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ספטמבר שחור בענף האופנה :ראשי הרשתות כינסו ישיבת חירום
ע״פ כלכליסט ,המשבר בשוק האופנה נמשך .נתוני ריס מעידים כי המכירות בתקופת חגי תשרי השנה היו
נמוכות ב 7%ביחס לשנה שעברה .מעבר למגמה המתמשכת בשוק ולחולשה במכירות החגים ישנן כמה
סיבות נוספות .ראשית ,החגים נחגגו השנה בספטמבר ,בסמיכות לחזרה לבית הספר ,וכמעט לא היה מרווח
בין החגים לבין השיבה ללימודים .בנוסף ,השנה מרבית החגים היו באמצע השבוע ,מה שהוביל למיעוט ימי
עבודה בספטמבר ובהתאם לירידה של  3%במכירות האופנה בספטמבר אל מול ספטמבר בשנה שעברה.
בנוסף ,ספטמבר הוא חודש חם יותר מאוקטובר .בשנה שעברה ירד גשם במהלך חג הסוכות והרשתות מכרו
בגדי חורף ,בעוד בתקופת החגים השנה נמכרו בעיקר פריטי קיץ .בצל הנתונים הקשים ,ראשי ענף האופנה
קיימו אמש אסיפת חירום נגד התוכנית של משרד הכלכלה להעלות מחדש את המכס על ייבוא מוצרי טקסטיל
והלבשה .הקמעונאים מתנגדים לתוכנית שמגבש משרד הכלכלה ,לפיה צפוי המכס על יבוא בגדים לעלות
בחזרה בשיעור של עד  ,12%לאחר שבתחילת השנה הוריד המשרד את המכס ל 0%במסגרת צו שעה
לשנה.

הקרב בפארם גולש לשוק ההלוואות :סופרפארם מעמיקה את כניסתה לתחום
ע"פ כלכליסט ,רשת סופר פארם מתכננת להציע אשראי לכלל בתי האב בישראל ,ולא רק לחברי מועדון
הלקוחות שלה לייף סטייל ,כפי שהיה נהוג עד כה .ההלוואות יינתנו בשיתוף עם חברת האשראי ישראכרט,
המנפיקה את כרטיסי האשראי החוץ־בנקאיים עבור  600אלף חברי לייף סטייל .בין השאר ,המהלך החדש של
סופר־פארם שבבעלות ליאון קופלר אמור לתת מענה להשלמת רכישת המתחרה הגדולה ביותר שלה ניו
פארם בידי ענקית הקמעונאות שופרסל .לאחר השלמת הרכישה ,בשופרסל מתכוונים להשיק בחודש הבא
מחדש את סניפי ניו פארם תחת מיתוג חדש .במקביל ,החברה תתחיל לשווק הלוואות גם ללקוחות ניו פארם
באמצעות סניפי הרשת ומועדון הלקוחות שלה .סופר־פארם ,בתורה ,בחרה להיכנס לתחום הפיננסים שבו
שופרסל כבר מבוססת.

בזק מוכרת את חלקה בבניין אברהם הוסטל בת"א
ע"פ כלכליסט ,חברת בזק ממשיכה במימוש נכסיה .בכוונת החברה למכור את חלק מאחזקות ) (63%בבניין
שבו פועל כיום אברהם הוסטל במפגש הרחובות מקווה ישראל ,לבונטין והרכבת בתל אביב .המגרש עליו קיים
המבנה הוא בשטח של  2.47דונם והבניין משתרע על שטח של כ 9,000מ"ר ברוטו מתוכם כ 5,600מ"ר
מושכרים לאברהם הוסטל והיתר מושכרים לספקיות התקשורת :פלאפון ,פרטנר וסלקום אשר מחזיקות תורן
על גג המבנה וכן חדרי שירות .הבניין הוא בן  5קומות מעל קומת חניה ומרתף .חלקה של בזק במבנה עומד
על  ,75%מתוכם היא מוכרת  ,63%ו 25%נוספים מוחזקים בידי רשות הדואר.

נפילות חדות בשערי המניות נרשמות ברחבי בורסות אסיה
נפילות חדות בשערי המניות נרשמות ברחבי בורסות אסיה ,בעקבות הנפילות הקשות אמש בוול
סטריט .הפאניקה מתפשטת בקרב המשקיעים לאחר שבשבוע האחרון נפלו גם מחירי אגרות החוב,
לנוכח הריבית העולה בארה"ב וחששות מתמשכים ממלחמת סחר שתפגע בשרשרת הערך העולמית.
בטוקיו יורד מדד ניקיי ב ,3.9%בהונג קונג ב ,3.2%טייוואן מאבדת  5.4%ממדד הראשי של בורסת
טייפה ,ושנחאי נסוגה ב.2.7%

בורסות וול סטריט רשמו את הנפילה החדה ביותר מזה שמונה חודשים
בורסות וול סטריט רשמו את הנפילה החדה ביותר מזה שמונה חודשים בדרכן לרצף הירידות היומי
הארוך מאז נצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב ,על רקע התגברות הסימנים כי
מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין החלה לפגוע ברווחי המגזר העסקי .האג"ח הממשלתיות האמריקאיות
והין היפני ,הנחשבים למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר ,עלו .מדד נאסד"ק צלל ב 4.1%
הנפילה היומית החדה ביותר מאז יוני  ,2016מדד  S&P 500צנח ב ,3.3%הנפילה היומית החדה
ביותר מאז פברואר ,בדרכו ליום חמישי ברציפות של ירידות  הרצף השלילי הארוך ביותר מאז נובמבר
 ,2016כאשר דונלד טראמפ ניצח בבחירות לנשיאות ארה"ב .מדד דאו ג'ונס צנח ב  3.2%היום הגרוע
ביותר מאז פברואר .מדד התנודתיות של וול סטריט )  (VIXהידוע גם בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא
מספק אינדיקציה מסוימת לרמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט  זינק ביותר מ 40%לרמתו
הגבוהה ביותר מאז מארס.

מדד המחירים ליצרן ) (PPIבארה"ב עלה לראשונה מזה שלושה חודשים
מדד המחירים ליצרן ) (PPIבארה"ב עלה לראשונה מזה שלושה חודשים על רקע זינוק במחירי שירותי
אחסון ותחבורה ,שהיה החד ביותר מאז החל פרסום נתון זה ב .2009בה בעת ,המלאי הסיטונאי גדל
ב 1%באוגוסט לאחר שעסקים הגבירו את התפוקה כדי לעמוד בצמיחה במכירות .המכירות
הסיטונאיות גדלו ב 0.8%באוגוסט.

מדד האמון הצרכני עלה ב  0.5נקודות בספטמבר ל 142.5
מדד האמון הצרכני של פועלים עלה ב  0.5נקודות בספטמבר ל  ,142.5והתייצב בשישה חודשים
האחרונים על רמה היסטורית גבוהה ,זאת על רקע עלייה בשכר המשק ) ,(y/y 4.6%שיעור אבטלה
נמוך ) 4%באוגוסט( ועלייה מהירה במספר המועסקים ) .(y/y 2.5%רמת אופטימיות גבוהה תומכת
בהמשך התרחבות בצריכה הפרטית ,גורם אשר תומך בלחצי אינפלציה מסוימים במשק.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה :בשעה  10:00מדד המחירים לצרכן בספרד
ישראל :בשעה  13:00שיעור האבטלה ,נתוני פדיון ברשתות שיווק והמאזן המסחרי
ארה"ב :בשעה  15:30מדד המחירים לצרכן ובשעה  18:00נתוני מלאי הנפט
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