
 
 

 

 26/09/2016

 03-6853003|פקס:03-6845757טל:|64739אביב-תל21רחובהארבעה|בע"ממקבוצתלידרשוקיהוןבע"מושות'ביתהשקעותלידר

 
 

; 

 היום בחדשות

 מיקרו

 " עיתויהגיוס,היקפוותנאיויקבעומהלך של גיוס הון בדרך של הנפקה אחידה לציבור של מניות ו/או כתבי אופציה למניות.בנק דיסקונט הודיע הבוקר על

נועדלאפשראתמימושפוטנציאלהצמיחהגיוסההוןנעשהעלרקעהצמיחההמואצתבתיקהאשראישלהבנקו .בהתאםלתנאיהשוקבסמוךלמועדההנפקה
 יוםהמפיציםבהנפקה(.צרוסתלידרשוקיהוןהינהחלקהקונצ)נצייןכילידרהנפקותמקבו ".העסקית,הגדלתהרווחיותושיפוריחסהיעילותוהתשואהעלההון

 שותפויות לוויתן. ה- Financial times את החתימה על חוזה ייצוא הגז ממאגר ללויתן לירדן, במתן  מדווח כי הירדנים לוחצים על ממשלת ישראל ומתנים

עלפיג׳אוואדענעני,המשנהלראשממשלתירדןלכלכלהולתעשייה,עסקתהגזביןירדןוישראלבשלביהייצוא תוצרת ירדנית בשווי מיליארד דולר בשנה.

מיליארד1םאתהמשאומתן,הציגולנציגיםהישראליםבקשהלייצאסחורותבשוויהסופיים,וישהסכמותעלמרביתמהתנאים,אולםהנציגיםהירדניםשמובילי
 דולראוכרבעממהשמייצאתישראלבעצמהמידישנהלגדההמערבית.

  ,לאחרשבשנתייםהאחרונותביצעהבנקתהליךמימושנכסיםמיליון שקל בקירוב.  100-נכסים ב 5יוצא במהלך מרוכז למכירת  בנק דיסקונטע"פ גלובס

כירהוהואמתכווןלהשליםאתהמ-נקודתי,בימיםאלההחלהבנקבמהלךלמכירתכמהנכסיםבעתובעונהאחתבתלאביב,בירושלים,בחיפהובהרצליה
מבנייןמשרדיםברחובלילנבלוםבת"א,שבושכןחלקממטההבנק,וכולוצפוילהתפנותעדסוף70%שבועות.הנכסהגדולביותרשמוכרהבנקהוא6-בתוךכ

  .השנה

  זדה מרקר, אתמול הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בלוד נגד טבע וסיטיגרופ.ע"פ להנהלתטבעהיהדי כי לאמתאתהנתוניםבתביעהנטען מן

והיאיכולההייתהלהביןעודקודםלכןאםהונואותה,כפישהיאטוענתכעת.התובעים-מיליארדדולר2.3-יתשרכשהבנשהציגולהבעליהחברההמקסיק
אספינוסה,בכךשהציגולהמצגישוואטועניםכיהעובדהשטבע,שמנסהכעתלבטלאתהעסקה,מאשימהאתהמוכרים,פרננדווליאופולדודהחסוסעבדאללה

 .לפניהרכישהולפניהשלמתהעסקה,אינהפוטרתאתהנהלתטבעמהאחריותלמהלך

  השליטהמאפריקה ישראל ומחזיקי האג"ח שלה. אפריקה תעשיות בשליטת משפחת שפירא, מעוניינת לרכוש אתע"פ כלכליסט, שפיר הנדסה בעלי

שלבמתקדם,אךהמגעיםהגיעול.בשפירקיימומספרפגישותבחציהשנההאחרונהעםמנהליאפריקה,נדבגרינשפוןואברהםנובוגרוצקי,לקידוםהרכישה

השקעותכ שלבנקאי לשכוראתשירותיו חוב, שמנהליםמו"מלהסדר אפריקהישראל, האג"חשלהחברה־האם, מחזיקי כשלושהשבועותהחליטו דילפני
אפריקהמגוריםואפריקהתע דניהסיבוס, אתהשליטהבחברות־הבנות)אפריקהנכסים, לחילופין או גםשימכוראתהשליטהבחברה־האם, בנפרד. שיות(

לקכשהמכרזייצאלדרךצפויהשפירלהיותהמתמודדתהמרכזיתעלרכישתאפריקהתעשיות.עםזאת,שפירתתנהאתהרכישהבהסדרחובומחיקהשלח
 .מחובותהחברה־הבתנגבקרמיקה

 תפיםהשולהם בתחום הדיור להשכרה בארה"ב.ע"פ דה מרקר, יצחק תשובה ויקיר גבאי מתכננים להגדיל את פעילות הנדל"ן הפרטית המשותפת ש

דולריםשיוזרמובוחניםבימיםאלההנפקהשלפעילותנדל"ןזאתבבורסתיורונקסטבפריזלפישווישלכמיליארדדולר,ולגייסבאמצעותהכמהמאותמיליוני
 מכן ולאחר כשותפים, אותם להכניס במטרה ובינלאומיים ישראליים גופים עם גם מגעים מקיימים וגבאי תשובה המשותפת. הפעילותלחברה את להנפיק

המשותפת.

 מאקרו

 לקראתהעימותשייערךהלילהביןהילריקלינטוןלדונלדטראמפועלרקעהירידההחדהבמחיריהנפטביוםהמסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים

0.1%-,סידנייורדתב0.7%שנחאימשילהמערכה,0.7%,הונגקונגמאבדת0.6%-שישישלאתומחרהבביצועיהמדדיםבאסיהבסוףהשבוע.טוקיויורדתב
 .0.3%-וסיאולנחלשתב

 .בשימושבהיום לא צפויה הפתעה בריבית, אך עדכון תחזית המאקרו של בנק ישראל עשוי להשפיע על שוק האג"ח שינוי  forward-ראשית,לאצפוי
guidanceוגםהמשפט"הוועדההמוניטריתסבורהשהסיכוניםלהשגתיעדהאינפלציהנותרוגבוהים""()"המדיניותהמוניטריתתיוותרמרחיבהלמשךזמןרב

שנהקדימהוידחה1%(,ישמורעלתחזיתאינפלציהשל2.4%-)מ2.7%-יישמרבהודעה.אנומעריכיםכיבנקישראליעדכןאתתחזיתהצמיחהלשנהזול
.2018אתתחזיתמועדהעלאתהריביתהראשונהלראשית

 מיליארדשקל.זאת,5.2-5.5-פיהערכותבמערכתהבנקאית,חודשספטמבריסתייםעםמשכנתאותחדשותבל .משכנתאותנמשכת המגמה החזקה בשוק ה

בבנקיםמצייניםכיאמנםישנהעלייהבהתחלותבנייה,אך.מיליארדשקלבחודשיםיוליואוגוסט5.5-בשנההאחרונה,ומיליארדשקל5.2לעומתממוצעשל

.היאעדייןלאמדביקהאתהקצבשלהגידולבביקוש,ולכןנתוניהמשכנתאותממשיכיםלהיותגבוהים

 שאינןניה וסין. נמשכת המגמה השלילית ביצוא הסחורות, שעיקרה ביצוא לארה"ב, בריט הישראלי, הסחורות יצוא מהיקף כשליש מהוות אלו מדינות

בכ־ ירד הסחורות יצוא בכ־5.7%יהלומים. 28והסתכם של הראשונה במחצית דולר בכ־2016מיליארד ירד יהלומים שאינן הסחורות יצוא מתוכן 5.2%,
כךעולהמבדיקהשערכוכלכלנימכוןהיצוא.המגמהנובעתמהירידההחדהביצוא,2015מיליארדדולרב־25.3מיליארדדולרבלבד,לעומת24והסתכםבכ־

נמצאכיזוהיהרמההנמוכהביותרשנרשמה2016–2010בענפיםהריכוזיים)תרופות,רכיביםאלקטרוניםוכימיקלים(.בהשוואהלתקופותמקבילותביןהשנים
.ותביצואהסחורות)ללאיהלומים(בששהשניםהאחרונ

  :גרמניה,סקרה2016אוגוסט-ישראל,ריביתבסיסלחודשאוקטוברופדיוןברשתותשיווקנתונים שצפויים להתפרסם היום.-IFO למצבהעסקים.גושהאירו,

.ארה"ב,מכירותבתיםחדשים.18:00דראגיינאםהיוםב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות
 מדדי אג"ח יקריים בארץ ובעולםביצוע מדדים ע

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.75% 0 - 

US10 1.61% 0 - 

IlGov2* 0.13% 0 *-62 

IlGov10* 1.72% -2 *11 

**60תלבונד  1.52% 0 **157 

 192** 2- 2.71% שקלי**

IBOXXIG***   1 ***77 

IBOXXHY***   5 ***387 

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

 0.10% 3.73 ₪יין/ 0.15% 1.12 יורו/דולר 0.18% 4.22 ₪יורו/ 0.03% 3.76 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98.tag
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-800011,00.html?quote=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-800011,00.html?quote=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.globes.co.il/news/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90.tag

