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 היום בחדשות

 מיקרו

 בצעדים משפטיים נגד בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ, וחברת יורוקום שבבעלותו, והפסיק את המגעים להסדר החליט לנקוט בנק הפועלים  ,כלכליסט ע"פ
צפוייםחוב, לאחר שהשתכנע כי התנהל בחוסר תום לב במו"מ וכי אינו מתכוון להזרים כסף מכיסו הפרטי לכיסוי חובותיו. אלוביץ' הבנקיםשלהםחייב יתר

לאהחליטובאיזההליךלנקוט,אךעומדותבפניושלושאפשרויות.הראשונה:בקשהלמנותמפרק,בעלתפקידשימכוראתהנכסיםשללהצטרףלמהלך.בבנקעוד
נאמן,.השלישית:מינוייורוקוםויחלקאתהתמורהביןהנושיםואוליאףיפעללהבראתהחברה.השנייה:מינויכונסנכסים,שתפקידולאכוףאתהחזרתהחובותלנושים

בקשהלהכרזהעלאלוביץ'כפושטרגלאינהעומדתעלהפרקמשוםשלאלוביץ'איןבעלתפקידשנכנסלנעליושלהחייב,עושהסדרבנכסיוודןעםהנושיםעלהסדר.
 ערבותאישיתלחובותיו.

 וץ של כלכליסט, כמעט כחודש לאחר כניסתו של מנכ"ל טבע החדש לתפקיד החברה, טבע מוציאה לפעול תוכנית התייעלות במסגרתה צפוי בין השאר קיצ ע"פ
במסגרתמהלךההתייעלותהדרמטיצפויהטבעלהכריזעלפיטוריעשרותאחוזיםמהעובדיםגםבארה"ב.בשלבזההפיטוריםמעובדי החברה בישראל. 20-22%-כ

במתכונתמצומצמתיותר .באירופהיהיו החטיבותהאזוריותשלהחברהבארץהנהלתטבעבראשותשולץעובדתבימיםאלהעלפרטי המהלךבצוותאעםמנהלי
 .עלידיג'רמילוין,מנכ"להחברהדאז2012מישישלםאתמחירחילופיההנהלהיהיהגםמייקלהיידן,סמנכ"להמחקרוהפיתוחשהובאלטבעב־.ובארה"ב

  ,על הפרת שלושה פטנטים המגנים על התרופהחברת התרופות שייר תובעת את חברת טבע ע"פ דה מרקר Mydayis  שמיועדת לטיפול בהפרעה קשב
מועדפקיעתושלהפטנטהארוךמביןהשלושה.-2029שיירמבקשתצושימנעאתשיווקאתהגרסההגנריתלתרופהשטבעמפתחתעדלאוגוסטהיפראקטיבית.

 במקרהשגרסהגנריתשל כספי מועדזהשיירמבקשתבנוסףפיצוי ומשווקותעל.התרופהתושקלפני שייר-מכירותהתרופותלטיפולבהפרעתקשבשפותחו ידי
 .2016-מיליארדדולרב2.5-הסתכמוב

  ,מדוברבהלוואתגישורעבורחברתיורוקוםתקשורתמיליון שקל מקרן סקיי.  25 -20שאול אלוביץ' בדרך לסיומו של הליך לקבלת הלוואה של ע"פ כלכליסט
תמורתשיעבודמניותחברת.שבבעלותו הסכימהלהעמידהלוואהכזו סקיי שבהמחזיקאלו DM קרן ב־אלקטרוניקה, באמצעותחברתיורוקוםתקשורת75%ביץ'

אלוביץ'.גדיורוקוםהפרטית.עםזאת,לאברורמהיעלהבגורלושלהמו"מעםסקיילאורכוונתבנקהפועליםלפנותלביתהמשפטבבקשהלפתוחבהליכיםמשפטייםנ
מיליוןשקל.בשלהפערים,נראהכי50ניםלרכושאתהשליטהרקלפישווישלמיליוןשקל,אולםבקרןסקיימוכ 60-70לפישווישל DMמבקשלמכוראתחלקוב־

 .אלוביץ'מעדיףלקבלאתההלוואה,שאמורהלשמשלמימוןהפעילותהשוטפתשלחברותיורוקוםתקשורת,יבואניותפנסוניקוברדר

  ,אתתפקידהיו״ריתפוסמחדשבעלהשליטהובנו של בעל השליטה, עופר אליהו. היו״ר יוחנן דנינו יסיים את תפקידו לאחר שנתיים וכך גם המנכ"לע"פ דה מרקר
עופראליהונדרשלוותרעלתפקידהמנכ"ל,שכןעלפיתקנות.בויאנג'ובחברה,שלמהאליהו,ואילולתפקידהמנכ"למועמדתכרגעהחשכ"ליתלשעבר,מיכלעבאדי

בלשובלתפקידהיו"רהביאלכךשבנועופרנאלץאליהוהא לשליטהיכהנובתפקידיםבכיריםיחדיו.לכן,רצונושלרשותשוקההוןלאניתןשבעלשליטהומקורבלבע
 .לוותרעלתפקידהמנכ״ל

  ,חנות בימים אלה אפשרות לשפר את תנאיהן ואולי אף לעבור בעקבות ההסכם הנדיב שחילצה שופרסל מכאל, רשתות מזון נוספות בוע"פ גלובס
-ויקטורי.לאחרהמהלךשלשופרסל,שתירשתותעובדותעםחברתכאלרמילויו-במפההנוכחיתשתירשתותעובדותעםישראכרט.אחרת כרטיסי אשראי לחברת

קבתחילתהדרךשופרסלויינותביתן,ולאומיקארדצפוילהפסיקבשנההבאהאתהשותפותעםכאלולהישארללארשתמזון.לפיהערכות,משחקהכיסאותנמצאר
םנחשבלמנועצמיחהבענףכרטיסיאשראי,ובמיוחדהמועדוניםעםרשתותהמזוןשכןמדוברבהוצאהבנקאיי-ושינוייםנוספיםצפוייםבהמשך.תחוםהמועדוניםהחוץ

מסךההוצאותבכרטיסיאשראי,והבטחתהנחהקבועהברשתותהמזון,כפישנהוגברובהמועדונים,מגבירהאתנטייתהלקוחותלהשתמש18%-משמעותיתשלכ
 .ריכיםכיסיכויקלוששמתחרותיהשלשופרסליצליחולהשוותלתנאיםשהיאמקבלתבענףכרטיסיהאשראימעעםזאת,בהם.

 
 



מאקרו

 הנפטהגולמימסוגטקסס.;סינגפורנסחרתללאשינוי1%-שומרתעליציבות;שנחאינסוגהב;הונגקונג0.5%-טוקיועולהב.מגמה מעורבת במסחר באסיה היום
0.8%-והגיעלשיאשלשנתיים.הדולרשומרעליציבותהבוקרלאחרשאמשירדב2%-דולרלחבית,לאחרשעלהאתמולבכ57.9למחירשל0.2%-מתוקיורדב

דולרלליש"טועולהמעטמול1.3325הדולרנסחרללאשינוימולהליש"טבשערשלשששותפותהסחרהגדולותשלארה"ב.העוקבאחריהמטבעותשל ICE במדד
 .ריןלדול111.300היןהיפני,לשערשל

 נאסד"ק.אותת על כוונתו להעלות את הריבית בארה"ב בחודש הבא בורסות וול סטריט נסוגו משיא לאחר שהבנק הפדרלי מדדמניותהטכנולוגיה עםזאת,
בשיאנומינלילאחרשנסגרביום0.3%-בירד ג'ונסהדאו מדד.המשיךלשבורשיאים 0.1%הוסיף נאסד"ק מדד,שלישי איבדS&P 500 מדדוונסגרבשיאנומינלי

דאגהגוברתבבנקהפדרלילגביהאינפלציהלשפלשלארבעהשבועותמולהמטבעותהמרכזייםבעולםלאחרשירדהדולר.ונסוגמשיאנומינליבונסגראתמול0.1%
לרמהשלבנובמבר ירדדד בטחון הצרכנים בארה"ב של אוניברסיטת מישיגן מ.2018אתהריביתבשנתהעלתהספקותלגביקצבהעל,הנמוכההעיקשתבארה"ב

 .'נק98לירידהחדהיותרשלהמדדלרמהשלהצפיהיהבאוקטובר,'נק100.7לעומתרמהשל'נק98.5

  ח"מיליארדש5הגידוליאפשרתוספתשל(.2.2% -נקבע בחוק תוצר )ממה ש 2.2% -ל 2012ראש הממשלה ושר האוצר שוקלים לעלות את יעד הגירעון בשנת
 .פיסקאליתהשנתבחירותועלוללפגועבאמינותבגרעון.שינויביעדהגרעוןנעשהעלרקע

 סקרה11:00בשעההיום צפויים להתפרסם-IFO דמנהליהרכשמד16:45קרמשרותפנויותלחודשאוקטוברבישראלובשעהס13:00לעסקיםבגרמניה,בשעה
 .לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חופשת חג ההודיה, וביום שישי יתקיים יום מסחר מקוצר היוםשלמגזרהייצורבארה"ב.



 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.73% -2 - 

US10 2.32% -2 - 

IlGov2* 0.12% -1 *-161 

IlGov10* 1.77% 1 *-55 

 125** 1 0.95% **60תלבונד

 163** 4 2.34% שקלי**

IBOXXIG***   -1 ***53 

IBOXXHY***   -3 ***316 

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

 0.35% 3.16 ₪יין/ 0.67% 1.18 יורו/דולר 0.30% 4.15 ₪יורו/ 0.36%- 3.51 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

https://www.themarker.com/markets/1.4461330
https://www.themarker.com/markets/1.4461330
http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99.tag
http://calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-70010699,00.html?quote=%D7%98%D7%91%D7%A2%20(US)
http://calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-70010699,00.html?quote=%D7%98%D7%91%D7%A2%20(US)
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4624669
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4624669
http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=30.10.!DJI
http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=30.10.!DJI
http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=29.10.@CCO
http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=29.10.@CCO
http://finance.themarker.com/home/?type=3&documentId=33.10.!SPX
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4624669
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4624669
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4624669

