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כחלון מתניע את מכירת כל מניות המדינה בבנק לאומי
ע"פ כלכליסט ,המדינה בדרך להיפרד מכל אחזקותיה בבנק לאומי .שר האוצר משה כחלון פנה אתמול ליו"ר
ועדת הכספים משה גפני בבקשה לקבל אישור להתניע הליך מכירה של יתרת האחזקות   5.83%ממניות
הבנק ,בתקופה של שנה לאחר קבלת האישור .חוק המניות הבנקאיות שבהסדר מאפשר לשר האוצר למכור
את מניות הבנק או חלקן באישור ועדת הכספים של הכנסת .בדומה להליכי המכירה הקודמים ,בכוונת משרד
האוצר לבצע הליך תחרותי שבו יוצעו יתרת המניות לגופים פיננסיים לצורך שיווקן למשקיעים בארץ ובחו"ל.

חברת קסטרו תפנה את מטה החברה בבת ים ותקים במקומו פרויקט הכולל שני
מגדלי מגורים
ע״פ גלובס ,חברת האופנה קסטרו שבבעלות משפחת רוטר ,תפנה את מטה החברה בבת ים ותקים במקומו
פרויקט הכולל שני מגדלי מגורים ו 225דירות מגורים ,לצד שטחי תעסוקה ומסחר .התוכניות אושרה לאחרונה
להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תלאביב שבמינהל התכנון ומאפשרת הקמת פרויקט הכולל  30אלף
מ'ר תעסוקה ומסחר במבנה בן  7קומות הכולל גם שטחים לשימושים ציבוריים בהיקף  1,300מ'ר וכן שני
מגדלי מגורים בני  38קומות הכוללים קומת מסחר 6 ,קומות משרדים ו 31קומות מגורים בהן  225דירות.
 20%מהדירות יהיו בשטח מופחת של עד  80מ'ר .החברה תחליט בהמשך אם להעתיק את משרדיה ליעד
חדש ,או לעבור למבנה החדש שבבעלותה.

ע״פ כלכליסט ,מוטי בן משה ישלם מס מופחת על חובות חברת אפריקה ישראל
ע״פ כלכליסט ,מוטי בן משה ישלם מס מופחת על חובות חברת אפריקה ישראל אותה רכש ,כך עולה
מהסכמות בין איש העסקים ורשות המסים .השומה המקורית של אפריקה ישראל עומדת על  245מיליון שקל,
אך זו תופחת לכ 70מיליון שקל לפי הסיכום .הסכום ישולם בארבעה תשלומים 15 :מיליון שקל במזומן10 ,
מיליון שקל כעבור חצי שנה וסכום זהה כעבור שנה וכעבור שנתיים .אתו  25מיליון השקלים האחרונים ישלם בן
משה בתוך שלוש שנים מתחילת ההסדר .ההסכמות בין בן משה לרשות אמורות לשים סוף לסאגת הסדר
אפריקה ישראל .נאמני האג"ח יסירו דרישתם לחילוט ערבון של  100מיליון שקל שהעמיד בן משה כבטחונות.
הנאמנים יכנסו אסיפות מחזיקים לאישור ההסדר שבו ירכוש בן משה יחד עם אלון ריבוע כלול את אפריקה.

גינדי במגעים למכירת חלק ממגדלי הענק בת"א
ע״פ דה מרקר ,לאחר שהזרימו  100מיליון  ₪בשנה האחרונה כדי לפרוע חוב למחזיקי האג״ח האחים גינדי
מבקשים כעת לבצע עסקה משמעותית בפרויקט מגדלי  .TLVהאחים מחפשים משקיע שירכוש חלק מהזכויות
בפרויקט ,ואף קיימו מגעים להשקעה של  160מיליון שקל עם המיליארד השווייצייהודי אברהם בן דוד אוחיון.
את התמורה בעסקה עשויים האחים להעביר דרך החברות הפרטיות בפירמידה ,לפי צרכיהם .פרויקט גינדי
 TLVכולל ארבעה מגדלים ,ששניים מהם כמעט הושלמו .המגדלים בני  48קומות ,בגובה של  180מטר,
וכוללים  385דירות בכל בניין .ב 2015רכשו האחים גינדי קרקע למגדלים השלישי והרביעי ,על מגרש בשטח
 10דונמים .הקרקע נרכשה מעיריית תל אביב וחברת השוק הסיטונאי בעלות של  740מיליון שקל .הרכישה
בוצעה באמצעות חברה פרטית ,מגדלי גינדי ,שהיא חברה שונה מזו המחזיקה בקניון  TLVובפרויקט המגורים
שמעליו.

בורסות אסיה יורדות
בורסות אסיה יורדות לאחר שממשל טראמפ בארה"ב הודיע בלילה על תוכניתו להטיל מכסים על
סחורות נוספות מתוצרת סין בשווי  200מיליארד דולר .טוקיו יורדת ב ,1.2%הונג קונג יורדת ב,1.5%
שנחאי יורדת ב ,1.9%סיאול יורדת ב.0.4%

המסחר בבורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים
בורסות וול סטריט נסגרו אמש בעליות על רקע פתיחה חיובית של עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב.
הדולר ותשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות עלו .מדד דאו ג'ונס עלה ב , 0.6%מדד S&P 500
עלה ב  ,0.4%מדד נאסד"ק עלה פחות מ .0.1%התשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות
ל 10שנים עלתה ב 0.01%לרמה של .2.87%

ממשל טראמפ פרסם הלילה רשימה של מוצרים סיניים ,בשווי של  200מיליארד
דולר
ממשל טראמפ פרסם הלילה רשימה של מוצרים סיניים ,בשווי של  200מיליארד דולר ,עליהם תטיל
ארה"ב מכסים נוספים ,ככל הנראה מסוף אוגוסט .ביניהם ,מוצרי צריכה כמו בגדים ,רכיבי טלוויזיות
ומקררים ,וכן מוצרי הייטק .עם זאת ,מהרשימה נעדרים טלפונים סלולריים ,שכן ארה"ב מבקשת להגן,
ככל הנראה ,על אפל ,מפני פגיעה בעסקיה .סין טרם הגיבה רשמית בצעדים משלה ,אולם בכיר
במשרד המסחר אמר כי סין תגיב בצעדים תקיפים נגד המכסים.

הכלכלן הראשי :זינוק במכירת דירות ,חברות גדולות מתחילות להוריד מחירים
הכלכלן הראשי :זינוק במכירת דירות ,חברות גדולות מתחילות להוריד מחירים .לפי דו"ח שפירסם
הכלכלן הראשי באוצר ,במאי חלה עלייה של  8%במספר הדירות שנמכרו במחירי שוק חופשי בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד ,ועלייה של  10%במספר העסקאות הכולל ,ובהן דירות מחיר למשתכן.
הסיבה לכך על פי הסקירה היא מוכנותן של יותר ויותר חברות בנייה גדולות להוריד את מחירי הדירות
על מנת למכור .בכך נבלם רצף הירידה המתמשך במספר העסקאות שנמשך מאז אוגוסט .2016

ירידה קלה ברמת האופטימיות של משקי הבית
ירידה קלה ברמת האופטימיות של משקי הבית .מדד האמון הצרכני של הלמ"ס ירד ל  9נקודות
בחודש יוני מ  7בחודש מאי ,אך עדיין רמת האמון נותרה גבוהה יחסית לשנים קודמות ) 11.5בשנת
 2017ו  13.9בשנת  .(2016בחודש יוני חלה הרעה ברכיבי הציפיות לגבי החיסכון של משקי הבית
וצפי למצב הכלכלי קדימה .מדד האמון הצרכני של הפועלים הגיע לרמת שיא בחודש יוני .בסך הכל,
שני מדדי האמון מצביעים על רמת אופטימיות גבוהה יחסית ,זאת בהשפעת מגמת עליית השכר
וסביבה של תעסוקה מלאה .רמת אמון צרכני גבוהה תומכת בנכונות לצרוך ולחצי אינפלציה מתונים,
בפרט במחירי השירותים.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
בגוש האירו נגיד הבנק המרכזי האירופי דרגי נואם .בגרמניה מכרז אג"ח ל 10שנים .בארה"ב ,הדו"ח
החודשי של אופ"ק  ,מדד המחירים ליצרן ,מלאי נפט גולמי.

תשואות מדדים מובילים ,סחורות ואגרות חוב
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