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מנכ"ל  IFFישכנע את משקיעי פרוטרום בתל אביב שהעסקה טובה
ע"פ דה מרקר ,שבוע לאחר ההכרזה לכישת חברת פרוטרום על ידי ענקית תמציות הטעם והריח האמריקאית
 IFFתמורת  6.4מיליארד דולר במזומן ובמניות ,יופיע היום אנדראס פיביג מנכ"ל חברת  IFFהאמריקאית
בפני אנליסטים ומשקיעים בבורסה בת"א .מאז ההכרזה השילה מניית  IFFכמעט  11%משוויה ,ואילו מניית
פרוטרום ירדה ב– .3.4%מכיוון שהעסקה מבוססת על תשלום של  71.19דולר במזומן ,והקצאה של 0.249
ממניית  IFFלכל מניית פרוטרום ,גרמה הירידה במניית  IFFלשחיקה בשיעור הפרמיה שמשלמת החברה
האמריקאית לבעלי מניותיה של פרוטרום ל– .6%פיביג ינסה לשכנע את בעלי מניותיה של פרוטרום ,הצפויים
להחזיק ב– 18.6%לאחר השלמת העסקה ,כי לחברה הממוזגת סיכויים טובים לייצר להם ערך גם בעתיד.
שתי החברות ציינו שהמיזוג ביניהן ייצור חיסכון של  145מיליון דולר בשנה בתוך שלוש שנים ,ולפי מכפילי
הרווח שלפיהם נרכשה פרוטרום ) 20.3על הרווח התפעולי התזרימי של פרוטרום ב– 2018כחברה נפרדת(
עשוי חיסכון זה כשלעצמו לייצר ערך נוסף של  3מיליארד דולר.

ההצעות שקיבלה נכסים ובניין על ישפרו היו נמוכות מהמבוקש
ע״פ גלובס ,קבוצת הנדל"ן נכסים ובניין אינה ממהרת להשלים את מכירת החברה הבת ישפרו ,לאחר
שהצעות הרכישה שקיבלה היו נמוכות מהמחיר המבוקש .ההחלטה לוותר על מכירת ישפרו כמקשה אחת עדיין
לא התקבלה באופן רשמי ,אבל בנכסים ובניין עשויים בעתיד לבחון גם מכירה פרטנית של נכסי ישפרו,
במקרה שהצעה במחיר מתאים לא תתקבל בשנה הקרובה .על פי גורמים בשוק ,מאז השקת המכרז למכירת
ישפרו ,התקבלו הצעות לרכישתה בשווי העולה על ההון העצמי בתוספת הלוואת הבעלים .עם זאת ,הצעות
אלה שיקפו מכפיל נמוך מזה שביקשה נכסים ובניין  ולכן נדחו בידיה.

דלתא פרסמה דוחות יציבים לרבעון הראשון של 2018
דלתא פרסמה דוחות יציבים לרבעון הראשון של  .2018ההכנסות ברבעון הראשון גדלו ב 6%והסתכמו
בכ 334.5מיליון דולר .בנטרול השפעת שע״ח המכירות עלו ב .2%שיעור הרווח הגולמי של החברה השתפר
ברבעון הראשון ועמד על  37.9%מול  36.1%ברבעון המקביל אשתקד .הרווח התפעולי הסתכם ב13.9
מיליון דולר ,שיעור של  4.2%מהמכירות ,בהשוואה ל 12.9מיליון דולר ושיעור של  4.1%מהמכירות ברבעון
המקביל אשתקד .הרווח הנקי הסתכם ב 7.6מיליון דולר ,גידול של  5%בהשוואה לרבעון המקביל .החברה
הודיעה כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ 3.5מיליון דולרים ב 5ביוני הקרוב.

אמזון שכרה מבנה זמני של  3000מ"ר במתחם מת"מ בחיפה
ע"פ גלובס ,אמזון שכרה מבנה זמני בפארק מת"מ בחיפה ,בשטח של  3000מ"ר ,בו היא צפויה להעסיק
כ 200מהנדסים כבר במהלך השבועות הקרובים .גורמים המקורבים לפארק מת"מ ,מעריכים כי המשרד
הזמני נועד לשרת את החברה עד להשלמת בניית מת"מים ,המבנה בו שכרה אמזון שטח של  12אלף מ"ר
בקיץ האחרון ,אשר בנייתו צפויה להסתיים בעוד כשנה .נוסף על הקמת המשרדים הזמניים ,אמזון פעלה מאז
סוף  2017לקידום הפעלת מרכז לוגיסטי בישראל ,וכן שלחה נציגים לביקור בארץ .במסגרת הביקור ,הנציגים
נפגשו ,בין היתר ,עם חברות המזון והקמעונות הגדולות בישראל .לפי ההערכות ,אמזון תתחיל לפעול בתחום
הקמעונות עם מסחר של מוצרי אלקטרוניקה ,ספרים ,ביגוד וטקסטיל ,ואמצעי מדיה .עם זאת ,החברה בוחנת
את שוק המזון בישראל וככל הנראה מתכננת לפעול גם בו בעתיד הלא רחוק.

ירידות שערים נרשמות בבורסות אסיה
ירידות שערים בבורסות אסיה ,למרות העליות אמש בוול סטריט .מדד ניקיי בטוקיו יורד ב,0.2%
למרות שהשלים עלייה של  15%מתחילת השנה .בהונג קונג יורדת ב ,1%ובסין מדדי הבורסות
יורדים בכ.0.2%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים
המסחר בבורסות וול סטריט הסתיים בעליות שערים קלות ,לאחר שציוץ של טראמפ על ביטול
הסנקציות שהוטלו על חברת התקשורת  ZTEהסינית הרגיע את חששות המשקיעים מפני מלחמת
סחר עם סין .סגן נשיא סין צפוי להגיע לארה"ב להמשך שיחות הסחר בין שתי המדינות .מדד דאו
ג'ונס עלה ב S&P 500 ,0.3%עלה ב , 0.1%נאסד"ק עלה ב .0.1%תשואות אג"ח ל 10שנים של
ארה"ב נסחרות סביב .3%

צה"ל תקף הלילה עשרות מטרות איראניות בסוריה
צה"ל תקף הלילה עשרות מטרות איראניות בסוריה בהן אתרי מודיעין איראניים ,מחנות צבאיים ומחסני
נשק בעקבות כוח איראני ששיגר כ 20רקטות לעבר מוצבי צה"ל .מדובר בתקיפה הנרחבת ביותר של
ישראל בסוריה מזה עשורים

יום הנכבה
אמש נהרגו  59מפגינים פלסטינים ברצועת עזה ויותר מ 1,200נפצעו ,בצה"ל וביתר כוחות הביטחון
נערכים לקראת ציון "יום הנכבה " שייערך היום ,המחאות צפויות להתחדש ואף להסלים.

מדד המחירים לחודש אפריל צפוי להתפרסם היום
מדד המחירים לחודש אפריל צפוי להתפרסם היום ,אנו צופים עלייה של  0.4%בשל עלייה עונתית חדה
במחירי נסיעות לחו"ל והתייקרות של  2.7%במחירי הדלקים.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
בישראל  שינוי במחירי שוק הדירות ,מדד המחירים ליצרן ולצרכן ומדד מחירי התשומות .בגרמניה 
התמ"ג ומדד הסנטימנט הכלכלי של  .ZEWבגוש האירו  ייצור תעשייתי ,תמ"ג ,מדד הסנטימנט
הכלכלי של  .ZEWבארה"ב  מכירות קמעונאיות ,מלאי העסקים ,מדד הייצור של האמפייר סטייט ומלאי
נפט שבועי.

תשואות מדדים מובילים ,סחורות ואגרות חוב
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