
 
 

 

 28/08/2016

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

 
; 

 היום בחדשות

 מיקרו

 ,במכתב ששיגרו לפני כמה ימים נציגויות האג"ח של אפריקה השקעות הן הבהירו כי הליך מכירת אפריקה ישראל  ע״פ כלכליסט

זאתעלאףשבמו"משהתנהללפניכמהשבועותהתנגדולבייבואפריקהלמכירתהחברות־הבנותבנפרדוביקשוייצא לדרך בקרוב.
הליךהמכירהיתנהלבנפרד:עבורלקייםהליךשל יוכללבייבלהכניסשותף.במכתבהבהירוהמחזיקיםכי הסדררגיל,שבמסגרתו

מבחינתלבייבמדוברבחדשותרעות,שיקשועלהחברה־האםאפריקההשקעות,ועבורמניותהשליטהשלהחברות־הבנותבנפרד.
הליךכזהיכולתהמעורבותשלותהיהמוגבלת,ושניתהואיידרשלהשקעההישארותובעלשליטהבאפריקהישראל.ראשית,מאחרשב

 אישיתגדולהכדילהשאירכלחברהבנפרדבשליטתו.

 העסקהכוללתמיליון שקל. 300-350-שווי של כ הודיס לפי ע״פ גלובס, קסטרו חתמה על הסכם לרכישת מחצית ממניות קבוצת
האביזריםטופטן,רשתמשקפיהשמשקרולינהלמקה,רשתהאביזריםהבינלאומיתאתפעילותרשתאופנתהבייסיקהודיס,רשת
מיליוןשקל.קבוצתהודיס70-כ2015-רשתותהודיס,קרולינהלמקהוטופטןהרוויחובאקססורייזורשתאופנתהדיסקאונטאורבניקה.

כ של שנתי מכירות מחזור ההערכות פי על מגלגלת ה600-כולה שקל. כמיליון מפעילה הרשתות220-קבוצה כלל של סניפים
 שבבעלותה.

  ,בעתירהשהגישהמשרד התקשורת שוב דוחה את החלטתו בעניין הפרות הרישיון של גולן טלקום.ע"פ כלכליסט בג"ץ בדיון
רהלבג"ץפרטנרבנושאנדרשהמשרדלהגישאתהחלטתועדסוףאוגוסט,וכעתביקשארכהשלשבוע.בדצמברהגישהפרטנרעתי

נגדשרהתקשורת,מנכ"למשרדהתקשורתוגולןטלקוםבטענהכיהמדינהאינהמונעתאתההפרותשלגולןבפירוקהאנטנותויוצרת
אפליהביןהחברותהמפוקחותעלידה.בפרטנרטענוכיההפרותשלגולןהןאחתמהסיבותהעיקריותהמאפשרותלהלהציעמחירים

שהת בדיון נמוכים. בעכה הם כי התקשות במשרד טענו משרדיקייםביולי כי קבע ביתהמשפט גולן. מול האכיפה הליך של צומו
מיליון30-תיגישעדסוףאוגוסטאתתוצאותהחלטתולגביגולן.לפישעהנראהכיהמשרדמתכווןלהודיעעלחילוטשלכרהתקשו

 שקלמכספיהעירבוןשלגולן.

  חו"ל

 דדים הראשיים ננעל ביום שישי במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים )ארה"ב: המסחר במS&P 500 0.16%- דאו ג'ונס ,

(. סגן יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, סטנלי פישר, אותת על אפשרות כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית 0.13%, נאסד"ק -0.20%
תלאחרשיו"רהבנקהפדרלי,ג'נטילן,אמרהבנאומהבג'קסוןבתחילתהיוםרשמוהמדדיםעליו■בארה"ב פעמיים עד סוף השנה

בעקבותדבריהםשל■הולכיכלכלתארה"במתקרבתליעדיהבנקהפדרליוכיהתחזקוהנימוקיםבעדהעלאתריביתנוספתבארה"ב
ופישר להעלאתריביתבספטמבר,לעומתסיכוישל33%החוזיםעלהריביתהפדרליתמעניקיםכעתהסתברותשלביוםשישי,ילן

השנה.נתוןמעודכןשפורסםשלהשניברבעוןכהעדשהוערךמכפינמוכההאמריקאיתהייתההכלכלהצמיחת■ביוםחמישי21%
יןנצי■1.2%שלשנתיבקצבצמיחהשהצביעעלהקודםהאומדןלעומת1.1%שלשנתיבקצבהשניהצביעכיארה"בצמחהברבעון

ביולי.מהצפויחדבשיעורהתכווץהסחרומאזן,באוגוסטבמפתיעירדב"בארההצרכניםבנוסף,כיבטחון

 ב"בארה הפדרלי הבנק ר"יו שנאום לאחר (0.5% 600, סטוקס 0.6%)דאקס  חיובית ביום שישי במגמה נסגרו אירופה: הבורסות ,
 המרכזי הבנק כי ואמרה שבה שילן ואחרי, תנופה צוברת בעולם הגדולה הכלכלה התאוששות כי ההערכות את חיזק, ילן נט'ג

במדינההסטטיסטיקהביטחוןהצרכניםבצרפתעלהבאוגוסטמעטמעלהצפי.בתוךכך,סוכנות■הדרגתי באופן הריבית את יעלה
לעלותצפויבמדינהצרכניםהביטחוןשלפיהתחזיתGfKמכוןפירסםבגרמניה■0%הייתההשניברבעוןבצרפתהצמיחהאישררהכי

10.2-לבספטמבריגיעבמדינההצרכניםביטחוןמדדכיכעתהברקזיט.המכוןצופהמהשפעותבחששותהירידהרקעעלבספטמבר
נקודות באוגוסטנקודות10לעומת, נקודות10-להבאבחודשיגיעהמדדכיסבוריםעדייןהאנליסטיםרוב. בלבד לשכת■

.הראשוןהרבעוןלעומת0.6%שלברמההשניברבעוןבממלכההצמיחהנתוניאתאישררהיטניהבברהסטטיסטיקה

  אףעלכיהיוםפורסםביפן■(0.1%, סין 0.4%קונג -, הונג-1.2%אסיה: המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת )יפן
במדינההמרכזיהבנקכישייתכןשאומרמה–ברציפותחמישיההחודשזהביוליירדהדווקאהיא,האינפלציהאתלעודדהניסיונות

,ביפןהליבהמחירימדד,ביוםשישישפורסמוהנתוניםלפי.השליליתהטריטוריהתוךאליותרעמוקבמדינההריביתאתלהורידיידרש
.0.4%ולירידהשל.הכלכלניםציפ0.5%-בהחודשיםהאחרוניםשהסתיימוביולי12-בירד,טרימזוןכוללשאינו

 





 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.84% 7 - 

US10 1.63% 6 - 

IlGov2* 0.14% 1 *-70 

IlGov10* 1.74% 1 *11 

**60תלבונד  1.35% -2 **147 

 181** 1- 2.59% שקלי**

IBOXXIG***   1 ***72 

IBOXXHY***   7 ***392 

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

 0.77%- 3.71 ₪יין/ 0.82%- 1.12 יורו/דולר 0.20%- 4.23 ₪יורו/ 0.63% 3.78 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*


