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 היום בחדשות

 מיקרו

 זאתבהמשךלנתוניםשהוגשולוועדתהקונגרס,2012-ווחיות ההיסטוריות ממכירת מזרק האפיפן וכן הרווח הצפוי במיילן פרסמה אתמול נתונים בנוגע לר

דולרלמזרקכפישנמסרהבשימועעלידימנכ"ליתהחברה,מחושבת50במסגרתהבחינהשנערכתבקשרלתמחורהמוצר.מהנתוניםעולה,כיהרווחיותשל
,בהתאםלשיעורהמסהסטטוטוריבארה"ב.עלפיההערכותמדוברבשיעורמסגבוהלמדיושיעורהמסהאפקטיבישלמיילןהינו37.5%בניכוישיעורמסשל

כשבועוהםגםלאמאמיניםלנ החברהלפני ידי על לנתוניםשסופקו הםלאהאמינו כי לנתוניםוציינו הועדההגיבו חברי תוניםשסופקומהותיתנמוךיותר.
 עודנמסרבתגובהכיהועדהמצפהלנתוניםוהבהרותנוספותבנוגעלרווחיותהאמיתיתשלהמוצר.השבוע.

  ,שנמצאתלהרחיב את עסקיה בישראל. תמעוניינכמצ'יינה הסינית, בעלת השליטה בחברת אדמה )מכתשים אגן לשעבר(, ע"פ כלכליסט החברה,

חאיזיכהןעםיושבראשבשליטתממשלתסין,מקיימתמגעיםלרכישתהשליטהבכללביטוחמידיושלאדוארדואלשטיין.בשבועשעברנפגשמנכ"לכללביטו
יאחברתהביטוחכמצ'יינהואחדהאנשיםהחזקיםביותרבכלכלההסיניתרןג'יאנשיןוהציגבפניואתנתוניהחברה.מלבדכמצ'יינה,גוףנוסףשעודבתמונהה

ינימינגשנגשמחזיקבהבבעלותמלאה.החברהמדינות.סיריוסנרכשהלאחרונהעלידיהגוףהס20האמריקאיתבמקורסיריוס,שמחזיקהברשיוןמבטחבכ־
כשותףרלהישאמיליארדשקללכלל.בנוסף,הואמעדיף3.5עדייןלאהגיעלסכמותעםאלשטייןעלהמחיר,אךהואלאצפוילהתפשרעלשווישלמתחתל־

 .מעלייתערךעתידיתתליהנוזוטרלגוףשירכושאתהמניות,וזאתכדאי

  ,לפיההסדרהמסתמן,ה.בחבר הימוריםוה פורנולפרשת סליקת ה קרובה להגעה להסדר עם הפרקליטות בנוגע כאל כרטיסי האשראיחברת ע"פ גלובס

40כאלכברהפרישהבגיןפרשהזו .לאנגדהחברהולאנגדעובדיםלשעבר-מיליוןשקל,ובתמורהלאיוגשאףכתבאישוםבפרשה85של קנס כאלתשלם

מיליוןשקלתתבצעככלהנראהכברבדוחותהקרובים.עםזאת,ייתכןכיכאלכלל45נודעכיהפרשהנוספתבגובהשלואתמולבדוחהרבעוןהשני,מיליוןשקל
 .ביןכאללחברתהביטוחשלה,שעשויהלשפותאתחברתכרטיסיהאשראיבגיןהסכוםשמתקיימיםמגעיםבשללאתיאלץלשלםאתהכספיםמקופתה

  יוכלו. כספי החיסכון של תוכנית חיסכון לכל ילד את המכרז לניהול אתמולאגף החשב הכללי במשרד האוצר פירסם דה מרקר, ע"פ במסגרתהמכרז

יופקדועלידיהמדינהעבורהילדיםהזכאיםלהפקדות.ההפקדותבתוכניתיחלוהבנקיםוהחברותהמנהלותשלקופותהגמללהצטרףלניהולכספיהחיסכון,ש
,אוחצישנהמיוםלידתהילד.במידה2017ביוני1בחירתהבנקאוקופתהגמלשתנהלאתכספיהחיסכוןתעשהעלידיההורהעדליום.2017כברבינואר

תהיהקופתגמל,אחתמתוךרשימהשלקופות15רילדיו,ברירתהמחדללחיסכוןלילדיםעדגילוהורהלאיבחראתהמוסדהפיננסישינהלאתהכספיםעבו
מיליארדשקללכלהפחות.בשניםהראשונותיופקדוגםסכומיםנוספים,בהתאםלחוק,הצפויים1.6-עלכסכוםההפקדותהשנתיצפוילעמוד.שיבחרולשםכך

..סכוםהחיסכוןהמצטברבמוסדותהפיננסייםצפוילהגיעלעשרותמיליארדישקליםמיליארדשקלנוספים2.7-בכלהסתכם

 מאקרו

 ,אמש המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בירידות שערים לקראת העימות שנערך לפנות בוקר בין הילרי קלינטון לדונלד טראמפ מבין שלושההראשון

הוודאותבנוגעלתוצאותהאפשריות אתחוסר יגדיל האפשרותשהוא שמעוררחששותבשווקיםבשל הנשיאות, קמפיין שלעימותיםבישורתהאחרונהשל
 של נפילה גם בארה"ב. הבחירות 7.6%מערכת מדד ג'ונס, דאו מדד המסחר, על הכבידה באוגוסט בארה"ב החדשים הבתים דומדS&P 500במכירות

 .0.9%הנאסד"קירדו

 בורסות באסיה רושמות עליות שערים, לאחר שבעימות הראשון בין המועמדים לנשיאות ארה"ב הסתמנה המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון כמנצחת ,
יורדתב1.2%;הונגקונגמוסיפה0.3%-טוקיועולהבועל רקע זינוק ברווחי חברות התעשייה בסין.  יורדתב0.7%-לעולהב;סיאו0.2%-;שנחאי -;סידני

בהשוואהלחודש–השיעורהחדביותרמזהשלוששנים-19.5%-;בורסתטייוואןסגורהבשלסופתטייפון.בסיןזינקורווחיחברותהתעשייהבאוגוסטב0.5%
)534.8-המקבילבשנהשעברהל כולםלזינוקברווחים.מיליארדדולר(.עליהחדהבמכירות,התאוששותב80.2מיליארדיואן מחיריםוירידהבעלויותתרמו

חברותבתחומיהרכב,הפלדהוהנפטרשמואתהביצועיםהטוביםביותר.

 שעהשבשוקהנפטהמשקיעיםממתיניםלתוצאותאפשריותמוועידתדולר לחבית מסוג טקסס מתוק, 42למחיר של  3.3%-מחיר הנפט עלה אתמול ב

 .0.25%מהשצפוילהוביללעלייהבמחיריהנפט.כעתנסחרהנפטבירידהשל–'יר,שםדניםבאפשרותלהקפאתתפוקתהנפטמדינותאופ"קשנערכתבאלג

  בנקישראלמצייןאתהשיפורבפעילותהכלכליתובשוק, בהתאם לצפיות המוקדמות.0.1%ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר נותרה ללא שינוי ברמה של

לפניחודש.חשובהיהלראותשבנק0.8%מ0.6%אתההתמתנותבאינפלציהללאאנרגיהוהוזלותיזומותשלהממשלה,לקצבשנתישלהעבודהמחדאךגם
באומרוכיהמדינותהמרחיבהתיוותרלמשךזמןרב,זאתלמרותעדכוןחדכלפימעלהבתחזיתהצמיחהשלforward guidance-ישראלממשיךלהשתמשב

5.9%(.חשובלצייןשלמרותעדכוןכלפימעלהבתחזיתהצריכההפרטיתל2.9%-)מ2017בשנת3.1%-בחודשיוני(ו2.4%-השנה)מ2.8%-לבנקישראל
בתחזית1.1%מ1%(בשנההבאהבנקישראלהורידאתתחזיתהאינפלציהשלולארבעתהרבעוניםהקרוביםלרמהשל2.8%-)מ3.7%(השנהו4.3%-)מ

 .2017לקראתסוף0.25%-במהלךהשנההקרובה,ולעלותל0.1%שיוני.ריביתבנקישראלצפויה,עלפיתחזיתחטיבתהמחקר,להיוותרברמהשלשלחוד





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  תשואה 
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.76% 0 - 

US10 1.60% 1 - 

IlGov2* 0.15% 2 *-61 

IlGov10* 1.71% -1 *11 

**60תלבונד  1.53% 1 **160 

 204** 1 2.72% שקלי**

IBOXXIG***   2 ***79 

IBOXXHY***   9 ***396 

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

 0.58%- 3.73 ₪יין/ 0.01%- 1.12 יורו/דולר 0.35%- 4.22 ₪יורו/ 0.34%- 3.75 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A2%D7%9E_%D7%9B%D7%90%D7%9C.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A2%D7%9E_%D7%9B%D7%90%D7%9C.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A7%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A7%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA.tag
http://www.themarker.com/news/1.2749428
http://www.themarker.com/news/1.2749428

