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 היום בחדשות

 מיקרו

  ע"פ כלכליסט, שר האנרגיה יובל שטייניץ פנה אתמול לרשות החשמל וביקש להיוועץ איתה בטרם יחליט שהגז הטבעי יהיה הדלק העיקרי
ייצורבמכתבששלחשטייניץלרשותהואמבקש"אתעמדתהרשותלענייןהפעלהמינימליתשליחידותהלהפעלת תחנות הכוח של חברת החשמל. 
בתחנתהכוחאורותרביןבחדרה,תוךמתןעדיפותבכלסדרזמןלייצורחשמלעלידישריפהשלגז1-4הפחמיות",זאת"לאחרהפסקתןשליחידות

טבעי".משמעותהדבריםהיאששטייניץשואףלכךשעדאמצעהעשורהבאשתיתחנותהכוחהפחמיותשלחברתהחשמליעברול"הדממהרטובה",
 ורקכדילשמראתיכולתהייצורשלהחברה.20%לומרהפעלהרקבמקריקיצוןאובעצימותמאודנמוכהשלפחותמ־כ

  ,המפעליםחברת החשמל פרסמה בסוף השבוע קול קורא למפעלי תעשייה בבקשה לרכוש ממנה עודפי גז נוזלי שהצטברו בידיה.ע"פ כלכליסט

לפיחברתהחשמל,המכירההיאפועליוצאשלהכרזתשרהאנרגיהעלמצבחירוםבמשק.מזהשלמאגרתמריוכלובאופןזהליהנותממחירגזנמוך

כאשרבתקופתההגבלותבאספקותהגזמשדהתמר חברת(עבודותתחזוקהשוטפותעלאסדתההפקהביצוע)שתימשךכחודשלשםהחשמל, ,
)גט" נוזלי טבעי גז עודפי למכירה מחויבתלהציע למערכתהולכתהגזהחשמל לצרכניםהתעשייתייםהמחוברים חייבתלמכור.ן( חברתהחשמל

דולרליחידתאנרגיה,תלויבמטעןהגזהנוזלישהיארכשהמספקבינלאומי.גםאםהמחירייצמד8ל־5.5במחירעלות,שהואעלפיההערכותבין
 .דולרומעלה10הנחהיפהעבורמפעלתעשייתיותיקשרכשבעברבתמחורשלדולרליחידתאנרגיהמהווה8או7.5לרףהעליון,מכירהסביב

  ,הנושאהיחידשנותרבמחלוקתהינוהיקףמחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל מתקרבים לסגירה על מכירת החברה לאחים סיידוף.ע"פ כלכליסט

עלכל.מיליוןשקל30-50קלואילוהמחזיקיםמוכניםלהעניקהנחהשלמיליוןש100-150ההנחהשיקבלסיידוףמהמחזיקים.סיידוףדורשהנחהשל

בין עקרונית הסכמה ישנה אחרים, ופערים הדיבידנדים חלוקת אפשרויות האג"ח, הסכם להפרת הקובננטים במחלוקת, שהיו האחרים הנושאים
נציגויותמחזיקיהאג"חשלאפריהיוםהמחזיקיםלחברה. קהלנציגיםשלסיידוףלנסותלגשרעלהפעריםולהגיעלהסכםצפויהפגישהמכרעתבין
 .סופילפניראשהשנה

  ,כךלפחותעולהעשויים להפוך בחודש הבא לרוב בדירקטוריון החברה. כלכלית ירושלים בחברת ייםמוסדנציגי הציבור והגופים הע"פ גלובס

באוקטובר18-ב.ובובקשהלהעלותלהצבעהאתאלןגלמןכמועמדולתפקידדירקטורבחברה,פסגות קעותלחברהביתההשאתמולממכתבששלח

של השנתית האסיפה תתכנס ירושלים, כלכלית מחדשאת המניותלאשר בעלי יתבקשו דירקטוריםשבה שאינם ששתהדירקטורים של כהונתם
ים)דח"צים(.נוסףעלכך,תועלהלהצבעההצעתהדירקטוריוןלתיקוןתקנוןהחברה,שלפיהיכלולהדירקטוריוןביןחמישהלתשעהדירקטורים,חיצוני

עדוזאתכאשרכולליםבספירהאתשניהדח"ציםשממוניםמכוחחוקהחברות.משמעותההחלטההיא,כיאםיאושרהסעיףבתקנון,ניתןיהיהלבחור
עםזאת,בזימוןלאסיפהמופיעסעיףנוסף,הקובעכיזכותושלבעלמניהלבקשמהדירקטוריוןלכלולנושא.עהדירקטוריםבלבדשאינםדח"ציםשב

את להוסיףלרשימתהמועמדיםלדירקטוריון הגישפסגותאתהבקשהלדירקטוריון, בסיססעיףזה, על היום. וזאתעד האסיפה, יומהשל בסדר
מטעמואלןגלמן.עלפיהזימון,הדירקטוריוןרשאישלאלקבלאתהבקשה,אולםהואיידרשלמצואלכךהסברטובבמיוחדכדילבססאתהמועמד
 .סירובו

מאקרו

  המסחר באסיה מתנהל בעליות בהמשך לסגירה החיובית בוול סטריט ביום שישי ולאחר שהתחזיות לעימות בין ארה"ב לצפון קוריאה לא
הונגקונגעולהבו.התממש סגורההיוםלרגליוםהכבודלקשישים. וסידני1%-סינגפורעולהב1.2%-לערכהסיאולמזנקתב1.1%-בורסתטוקיו
לעומתהחודשהקודם,התקררותמסוימתלאחרעלייה0.2%-.בסיןפורסםהבוקרכימחיריהבתיםהחדשיםבסיןעלובחודשאוגוסטב0.5%-עולהב

 0.2%נרשמהבחודשיולי,בורסתשנחאימוסיפהש0.4%של

 .דולרלחבית.55.7-ל0.2%-דולרלחביתונפטמסוגברנטעולהב49.9נפטמסוגטקססמתוקנסחרברמהשלהנפט נסחר ביציבות

 .בההאטה בצמיחה של המשק הישראלי באומדן2.7%שלבחישובשנתיזאתלעומתעלייה2.4%-ברבעוןהשנישלהשנהעלההתוצרהמקומי
בעדכון-1.1%לעומת3.4%הראשון.המשקהישראליממשיךלצמוחבקצבסביר)לפיהפוטנציאלשלו(,אךכנראהשהייסוףבשקלמעודדאתהיבוא)

ןהראשוניהקודם(עלחשבוןהשימושיםהמקומיים,מהשממתןאתהתוצר)פוגעבערךהמוסףשלהמשק(.כזכור,בנקישראלציפהלעדכוןהאומד
 .2.8%-תומכתביציבותבריביתלתקופהממושכת.להערכתנוהצמיחההשנהתגיעל2.4%כלפימעלה.צמיחהסביב

 השיפורביחסחובלפני שנה. 2%..6 -ברבעון א' ו 62.2%ברבעון ב', זאת לעומת  62% -החוב החיצוני ברוטו של ישראל כאחוז מהתוצר ירד ל
מדוברבפרמטרחשובליציבותהמשקעבורחברותהדרוגומשקיעיםזריםהייסוףבשקליחסיתלעלייהבתוצרהנומינלי.חיצונילתוצרנבעבעיקרמ

ולכןירידהביחסחובחיצונילתוצרגםתומךבעקיפיןבייסוףבשקל.

 :נתונים שצפויים להתפרסם היום ומדדי הייצורהתעשייתי המפדיוןהלמ"סתפרסםאתנתוני לכלענפי ואת)שיעוראבטלה(נתונים2017שקיולי
.0.3%.בגושהיורויתפרסםמדדהמחיריםלצרכןלחודשאוגוסטעםצפילעלייהשל2017אוגוסט-מסקרכוחאדם





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.38% 0 - 

US10 2.20% 0 - 

IlGov2 0.09% -3 *-129 

IlGov10 1.68% -5 *-52 

**60תלבונד  1.01% 0 **115 

 169** 2- 2.27% שקלי**

IBOXXIG***   -1 ***56 

IBOXXHY***   -1 ***326 

ולממשלתימקביל;***מדד;**מרווחממרווחמולארה"ב*
 (HY,לאמדורג=IGאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 0.09%- 3.18 ₪יין/ 0.27% 1.19 יורו/דולר 0.23% 4.21 ₪יורו/ 0.03%- 3.52 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.globes.co.il/news/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%AA.tag

