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 היום בחדשות

 מיקרו

  ,800–750עבורהחברההבתדורשתנכסיםובניין .בשליטתה העקיפה של אי.די.בי, שמה על המדף את חברת הנדל"ן ישפרו, נכסים ובנייןע"פ דה מרקר

ככלהנראהאלשטייןבחרלהעמידאתישפרו .מיליוןשקל490–בכ2017לפחותעלההוןהעצמי,שהסתכםנכוןלסוףמארס1.7–1.5מכפילשלמיליוןשקל,

נותברותהבעלהמדףכדילקבלתזריםחזק,שאותויוכללהעלותלמעלהבפירמידתאי.די.בי.ואולם,הצלחהשלמהלךכזהתלויהבאישורהדירקטוריוניםבח
 .לחלוקתהתמורההעתידיתכדיווידנד דסק"שנכסיםובנייןו

  ,אותםיטה בקבוצה.מחזיקי אג"ח גדולים באפריקה החלו ללחוץ על בן־משה להפריד כוחות מלבייב ולהתמודד לבדו על רכישת השלע"פ כלכליסט

מעניקהלוקולותרביםיותרבהצבעהמולהצעתהרכישהשלהאחיםנתיועופרסיידוף,ההייתמחזיקיםטועניםכיהתמודדותשלבן־משהללאלבייבכשותף
הצעותהרכישהשלבמקבילללחץזהשמופעלעלבן־משהמובילההנציגותמהלךלקיוםהתמ.וסיכוייםגדוליםיותרלקבלאתהשליטהבחברה חרותבין

גבוההאחיםסיידוףושלבן־משה,אםזהייפרדמלבייב,אףששתיהקבוצותמתנגדותלמהלך.בהתמחרותתיבחרהצעתושלמישיסכיםלשלםאתהסכוםה
שנייםיפרדו,וזאתאףשבן־משהיותרעבורהחברה.בן־משההדףעדכהאתהלחץלהיפרדמלבייב,אבלמקורביםלתהליךסבוריםכיקרובהרגעשבוה

 .הבהירלהםכילאייזוםפרידהכזווכיהואמעדיףלוותרעלהחברהמאשרלצאתנגדלבייב

  ,חברתע"פ גלובס WeWork מנהלת מגעים לעסקת ענק, שבה תשכור כמחצית משטחי מגדל המשרדים ToHa  הנבנה בימים אלה ברחוב תוצרת הארץ

אלףמ"רשטחימשרדים.בנייתהפרויקטצפויה55קומותוכולל30ויזמוחברותהנדל"ןהמניבגביםואמות,נבנהלגובהשלשאות ToHa מגדל.בתל אביב

אלףמ"רשיושכר27הםלגבישטחשל WeWork המגעיםשמנהליםיזמיהפרויקטעם.מיליוןשקל850-להסתייםבשנההבאה,והיקףההשקעהבומסתכםב

שקללמ"ר80-70וקהןכימאחרשמדוברבפרויקטשבנייתורקהתחילהוהעסקהמתייחסתלשטחגדולמתוכו,מחיריהשכירותינועוסביבההערכותבש.לה
הרישהיקףהתשלוםהכולל,עלפניכלהתקופה,במידהוההסכםייחתם,,שנה20מאחרוהתקופההנדונהביןהצדדיםהיאתקופהשלעד.ברמתמעטפת

 .בישראלעדהיום WeWork העסקההגדולהביותרשל-מיליוןשקל450-יעלכעשוילהג

  ,החליטו לפצל את תחום האופנה מתוך אתר הסחר עזריאלי.קום, שהושק  ת עזריאליבשל קשיים מול רשתות האופנה הגדולות, בקבוצע"פ כלכליסט

זאת.האתרככלהנראהיעלהתחתהשםעזריאליפאשןתמקד באופנה בלבד. לפני ארבעה חודשים, והקימו אתר נפרד, בנראות שונה ויותר מושקעת, שי

מהשיאפשרועוד,נודעכיבניסיוןלגייסאתרשתותהאופנה,עזריאליהחלהבתהליךמולהשוכריםומנסהלהגיעאיתםלהבנותבנושאילוגיסטיקהועמלות,
המלאימראש,אלאתגיעפיזיתלקחתאתהמוצרמהמרכזיםהלוגיסטייםשלהחברותלהםלהשתתףבמיזםבתנאיםשלהם.קבוצתהקניוניםלאתרכושאת

חברות,אךלמרותזאת,לדברישוכריםעלייתולאווירשלאתרהאופנה,שתוכננהליולי־אוגוסט,עוד30–20סךהכלהביעונכונותלהצטרףלאתר.לפיהזמנה

 .ממחירהעסקה20%–15%שדורשתעזריאלימהשוכריםשלהעומדתעללאנראיתבאופקבגללהמורכבותהלוגיסטית.העמלה

  ,שיקבעו את הרכב הוועד שמייצג את טייסי החברה מול ( באל על אתמול בבוקר יצאו לדרך הבחירות לוועד אצ"א )עובדי צוות אווירע"פ דה מרקר

מסךתנועותהנוסעיםעלמנתלהבטיחלחברהאתההנחהבאגרותהנוסעיםשמעניקהלהרשותשדותהתעופה30%אלעלצריכהלהגיעלרףשל.ההנהלה

כדילעמודבקצבהגידולבפעילותנתב"ג,אלעלנדרשתלנצלבאופןמקסימליאת.ההנחההזאתשווהלחברהכמהעשרותמיליונישקליםבשנה)רש"ת(.

קרוב,איןשינויבקיבולתהנוסעיםבמטוסיהחברה,כךשכדילהבטיחעמידהבהיקפיהכליםשעומדיםלרשותהולהגדילאתציהמטוסיםוהטייסים.נכוןלקיץה
דרישותההנהלהלהפעיל.הפעילותשלהקיץהקודםאלעלתהיהחייבתלהפעילאתהטייסיםסביבהשעון,ולאתוכללהרשותלעצמהשוםהתנגדותמצדם

שעות(הופכתאתהטייסיםלציבורכוחניבמיוחדמולההנהלה.כך,התאפשרובקיץהקודם85–שעותטיסהושיבוץל75אתהטייסיםמעברלשעותהבסיס)
 .עלביטוליהטיסותושימושבמטוסיםחכוריםפיצוליהטיסותשהובילואתמימוןלהכריז

מאקרו 

 גםהעלייהבנפטמעודדתאתהשווקים,אךמחיריוול סטריט ביום שישי. המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות שערים על רקע ההתאוששות של בורסות

;0.6%;שנחאימוסיפהלערכה0.4%-;הונגקונגעולהב0.1%-מרמתםבתקופההמקבילהבשנהשעברה.טוקיועולהב15%-הזהבהשחורעדייןנמוכיםבכ
.0.1%-סידניעולהבפחותמ

 המדדהמשולבמצביעעל.0.31% -מ 0.30% -, מדד אפריל עודכן כלפי מעלה ל לאפריל ל0.20%-ה בהמדד המשולב למצב המשק לחודש מאי על

להערכתנוסביב ב' ביצוא4%-3.5%צמיחהיציבהואיתנהברבעון עםהמשךהתרחבותבצריכההפרטית,ביצואשירותיםוהשקעותבבנייהלעומתקיפאון
 סחורות.

 .בנקישרשוק המשכנתאות נתוני שללפי משכנתאותבהיקףמצרפי ניתנו בחודשמאי אמנםמדוברעלירידהשלכ4.55אל, לעומת3%-מיליארדשקל.

.בחודשמאינרשמה2017,אבלעדייןזהההיקףהגבוהביותרמאזתחילת2016לעומתהנתוןבחודשמאי15%החודשיםהאחרונים,ושל12-הממוצעב
הןבאפיקהצמודוהןבשקליזאתלאחרשהריביותבשנהוחציהאחרונותהיובמגמתעליה.ירידהקלהבגובההריביתהממוצעת

 דולר לחבית וה 45.4-כאשר הברנט נסחר ברמה של כ 1%-מחירי הנפט עולים היום בכ-WTI  למרותהתיקוןמעלההיום,דולר לחבית.  43.5נסחר סביב

לחץ,וזאתבשלהגידולבתפוקהבארה"ב,לובומדינותנוספות.רביםבשוקמעריכיםכימחיריהנפטיוסיפולהיסחרתחת

 :2017מאי-פדיון)מכירות(ברשתותשיווקנתונים אשר צפויים להתפרסם היום

 


 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.34% 0 - 

US10 2.14% 0 - 

IlGov2* 0.25% -1 *-109 

IlGov10* 2.04% 3 *-10 

**60תלבונד  1.29% 0 **129 

 171** 2- 2.63% שקלי**

IBOXXIG***   -1 ***60 

IBOXXHY***   -7 ***335 

שלתימקביל;***מדד;**מרווחמולמממרווחמולארה"ב*
 (HY,לאמדורג=IGאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 0.01% 3.18 ₪יין/ 0.16% 1.12 יורו/דולר 0.19% 3.96 ₪יורו/ 0.03% 3.54 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=699017
http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=639013

