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 היום בחדשות

 מיקרו

  ,משרדי לבחינת להקמת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים -שר האוצר משה כחלון ושרת המשפטים, איילת שקד כי יקימו צוות ביןע"פ גלובס

םקטניםובינונייםנובעתמןההחלטהעלהקמתשוקהוןבורסאיייעודילעסקי .ובינוניים. למעשה מדובר במעיין בורסה שנייה שתתחרה בבורסה הקיימת

וזמין זול יצירתמקורהון ידי יצירתבורסהייעודיתתסייעלצמיחתםשלעסקיםקטניםובינונייםעל ייעודי.ההבנהכי בורסאי ההחלטהעלהקמתשוקהון

כיום,עסקים.בינונייםעלידייצירתמקורהוןזולוזמיןלעסקיםקטניםובינונייםנובעתמןההבנהכייצירתבורסהייעודיתתסייעלצמיחתםשלעסקיםקטניםו

,שלויתרונותקטניםובינונייםמתקשיםלקבלאשראימהבנקיםונגישותםלאשראיקמעונאימוגבלתמסיבותשונות.לעסקיםאלולרובאיןגישהלמימוןציבורי
 .רבים,ביניהם:מימוןזוליחסית,נזילותלמשקיעיםופיזורסיכונים

 והדיגיטל  חברות המדיה שלה בחודש אוגוסט, ולכן היא עורכת כעת מכרז לבחירת הקניון הווירטואלי מתעתדת להשיק את חברת ביג  גלובס,  ע"פ

שניהםלפרקזמןשל-מיליוןשקל7מיליוןשקל,ותקציבהטלוויזיהצפוילעמודעל15-תקציבהדיגיטלשיוקצהלמהלךצפוילעמודעלכשילוו אותה בכך. 

ישלזהמשמעותגבוה ,סחראלקטרוניישמשמעותגדולהכיוםבכלמהלךשיווקי,אבלכשמדוברבלהבנההדיגיטליתוליכולותאיסוףהדאטהפחותמשנה.

 .בשורתהרווח.נראהכיבביגמודעיםלכךושואפיםלהצטיידבספקיםברמההגבוההביותרשאפשרמידיןומוחשיתיותר,שכןהעבודהבאהלידיביטויבאופ

  ,אחזקהזותימכרתמורתמהמניות.  5%צפויה למכור בעצמה  ,כלל ביטוח ממניות החברה הבת 55%-המחזיקה ב, אי.די.בי פיתוח חברתע"פ דה מרקר

שלכללעד5%-ליוסיארד.ארדייטולהלוואהמבנקישראלילטובתהעסקה,ויחזיקאתה-מיליארדשקל3-כלומרלפישווישוקשלכ-מיליוןשקל150-כ
שלאתצריךלמכורמניות.כשנתיים עלתהאתמולמנייתכללביטוחב כללביטוח בעקבותהעסקההמתוכנת, שוקשל1.7%-בשוק, והחברהטיפסהלשווי ,

דואלשטיין,לשמורלעצמואופציהליהנותמעלייתערךעתידיתשלכללביטוח.מיליארדשקל.באמצעותעסקהזומנסהבעלהשליטהבאי.די.בי,אדואר3.22
 .הכלכליגבוהיותרמשמעותיתמהשווישלפיוהיאנסחרתבבורסהששוויהשכןהואסבור

  ,ביומיים האחרונים עם לארי מייזל, איש העסקים היהודי־אמריקאי, ונתי כהן, מנהל העסקים של האחים סיידוף מלוס אנג'לס, נפגשו ע"פ כלכליסט
אבלהמחזיקיםמתקשיםלהגיעלהסכמותעםהשנייםבנוגעלרכישתנציגות האג"ח של אפריקה ישראל ועם בנקאי ההשקעות ניר אפשטיין ואמיר צ'צ'יק, 

שטיין,כיהםמוכניםלסגורמיליארדשקל.במקבילהעבירולבלבייבומוטיבן־משהמסרלאפ2.8החברהבמסגרתהסדרהחוב.החובלמחזיקיםעומדעל
מספרהאפשרויותהעומדותעתהבפני.עיסקהבאופןמיידיובתנאיםמשופריםלעומתהצעתםהמשותפתהראשונית,אךבתנאישהמו"מינוהלאיתםבלעדית

אפשרותשלישיתשל .םבן־משהולבייבהנציגותמצטמצם.היאיכולהלהמתיןלבדיקותהנאותותשלמייזלולהצעהמחייבתמצדו,אולפתוחבמו"ממהירע

שקללגינדיהחזקות,יעקבאטרקצ'י,עמוסלוזוןאוהאחיםחג'ג',מיליון700הנציגותהיאלמכוראתדניהסיבוסואתהחברה־הבתאפריקהמגוריםתמורתכ־
  .מיליארדשקל1.3הצלעהשנייהבנכסיאפריקהישראל,שמוערכתבשווישל—ולנהלמכרזעלאפריקהנכסים

 


מאקרו

 נה ללא שינוי ועל רקע הצגת תכנית לקיצוץ המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים קלות לאחר שהבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית במדי

,0.1%,סיאוליורדת0.1%,הונגקונגללאשינוי,סינגפוריורדת0.4%יורדת,שנחאי0.2%יורדתטוקיו.חד בשיעורי המס בארה"ב על ידי הנשיא טראמפ

(לרבעוןהשנישהתפרסמוהיו9.4%(והייצוא)1.2%ניהייבוא).באוסטרליהנתויןלדולר111.2מולהדולרלשערשל0.2%-.היןנחלשב0.2%סידניעולה
טוביםמהצפי.

 הגבירה את החששות מפני גידול בגירעון  הצגתה הרשמית של רפורמת המס של הנשיא טראמפבורסות וול סטריט נסגרו בירידות קלות לאחר ש

מדדהדאו.לפרישתארה"במהסכםהסחרהחופשישלצפוןאמריקה טראמפמתכווןלחתוםעלצונשיאותי ובעקבותדיווחלפיויב הממשל בארה"ב,בתקצ

סגרהיוםבירידהקלהביותר.ומדדהנאסד"קנ0.1%סגרבירידהשל S&P 500 ,מדד0.1%-ג'ונסירדבפחותמ

  והקלות מס  55%-כיום ל 55%-מ –ממשל טראמפ הציג אתמול תכנית לרפורמה במערכת המיסים של ארה"ב ובמרכזה קיצוץ מסיבי במס החברות
דולרבמשךגדולות לאזרחים.  כיהקיצוץבמסהחברותיגדילאתהגרעוןבכשניטריליון יתהממשלאינהמציעהשוםשנים,אךתכנ10כלכלניםמעריכים,

סעיפיהתכניתעוליםפחותאו.פתרונותלכיווץהגרעון,למעטקביעה,שהצמיחההגדולהבמשקשצפויהמהקיצוץתתרוםלגידולמשמעותיבהכנסותממיסים

יותרבקנהאחדעםהבטחותשהשמיעטראמפבמהלךמסעהבחירותאשתקד.

  המאזןנטוהמשוקללשלכלרבעון א' מצביע על התרחבות בסקטור העסקי, בפרט בתעשייה ובמסחר.ל שהתפרסם אתמולסקר חברות של בנק ישראל

שנה1.26%-נקודותברבעוןהקודם.זוהרמההגבוההביותרבשלושהשניםהאחרונות.ציפיותהאינפלציהירדול9-נקודותברבעוןא'מ19-הענפיםעלהל
)למעטהשפעתהתנודתיותביבואכלירכב(.3%חברותתומךבתחזיתשלנושצמיחהיציבהוחזקהיחסיתסביבברבעוןהקודם.סקר1.4%-קדימהמ

 החלטתהריביתבגוש14:45נתוניהמאזןהמסחריבישראל,בשעה14:00סקראמוןהצרכניםשלגושהאירו,בשעה12:00בשעההיום צפויים להתפרסם

 בשעה ה15:00האירו, הייצור נתוני בשעה בגרמניה, לצרכן המחירים ומדד בישראל ומסיבת15:30תעשייתי בארה"ב קיימא ברי מוצרים הזמנות נתוני
נתונימכירותבתיםבהמתנהבארה"ב.17:00עיתונאיםשלהבנקהמרכזישלגושהאירוובשעה

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות
 מדדי אג"ח ארץ ובעולםביצוע מדדים עיקריים ב

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.28% -1 - 

US10 2.31% -1 - 

IlGov2* 0.36% -1 *-92 

IlGov10* 2.24% 0 *-7 

**60תלבונד  1.08% -4 **122 

 164** 1- 2.59% שקלי**

IBOXXIG***   1 ***63 

IBOXXHY***   1 ***328 

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

 0.29% 3.28 ₪יין/ 0.08% 1.09 יורו/דולר 0.41% 3.98 ₪יורו/ 0.33% 3.65 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001125504
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001125504
http://www.globes.co.il/news/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.tag
http://www.themarker.com/misc/tags/1.3526
http://www.themarker.com/misc/tags/1.3526
http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=224014
http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=224014
http://www.themarker.com/markets/reports/1.3948372
http://www.themarker.com/markets/reports/1.3948372
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4050930
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4050897
http://www.themarker.com/wallstreet/1.4050897

