשות החשמל החדשה בראשות היו
אגורות53בלבד.מדוברבהוזלהשלפחותמחציאגורה,כךשהתעריףהחדשינועסביב0.77%החשמליתעדכןבאופןמינוריובשיעורזניחשל

כ-לקילוואט לעומת 53.5-שעה, מייחסים החשמל ברשות כיום. לצניחהאגורות גם כמו יעילים, פרטיים חשמל יצרני לכניסת ההוזלה את
הפחםשמהוויםכיום מסובסדעל52%שנרשמהבמחירי כניסהשלתחנותכוחסולאריותשמחירן מנגד הדלקיםשלחברתהחשמל. מסל

 חשבוןהציבורקיזזהוזלהבתעריף,כךשהשורההתחתונהנותרהכמעטללאשינוי.

 התמ"גפרסםהיום צפויים להת הייצואוהייבואבארה"בבשעה13:00בישראלבשעה נתוני מדדמחירי מלאי18:00ובשעה15:30, נתוני
הנפטבארה"ב.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 תמולמא
(bps) 

 מרווח

US2 0.84% 0 - 

US10 1.74% 0 - 

IlGov2* 0.15% -3 *-69 

IlGov10* 1.84% 3 *10 

**60תלבונד  1.56% -1 **154 

 188** 1 2.78% שקלי**

IBOXXIG***   0 ***76 

IBOXXHY***   -2 ***405 

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

 0.20% 3.67 ₪יין/ 1.32%- 1.10 יורו/דולר 0.74%- 4.20 ₪יורו/ 0.58% 3.81 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3699736,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3699752,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3699752,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3699752,00.html

