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היום בחדשות
מיקרו
מניית טבע עלתה אתמול כ 3.3% -במסחר בארה"ב וחצתה את רף ה .$20 - הסיבותהאפשריותלעליותבמניההינןהעיכובהמסתמןבהשקת
הגרסה הגנרית של מומנטה /סנדוז לקופקסון  40 מג ,סבב הפגישות שמקיים בימים אלה המנכ״ל החדש עם המשקיעים במסגרת הכנס של  JP
 Morgan ודיווחברשתהחדשות"רויטרס"כיהדירקטוריםבחברההחליטולחתוךאתמשכורתםבחציברקעלקשייםהפיננסיםשלהחברה.הנייר
חוזרעםיחסארביטראז'חיובישלכ-2.2%
ע"פ כלכליסט ,חברת הביטוח מגדל מגבירה את השקעותיה במקבצי מגורים בארה"ב ,והשבוע חתמה על עסקה גדולה לרכישה של מתחמים
ב־ 000מיליון דולר .השותפה של מגדל בהשקעה היא לה־סאל ) (LaSalle Investment Managementאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בתחום
בארה"ב ובעולם כולו . את ההשקעה עם מגדל תבצע לה־סאל עבור אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בארצות הברית .את השותפות תנהל חברת
הנדל"ןהאמריקאית  White Oakהמתמחהברכישה,השבחהוניהולשלמתחמידיורלהשכרה. סכוםההשקעה,בתוספתמימון,יאפשרלשותפות
לרכוש14-10מקבצידיור ) (Multi familyבמהלךהשנתייםהקרובות,בסךכוללשל600מיליוןדולר .
ע"פ כלכליסט ,חברת אל על תערער בפני בית הדין העליון של ההגבלים העסקיים על החלטת רשות הגבלים שלא לאשר את המיזוג בין
החברה הבת שלה סאן דור לבין ישראייר . היועץהמשפטישלרשותההגבלים,נימקאתהדחיהבכךשהמיזוגימנעכלאפשרותלפעילותעצמאית
שלא לעלבקוויהתעופהשלאילת,ויקבעאתהדואופולשלישראיירוארקיעבטיסותלאילת.סיבהנוספתהיאחששבנוגעלפעילותהבינלאומיתשל
החבההממוזגתעלרקעהחששותלדחיקתהמתחרים,בשלהתלותהמחולטתשלחברותהתעופההישראליותובפרטשלארקיע,בשירותיאבטחת
תעופהבחו"להניתניםבאופןבלעדיע"יאלעל.







מאקרו
ירידות שערים בבורסות באסיה בהובלת טוקיו עם ירידה של  .0.3% זאת,לאחרשבורסותאירופהולאחרמכןבורסותוולסטריטנסגרובירידות
אמש .הונג קונג יורדת ב ;0.2%-שנחאי מאבדת  ;0.2%סינגפור יורדת ב ;0.1%-מדד אסיה דאו נסוג ב .0.4%-אמש התפרסמו דיווחים כי נשיא
ארה"ב,דונלדטראמפ,מתכווןלסייםאתנאפט"א,הסכםהסחרהחופשישלצפוןאמריקה,שעליוחתמוקנדה,מקסיקווארה"בלפני23שנים.
ע"פ כלכליסט ,שר המשפטים של דרום קוריאה ,פארק סאנג קי ,אמר היום כי הוא שוקד על הכנת הצעת חוק שתאסור את המסחר במטבעות
וירטואלים במדינה . מדוברבמכהכואבתלקהילתמטבעותהקריפטוהעולמיתמכיווןשדרוםקוריאההיאאחדהשווקיםהפעיליםביותרבמטבעות
הפופולרים-ביטקויןואת'ריום.הביטוקיןוהאתריוםמגיביםבירידותשליותרמ10%-
בורסות וול סטריט ,שהשלימו שלשום את פתיחת השנה החזקה ביותר זה למעלה מ 30-שנה ,נסגרו אתמול במגמה שלילית לראשונה השנה.
מדד  S&P 500שנסגרבשיאנומינליבכלאחדמשישהימיהמסחרהראשוניםשלהשנה-הישגשלאנרשםכמותומאזשנת 1964ירדאתמול ב-
.0.1%מדד נאסד"ק שנסגראףהואאתמולבשיאנומינליזהיוםהמסחרהשישיברציפות,איבד.0.1%מדד דאוג'ונס נסוגאףהואמשיאנומינלי
וירד ב .0.1%-מחיר הנפט נסגר בניויורק מעל לרף של  63 דולר לחבית ,לראשונהזהלמעלה משלוש שנים ,לאחר שמשרד האנרגיה האמריקאי
דיווחכימלאיהנפטהגולמיבארה"בירדזההשבועהשמיניברציפות,והתפוקהגדלה .
החשב הכללי במשרד האוצר השלים גיוס אג"ח בחו"ל בהיקף כולל של  2מיליארד דולר ,מתוכם מיליארד דולר לטווח של  10שנים ומיליארד
דולר לטווח של  30שנה .בהנפקהנרשמוביקושיםשלכ 18-מיליארדדולר;האיגרותל 10-שניםהונפקובקופוןשל 3.25%-מרווחשל 75נקודות
בסיס מעל ריבית האג"ח של לממשלת ארה"ב .האיגרות ל 30-שנה הונפקו בקופון של  .4.12%מרווח של  125נקודות בסיס מעל ריבית אג"ח
ממשלתארה"ב-לטווחיםזהים.
בנק ישראל צופה ריבית של  0.3%בלבד בסוף  .2012 למרותשהחלטתהריביתהייתהלגמריצפויהאנומצייניםמספרמסריםחשוביםמההודעה
המוניטארית :הוועדה המוניטארית סבורה שסביבת האינפלציה עדיין ממותנת ,והיא תמשיך להיות מושפעת מהייסוף בשקל והגברת התחרותיות
מחד,אךגםמלחצישכרמאידך, המשקהישראליצומחלפיקצבהצמיחההפוטנציאלי.מסתמנתהתמתנותבקצהעלייתמחיריהדיור.השקליוסףב-
5% בשנהשעברה(מולהסל).תחזיתהמאקרושלמחלקתהמחקרמניחהצמיחהשל3.4%בשנת2018(לעומת3.3%בתחזיתהקודמת),קיימת
ציפייהלאינפלציהשל 1.1%ב 2018-(עדכוןמ - 1.0% בתחזיתהקודמת)והעלאתריביתראשונהצפויהברבעוןד' 2018ל -.0.25%בנקישראל
צופהצמיחהשל 3.5%בשנת,2019אינפלציהשל 1.4%העלאתריביתאחתל - 0.50%בסוף.2019לפיהערכתנו,מדוברבמסר"יוני":קיימת
ציפייהלתוואיהעלאתריביתמאדהדרגתי.להערכתנו,בנקישראללאישקולהעלאתריביתלפנישהאינפלציהב-12החודשיםהאחרוניםתעלהמעל
1%וציפיותהאינפלציהשנהקדימהיעלולכיוון1.5%לפחות,כנראהלאלפנירבעוןב'.2019ברורשכלרמזלהעלאתריביתבעתידאושינויבנוסח
ה-forward guidanceיביאלהתחזקותבשקלאשרצפויהלהקשותבסופושלדברעלההחלהלהעלותאתהריבית .
היום צפויים להתפרסם :בשעה  11:00התמ"ג בגרמניה ,בשעה  13:00המאזן המסחרי בישראל ,בשעה  15:30מדד המחירים ליצרן בארה"ב
ובשעה21:00המאזןהפדראליבארה"ב .













ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות
ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
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