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 היום בחדשות

 מיקרו

  .חברת הראל פרסמה אתמול בערב דוחות לרבעון הרביעי הרווחהגבוהנובע217החברהרשמהרווחשל הרביעי. ש"חברבעון מיליון
םבתשואותשלאגרותהחובשהביאלביטולחלקמההפרשותהאקטואריות.נצייןלחיובכיהראלחזרההשנהלהציגרווחיההעלייבעיקרבשל

) הבריאות בתחום ב158גבוהים ש"ח 2016-מיליון סולבנסי לדרישות בהשוואה שח כמיליארד של גבוהים הון עודפי להראל כי וכן .2(,
 מיליוןש"ח.107החברההודיעהעלתשלוםדיבידנדשל

  ים משמעותי יותר של מאות במפעלים ובמטה החברה בישראל, ונערכת לגל פיטור  החלה במהלך פיטוריםע"פ כלכליסט, חברת טבע

טבע.עובדים לאחר הפסח ההערכותמדברותעל העולם; עובדיםברחבי בתוכניתהתייעלות5,000-6,000מתכננתלפטראלפי עובדים,

כיו"רטבעעדהחודש100טבעפיטרהעדכהבמהלךשקטקרובל־.שתתפרסעלפניכמהשנים יצחקפטרבורג,שכיהן עובדיםבישראל.

רומאזמשמשמנכ"לזמני,מובילאתצעדיההתייעלותיחדעםהיו"רהחדשסולבארר.המהלךצפוילהתבצעבליקשרלעיתוישלמינוישעב
 .מנכ"לחדשלחברה

  ,משרד המשפטים האמריקאי זימן בכירים בחברות הובלה ימית במכולות להעיד בחקירה שהוא מנהל בחשד לעבירות על ע"פ דה מרקר

בחברת.כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס -בלים העסקיים חוקי ההג בכירים הדיווח, פי הימית Maersk על ההובלה חברת הדנית,

 Hapag Lloydהשנייהבגדולהבעולם,החברההגרמניתהשוויצית MSC במכולותהגדולהבעולם,זומנולהעידבחקירה,כמוגםבכיריםבחברת

ו קליפורניהבשבועשעבר. OOCL חברתהחברההטאיווניתאוורגרין פרנסיסקו בסן לבכיריםבמהלךפגישהשקיימו ניתן הזימון קונג. מהונג

החקירה,שמתייחסת. The Box Clubהחברותמאוגדותבגוףשנקראהמועצההבינלאומיתשלמפעיליההובלההימיתבמכולות,הידועהבכינוי

 .הישראלית,למרותשבכיריהטרםזומנולהעיד חברתצים לארה"ב,כוללתגםאתלכלהחברותשמשרתותאתקוויההובלההימית

 

מאקרו

 .עולההמסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות בהמשך למגמה החיובית בוול סטריט אמש הונגקונג0.15%טוקיו ,שנחאי0.1%עולה,

 .0.2%סידניעולהו,סיאולעולהבשיעורדומה0.3%להעו

  בורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת על רקע התגברות חששות המשקיעים כי הנשיא טראמפ לא יצליח לעמוד בהבטחותיו

מדד,0.2%עלייהשלנסגרב S&P 500 מדד.טקהובילאתהעליות-מגזרההיילמדיניות ידידותית לעסקים ולתמריצים לצמיחה הכלכלית. 

מכירותשלבתיםקיימיםבארה"בנפלובפברוארעלרקעהיצעדל..0.1%-נסגרבירידהשלפחותמדאוג'ונסהמדדו0.5%-בעלהנאסד"קה

מיליון5.45לקצבמכירותנמוךיותרשללעומתהצפימיליוןבתים5.48לעומתינואר,לקצבשנתישל3.7%-המכירותשלבתיםקיימיםנפלוב
.בתיםבפברואר

 צפוי תת ביצוע מסוים ביעד הגרעון.  2018, כמו כן גם בשנת 2.9%, נמוך מהיעד של 2.5% -בנק ישראל מעריך שהגרעון השנה על יגיע ל

זאתלאחרגידולשלנקודותהאחוז,OECD-בנקישראלמצייןשישראלסובלתמרמתהוצאהאזרחיתכמעטוהנמוכהביותרבקרבמדינותה

פסימיותכפישהיהבשניםקודמות ולאמקרין לראותשבנקישראלצופהתתביצועבגרעון מרענן סבירותלתתביצוע.בשנתייםהאחרונות.
 בגרעוןתומךבפחותגיוסיאג״חולכןמהווהחדשותחיוביותעבורשוקהאג״ח.

 אלף בשנת  52.8אלף יחידות דיור לאחר  52.4 -התחלות הבנייה הגיעו ל 2016ה כי בשנת ע"פ נתוני הלמ"ס שהתפרסמו אתמול עול
אלףיחידות)בחישובשנתי(אךמדוברבנתון53.2-התחלותהבנייהבקצבשנתיעלול2016ברבעוןד'. 2014אלף בשנת  47.0 -ו 2015

כלפימעלהברבעוניםהבאים.מספרגמרבנייה נתוןמעודדאשרתומךבהתמתנות53.8-עלהבצורהחדהלארעישנוטהלהתעדכן אלף,
אלףדירותבתהליך.112.2בעלייתמחיריהדיור)גםהתמתנותבמחירישכרדירה(.נמצאות

 עלייהבמדדזההושפעמעלייהביבואמוצריבפברואר בדומה לקצב השינוי בחודש ינואר. 0.31% -המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב
צר של צמיחה צופים אנו הפנויות. המשרות במספר וירידה התעשייתי ביצוא חדה ירידה מול הקמעונאי במסחר ועלייה 3.5%-3.0%יכה,

ברבעוןא'.

 היום צפויים להתפרסם בבריטניה,11:30בשעה לחודשפברואר מכירותקמעונאיות נתוני בשעה13:00בשעה ייצואשירותיםבישראל,

 נתונימכירותבתיםחדשיםבארה"ב.16:00לנאוםובשעהילןצפויה14:45

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.26% 0 - 

US10 2.41% 1 - 

IlGov2* 0.38% 0 *-88 

IlGov10* 2.14% 2 *-27 

**60תלבונד  1.29% 6 **131 

 164** 7 2.55% שקלי**

IBOXXIG***   -1 ***68 

IBOXXHY***   -2 ***333 

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

 0.35%- 3.27 ₪יין/ 0.04% 1.08 יורו/דולר 0.31%- 3.93 ₪יורו/ 0.36%- 3.64 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.themarker.com/misc/tags/1.619983
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