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קרן יורק מצטרפת למרוץ לפירמידה השברירית של בזק
ע"פ כלכליסט ,מתעניינת חדשה ומפתיעה ברכישת בזק :קרן יורק האמריקאית ,שביצעה כמה השקעות בעבר
בישראל ,בוחנת את רכישת השליטה בענקית התקשורת .נציגי הקרן קיימו באחרונה שיחות מול בכירי
החברה ובנק ההשקעות אופנהיימר ,שמלווה יחד עם מגדל שוקי הון את תהליך מכירת  65%ממניות בי־קום,
שמחזיקה בשליטה בבזק .קרן יורק בינתיים רק מתעניינת ולא העבירה הצעה .מקורבים לתהליך טענו כי יורק
הבהירה כי השווי הנוכחי שלפיו נסחרת בי־קום ,כ־ 708מיליון שקל ,אינו ריאלי מבחינתה וכי תגיש הצעה רק
בשווי נמוך משמעותית ממנו.

המפקחת על הבנקים לכאל :הקפיאו את ההלוואות לצרכנים במיזם עם שופרסל
ע"פ דה מרקר ,המפקחת על הבנקים ,חדוה בר ,פנתה אל מנכ"לית בנק דיסקונט ולמנכ"ל החברה הבת כאל
בדרישה להקפיא את קידום מכירת ההלוואות במסגרת מיזם שופרסל פיננסים .החלטת הפיקוח על הבנקים
להקפיא את פעילות המיזם נובעת מכך שבבנק ישראל לא אהבו את הסרטון הפנים ארגוני שהופץ באחרונה
לעובדי שופרסל .בסרטון נאמר כי במהלך שלושת החודשים האחרונים קיימה שופרסל פיילוט ,שבמסגרתו
הוענקו באחד הסניפים יותר מ 80הלוואות ללקוחות פרטיים .בחברה התגאו בכך שמדובר בגיוס הלוואות
בהיקפים גבוהים אף יותר מאשר בבנקים .ההלוואות הללו הוצעו לכלל לקוחות שופרסל ,ולא רק ללקוחות
המיזם המשותף כאל .בעקבות כך ,בפיקוח על הבנקים רוצים לוודא שהאשראי שנמכר על ידי שופרסל אכן
עומד בכל הקריטריונים שהגדיר בנק ישראל עבור בנקים וגופים פיננסיים שמספקים אשראי לציבור.

סופית :בן משה נסוג מעסקת אפריקה ישראל
ע"פ כלכליסט ,מוטי בן משה נסוג סופית מעסקת אפריקה ישראל ומאשים את מחזיקי האג"ח בפיצוץ
ההסדר .במכתב ששלח לנציגות המחזיקים כותב בן משה כי מאחר שהם העמידו תנאים להארכת מועד
התנאים המתלים ,והחלו במגעים מול צדדים שלישיים  ההסדר ביניהם מבוטל .בן משה דורש בחזרה את
הפיקדון שהפקיד לעסקה .המחזיקים יכנסו היום אסיפה במטרה להתחיל במגעים עם רוכשים חדשים ,בראשם
נתי סיידוף ולארי מייזל.

שנה טובה בשוק החלב :המכירות של שלוש המחלבות הגדולות צמחו ב–4.4%
ע"פ דה מרקר ,שלוש המחלבות הגדולות — תנובה ,טרה ושטראוס הציגו ב– 2018צמיחה בשיעור של
 4.4%במכירות ,שהסתכמו ב– 344מיליון שקל במונחים כספיים — כך על פי נתוני סטורנקסט .בפירוט לפי
מחלבות ,עולה כי המכירות של שטראוס צמחו ב– 93) 5.5%מיליון שקל(; המכירות של תנובה עלו ב–3.7%
) 146מיליון שקל( ,לאחר שנים של ירידה בהכנסות; והמכירות של טרה עלו ב– 16) 1.3%מיליון שקל(.

השינויים בענף הקמעונאות מגיעים גם למשביר לצרכן :מצמצמת שטחי מסחר וסוגרת
סניפים
השינויים בענף הקמעונאות שמשפיעים של שטחי המסחר של הקמעונאיות הגדולות מגיעים גם לרשת
המשביר לצרכן .החברה ,שבניהול ובשליטת רמי שביט ,מתייעלת ומצמצמת את פריסת שטחי המסחר שלה.
הרשת עוזבת בימים אלה את השטח שבו פעלה ב 8השנים האחרונות במתחם גן העיר בתל אביב ,ואת
מחצית השטח שמשתרע על פני שתי קומות תתפוס רשת הפארם  Beשל שופרסל )לשעבר ניופארם(,
שתקים בו סניף בשטח של כ 500מ"ר .המשביר מצמצמת את שטחי המסחר שלה גם במתחם הקריון של
קבוצת קניוני עופר שבקריית ביאליק .שם תקטין הרשת את שטחה מגודל של  6,400מ"ר לשטח של 3,000
מ"ר בלבד .לפי גורמים בענף ,מי שעשויה להחליף את המשביר בקריון היא רשת מקבוצת גוטקס )זארה(
שבבעלות ג'ואי שוובל .בנוסף ,המשביר צפויה לעבור לצמצם שטחים גם באשדוד ולעבור מקניון לב אשדוד
שצפוי להיהרס ,לחנות קטנה יותר בקניון הסי מול בשטח של  1,800מ"ר.

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות שערים
המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות שערים ,על רקע אופטימיות לגבי שיחות הסחר בין ארה"ב לסין
ובעקבות העליות שנרשמו אתמול בבורסות וול סטריט .טוקיו עולה ב ,1.1%הונג קונג עולה ב,2.5%
שנחאי עולה  ,1.2%סיאול עולה ב ,1.9%סידני עולה ב .0.9%שיחות הסחר בין ארה"ב לסין נמשכות
זה היום השלישי .לפי דיווחים ,נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחוש בדעתו להשיג תוצאות במשא ומתן ,אם
כי בכירים אמרו כי ככל הנראה לא יושג הסכם והשיחות רק יתקדמו לסבב נוסף בדרג גבוה יותר.
אתמול צייץ טראמפ בחשבון הטוויטר שלו כי השיחות "הולכות ממש טוב".

המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בעליות שערים זה היום השלישי ברציפות
המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בעליות שערים זה היום השלישי ברציפות ,לאחר שנשיא ארה"ב
דונלד טראמפ הביע שביעות רצון מהתקדמות שיחות הסחר בין ארה"ב לסין ,שיימשכו גם היום .דאו
ג'ונס עלה ב S&P 500 ;1.1%עלה  1%ומדד נאסד"ק עלה ב" .1.1%השיחות עם סין הולכות ממש
טוב!" צייץ אמש טראמפ ,לאחר יומיים שבהם התקיימו מגעים בין נציגים מארה"ב ומסין בבייג'ין .היה זה
סבב ראשון של שיחות סחר בין ארה"ב לסין מאז שהסכימו טראמפ ועמיתו הסיני שי ג'ינפינג בחודש
שעבר על הפסקת אש של  90יום במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם .השיחות,
שאמורות היו להסתיים אמש ,יימשכו גם היום ,כך אמר סטיבן וינברג ,בכיר במשרד האנרגיה
האמריקאי .וינברג אמר לכתבים בבייג'ין כי היומיים הראשונים של השיחות "היו טובים" .שר המסחר
האמריקאי וילבור רוס הביע אתמול אופטימיות ואמר בראיון ל CNBCכי "יש סיכוי טוב שנגיע להסדר
סביר" .בשיחות השתתף אתמול סגן נשיא סין ,ליו הא ,מה שמעיד כי הסינים עושים מאמצים להשיג
תוצאה חיובית במגעים.

אשראי הצרכנים בארה"ב עלה בנובמבר מעבר למצופה
אשראי הצרכנים בארה"ב עלה בנובמבר מעבר למצופה .אשראי הצרכנים בארה"ב נותר גבוה
בנובמבר ,זה החודש השני ברציפות ,כך לפי נתונים שפרסם אמש הבנק הפדרלי .האשראי גדל
ב 22.1מיליארד דולר בנובמבר לסכום מותאם עונתית של  3.98טריליון דולר .היתה זו עליה חדה
מהתחזיות ,אך האטה קלה לעומת העליה של  25מיליארד דולר שנרשמה באוקטובר ,אשר היתה
הקצב המהיר ביותר מזה  11חודשים .נובמבר היה החודש השלישי מבין ארבעת החודשים האחרונים
שבו גדל אשראי הצרכנים ביותר מ 20מיליארד דולר ,דבר שלא קרה בארה"ב מזה ארבע שנים.

מחיר הנפט עלה זה היום השביעי ברציפות
מחיר הנפט עלה זה היום השביעי ברציפות ,על רקע תקוות לקיצוץ תפוקה של מדינות אופ"ק .הפעם
האחרונה שבה נרשם רצף עליות כזה ממושך היה בקיץ  .2017בסך הכל בשבעת ימי העליות האלה
השלים הנפט זינוק של  11%והצליח להתקרב שוב לרף  50דולר לחבית .העליות נרשמות על רקע
ביטחון גובר של המשקיעים בכך שמדינות אופ"ק ,בהובלת סעודיה ,יישמו החודש את קיצוצי התפוקה
שאליהם התחייבו בפגישתן האחרונה.

צפוי גרעון גבוה השנה
צפוי גרעון גבוה השנה .משרד האוצר צופה צמיחה של  3.1%השנה ומעריך שהגרעון יגיע ל 50
מיליארד  ,₪או כ  3.6%במונחי תוצר .כזכור ,בדצמבר  18האוצר דחה הוצאות והחזרי מסים במטרה
להראות גרעון סביר בשנת  ,2018זאת על חשבון הגרעון השנה .לפי הערכתנו ,צפויה צמיחה מתונה
יותר של ) 2.8%על רקע השפעת ההתמתנות בסביבה הגלובלית( כאשר הגרעון צפוי להתקרב ל 4%
תוצר ,מה שידרוש התאמות פיסקאליות לאחר הבחירות ,כולל העלאת מיסים.

סימני התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית
סימני התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית .מדד האמון הצרכני של פועלים ירד ב  1.1נקודות בחודש
דצמבר לאחר ירידה מצטברת של  2.3נקודות בחודשיים הקודמים .עדיין מדובר ברמת אופטימיות
גבוהה אך נמוכה יותר מהשיא ברבעון ג' .כנראה שמדובר בהשפעה שלילית עקב השחיקה בערכם של
הנכסים הפיננסים .גם הנגיד ירון התייחס לחשש להתמתנות בצריכה הפרטית השנה .בנק ישראל צופה
גידול של  2.5%בלבד בצריכה הפרטית השנה .כבר בסוף  2019מסתמנת התמתנות בצריכה כאשר
ההכנסות ממע"מ מקומי ברוטו )ללא החזרים( עלה ריאלית ב  1.2%בלבד לעומת הגבייה בדצמבר
 .17יחד עם זאת ,הצריכה הפרטית עדיין נתמכת על ידי שוק עבודה הדוק ועליית השכר )y/y 4.3%
באוקטובר(.

מוסדיים ממשיכים לקנות מט"ח
מוסדיים ממשיכים לקנות מט"ח .גופים מוסדיים ישראלים ממשיכים לרכוש מט"ח ) 1.2מיליארד דולר
נטו בנובמבר 0.5 :מיליארד רכישות של נכסים בחו"ל  0.7 +מיליארד הקטנת גידור( ולהגדיל את שיעור
החשיפה למט"ח ) 17.9%מסך הנכסים בנוב' לעומת  17.3%לפני חודש ו  15.7%לפני שנה( .מחודש
מרץ עד נובמבר גופים מוסדיים רכשו  8.8מיליארד דולר ,פעולה אשר תרמה לפיחות מתון בשקל.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה  בגרמניה המאזן המסחרי ,מכרז אג"ח ל 10שנים .בגוש האירו שיעור האבטלה .בבריטניה
נגיד הבנק המרכזי קארני נואם.
ארה"ב  חברי ועדת השוק הפתוח בוסטיק ורוזנגרן נואמים ,מלאי נפט גולמי ,פרוטוקול פגישת ועדת
השוק הפתוח.
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