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 היום בחדשות

 מיקרו

  ,מזרחי  בנק -הכולל את כניסתו של נתי סיידוף כמשקיע לחברה  גישה לבית המשפט הסדר נושים מוצעה שבוע אחרי שיורוקום תקשורתע"פ דה מרקר
לטענתהבנק,יורוקוםמנסהליצורמצגשלהסדר,ואולםאין,נכוןלהיום,ולוראשיתושללבית המשפט על התנגדות נחרצת להסדר. הודיע אתמול טפחות

בבקשההדחופהשהגישבתחילתהחמבקשהבנק.הסדר ולקייםקייםאתהדיון ככונסנכסיםלהשעותאתהמשאומתן נכסיםודשלמנותו שני על זמני
 .מיליוןשקל250-כנגדחובשלכ שמשועבדיםליורוקוםנדל"ן

  ,לותה גם לתחום התיירות.שופרסל צפויה לחתום השבוע על הסכם שיתוף פעולה עם חברת התיירות גוליבר, שבאמצעותו תרחיב פעיע"פ כלכליסט

קהבמסגרתההסכםתציעשופרסלחופשותבחו"לבמחיריםמופחתיםלחבריהמועדוןשלהבאמצעותגוליבר.העסקהאמורהלהניבלשופרסלעמלהמכלעס
"תחתמטרייתאמרכימנכ"לשופרסלאיציקאברכהן.מיליוןבתיאבהחבריםבמועדוןהלקוחותשלשופרסל1.8ולהעציםאתפעילותגוליברעםחשיפתהלכ־

תי סוכנות תהיה שופרסל המסחרי. הפרק את לסיים ונשאר היערכות של אחרונים בשלבים אנחנו תיירות. פעילות תוכניתלהקים ישלנו ירותהפיננסים
 ."מצטיינתבשירותיתיירותאינטרנטית,וברצפתהמכירהשלשופרסלהלקוחותיקבלוהצעהאיכותיתמשת"פבינינולחברה

 במסגרת הדיונים על ההפרדה, החליטו פרטנר וסלקום לפנות לחברת ייעוץ חיצונית כדי שתייעץ להן איך להתמודד עם המצב שנוצר  ,גלובס ע"פ
בשוק. אתחברתהייעוץ שכרו OXERAהן 'הפרדהפונקציונלית' מודלשהיאקוראתלו ה-שהמליצהעל למקטעמדוברבהפרדהבין מקטעהקמעונאי

ריםכיהסיטונאי.זהמודלשבשורההתחתונהנועדלהפרידביןבזקכחברתתשתיות,לביןבזקכחברתשירותים,שבהכלהקבוצהממוזגת.היועציםמסבי
ההפרדההאופקיתהקייםכיום,המודליאפשריצירתתחרותאפקטיבית,כאשרבשלבהשני,לאחרכינונהשלתחרותאפקטיבית,ניתןיהיהלבטלאתמשטר

כיהסיכויבכפוףלמנגנוניהגנהתחרותייםשימנעומבזקלסכלאתהתחרותוזאתבדומהלמודלהקייםבמדינותמערביותאחרות.עלעףהאמור,ההערכותהן
יעזולגעתבהפרדההמבניתבתקופההנוכחית,כלעודמת קיימותחקירותובדיקותעלהקשרשביןששרהתקשורתאיובקראאושרהאוצרמשהכחלון,

 נתניהולאלוביץ',הואנמוךמאוד.

 על שינוי ארגוני שבמסגרתו פרויקט  ,איציק בנבנישתי ,ל פרטנר”לק מהתרחבות פרויקט תשתית הסיבים העצמאית החליט מנככח ,כלכליסט ע"פ
כחלקמהשינוי,פעילותהסיביםהועברה , ינוהל כפעילות עצמאית שתהיה במרכז הפעילות של חברת התקשורת.Partner Fiberהסיבים של החברה, 

 גיותהמידעלחטיבהייעודיתחדשהתחתניהולושלנחהקר,שניהלעדכהאתפעילותהרגולציה.מיחידהבתוךחטיבתטכנולו

 
 מאקרו

 לאחרשאמשהגיעהלסיומההשבתתהממשלבארה"בובעקבותהחלטתהבנקהמרכזישליפןלהותיראתםיהמסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות שער

לערכהוסידני1%מוסיפהסיאול,0.4%-סינגפורעולהב,0.6%-שנחאימתחזקתב,0.4%-הונגקונגעולהב,1.3%-הריביתברמהשלילית.טוקיומזנקתב
 .0.8%-עולהב

 .כדילחפשהמשקיעיםימתינולמסיבתהעיתונאיםשלנגידהבנקהבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ברמה שלילית בהתאם לתחזיות הכלכלנים
 .סימניםלהעלאתריביתעתידיתבמדינהולהפסקתמדיניותההרחבההכמותית

 0.5%-עלהב דאוג'ונס. הממשל הפדרלייות שערים לאחר שהסנאט אישר את הפסקת השבתת שירותי המסחר בוול סטריט ננעל בעל S&P 500 , עלה

מנהיגהדמוקרטים.לערכו1%וסיףה נאסד"קו0.8%-ב השירותיםהפדרלייםצ'אקשומר, להסכםשיאפשראתמימון הצדדיםהגיעו שני בסנאטאמרכי
התוכניתמהגריםשהגיעולארה"בכילדיםומגניםבמסגרת-הדמוקרטיםמעונייניםלהסדירבתקופהזואתמעמדםשל"חולמים"לשלושהשבועותנוספים.

 .הדמוקרטיםיגישוהצעתחוקשתאפשראתהמשךהתוכנית.DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals program) הפדרלית

  :אשר מהווה הקריטריון של   00% -, זה הפעם הראשונה שהרמה ירדה מתחת לבמונחי תוצר 5%..4 -החוב הממשלתי ירד ל 2012שנת בישראל
.בעשורהאחרוןהחובהציבורי2016בשנת62.4%-מ61.1%-החובהציבורי)כוללגופיםציבורייםלאממשלתיים(ירדל2017בשנתאמנת מאסטרייכט.

ישראלנהנתהמגרעוןנמוךמהמתוכנןעלרקעהכנסותחדפעמיותענק,למרותמדיניותפיסיקאליתמרחיבהבצד2017נקודותהאחוז.בשנת11-ירדב
ולם,אךלפיהערכתנו,יידרשהמשךשיפורפיסקאליורגיעהמסוימתההוצאות.בכלזאת,הירידהבחובהממשלתייתקבלבחיוביבקרבחברותהדירוגבע

בתחוםהגאופוליטילפנישהןישקלוהעלאתדירוגשלישראל.

  'היפוךהמגמהבפעילותהריאליתבמשקכתוצאהמזעזועכלכליהפיננסיים הם: (, הסיכונים12לפי דו"ח היציבות הפיננסי של בנק ישראל )מחצית ב

צאהמאירועיםגאופוליטיים,ירידהחדהבמחיריהדיורבמשק,שינויחדבעקוםהריביותהארוכותבעולם,והיפוךהמגמהבשווקיםהפיננסייםבעולםאוכתו
לסיכוןעבורהמשקהישראלי.יחדעםזאת,במחציתחשיפההעולמיים.שוקהדיור,המינוףשלמשקיהביתושוקהנכסיםהםהתחומיםהעיקרייםבהםקיים

הפוטנציאליתלפגיעהשלהמשקעקבהסיכוניםהאלהנותרבינוני,בדומהלמחציתהראשונהשלהשנה.2017השנייהשל

 וגושהאירוגרמניה: תפרסםנתונים שצפויים לה , מדד הזמנותתעשייתיות.ZEWהסנטימנטהכלכלי אנגליה, יצואשירותיםו. נפטישראל, מלאי ארה"ב,
 שבועי.

 

 

 







 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 2.07% -1 - 

US5 2.44% -1 - 

US10 2.64% -2 - 

IlGov2 0.19% -1 *-187 

IlGov5 0.78% 3 *-167 

IlGov10 1.65% 1 *-99 

**60תלבונד  0.68% 2 **114 

 150** 2- 2.11% שקלי**

IBOXXIG***   0 ***88 

IBOXXHY***   0 ***120 


**מרווחמולממשלתימקביל;;מרווחמולארה"ב*
 (HY,לאמדורג=IG***מדדאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 0.16% 111.09 יין/דולר 0.04%- 1.23 יורו/דולר 0.04%- 4.19 ₪יורו/ 0.09%- 3.42 ₪דולר/

 ות בקובץ המצ"בראו גילוי נא*

https://www.themarker.com/law/1.5728073
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http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=29.10.@CCO

