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הפועלים ולאומי במגעים לשיתוף פעולה עם אמזון
ע"פ כלכליסט ,שני הבנקים הגדולים בישראל  בנק הפועלים ובנק לאומי  מקיימים מגעים נפרדים לשיתוף
פעולה עם ענקית הקמעונאות האמריקאית אמזון .לאחרונה נערכו כמה פגישות בין נציגי אמזון לראש החטיבה
לבנקאות דיגיטלית בבנק לאומי תמר יסעור ובין נציגי ענקית הקמעונאות למנהל הפיתוח העסקי של בנק
הפועלים ניב פולני .הפגישות עסקו בכמה אפשרויות לשיתוף פעולה בין הגופים .כמו כן ,נודע כי לאומי מקיים
מגעים דומים עם ענקית המסחר המקוון  .eBayבפגישות עם אמזון ,דנו במספר אפשרויות:
 .1להעניק הנחות ללקוחות הבנקים שיבצעו רכישות באמזון באמצעות כרטיסי האשראי של הבנקים.
 .2הבנקים בוחנים אפשרות לפתוח חשבונות בנק ייעודים לביצוע קניות באמזון ,שיזכו להטבות שונות.
 .3הבנקים בוחנים אפשרות ליצור חיבור בין עסקים שהם לקוחות שלהם לאמזון ו־ eBayכדי שהם יוכלו
להיכנס לפעילות מסחר בפלטפורמות האינטרנטיות ,תוך שהם נוטלים הלוואות מהפועלים ולאומי כדי לממן
זאת ,או מקבלים מהם ייעוץ עסקי.
 .4נבחנת אפשרות לעשות שימוש בשירותי הענן של אמזון ,שתקבל גישה לנתוני הבנקים ,כדי ליצור
פלטפורמה פיננסית שתאפשר ללקוחות להשוות את מחיריהם של שירותים פיננסיים שונים.
 .5שיתוף פעולה נוסף שנבחן הוא הנפקת כרטיס אשראי משותף לכל אחד מהבנקים עם אמזון.

טבע תשלם לעובדי מפעל הקופקסון בכפר סבא תוספת שכר של  2.2%ב2019
ע"פ דה מרקר ,סכסוך העבודה בין חברת טבע לעובדי מפעל הקופקסון בכפר סבא הסתיים .טבע חתמה על
הסכם קיבוצי חדש שיהיה בתוקף ב 20192018עם ועד העובדים בראשות אלירן קוזליק .על פי ההסכם
החדש יקבלו העובדים תוספת שכר אחידה של  2.2%ב .2019עבור  2018לא תינתן תוספת שכר ,אך
העובדים קיבלו פיצוי על שחיקת השכר באמצעות קיצור שבוע העבודה ומעבר מ 186ל 182שעות עבודה 
כך שהשכר לשעה עלה אפקטיבית ב .2.2%עובדי כפר סבא יקבלו מענק של שתי משכורות בגין
 .2018עובדי המפעל בכפר סבא ,שהוא אתר הייצור העיקרי של התרופה המקורית של טבע לטיפול בטרשת
נפוצה ,הכריזו על סכסוך עבודה בראשית ינואר  .2019הסכסוך הוכרז בתגובה להצעת הנהלת טבע לא לתת
כל תוספת שכר ב 2018ותוספת שכר של  1.4%ב  2019וגם זאת בכפוף להערכת ביצועיו של העובד ולא
תוספת שכר אחידה ,כפי שסוכם בסופו של דבר.

מסתמן :מחזיקי האג"ח ידחו הצעת סרצ'לייט לרכישת ביקום
ע"פ גלובס ,התנגדות מובהקת מסתמנת בקרב מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב להצעת קרן ההשקעות
סרצ'לייט לרכישת ביקום השולטת בבזק .היום אמורה להתקיים אסיפה של מחזיקי האג"ח בנושאים שנקבעו
עוד קודם להצעה של סרצ'לייט ,אך הלך הרוח בקרב נציגות מחזיקי האג"ח ושל רוב המחזיקים הגדולים היא
לסרב להצעה .בקרב מחזיקי האג"ח עולות שתי טענות מרכזיות נגד ההצעה והיא שלמעשה ההצעה של
סרצ'לייט איננה הצעה מחייבת אלא מעין אופציה בחינם שמאפשרת להם לצאת מהעסקה מתי שיחפצו ללא
תשלום כלשהו .הטיעון השני הוא שהמחיר נמוך מדי .הצעת סרצ'לייט מדברת על בסיס של  17שקל למניית
ביקום ,והיות שאינטרנט זהב מחזיקה  19.4מיליון מניות ביקום ) 52%מההון( ,מדובר על  330מיליון שקל
שישולמו במזומן .נוסף על כך ,קיים מנגנון אפסייד שעשוי להגדיל את מחיר המניה בעד  8שקלים נוספים,
כלומר התמורה המקסימלית יכולה להיות  490מיליון שקל .התרחיש של התמורה המלאה משקף תספורת של
כ 20%למחזיקי האג"ח )בהכללת המזומנים שקיימים כיום בקופת החברה( .אינטרנט זהב חייבת למחזיקי
האג"ח שלה כ 722מיליון שקל.

ישראל קנדה ומנכ"ל פתאל בעבר יקימו רשת בתי מלון
ע"פ כלכליסט ,קבוצת ישראל קנדה מקימה רשת מלונות לייפסטייל בשיתוף עם מי שהיה בעבר מנכ"ל רשת
פתאל ראובן אלקס .אלקס יחזיק ב־ 20%ממניות החברה החדשה ,שתפעיל בתי מלון תחת המותג פליי
הוטלס ) .(Play Hotelsהמלון הראשון יוקם בפרויקט מידטאון תל אביב ,כ  120חדרי מלון .הכניסה של
ישראל קנדה למלונאות נעשית בתקופת תנופה לענף ,בישראל בכלל ובתל אביב בפרט .החברה תנסה לסיים
את הקמת החדרים במידטאון עד לאירוויזיון שיתקיים במאי .החברה הציבה לעצמה יעד של הקמת 1,000
חדרי מלון בתל אביב .לא מדובר במלונות בוטיק ,אלא בחדרים מתקדמים מבחינה טכנולוגית ,בעיצוב
אדריכלים בינלאומיים — וכנראה גם במחירי פרימיום.

עליות באסיה; המשקיעים מקווים לפריצת דרך בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין.
בורסות סין שבו היום לפעילות בתום חופשת ראש השנה הסיני והמסחר בהן מתנהל במגמה חיובית על
רקע תקוות המשקיעים לפריצות דרך בסבב השיחות בין ארה"ב לסין בנושא סחר .בורסת שנחאי עולה
ב ;0.9%שנזן קופצת ב ;2.3%סיאול יורדת ב ;0.1%הונג קונג מתחזקת ב ;0.2%סידני יורדת
ב .0.2%בטוקיו לא מתקיים היום מסחר בשל חג .בימים חמישי ושישי יתקיים סבב שיחות נוסף בין
ארה"ב לסין בנושא סחר ,כשבראש המשלחת האמריקאית יעמוד שר האוצר סטיבן מנוצ'ין .בשיחות יעלו
האמריקאים נושאי מפתח להשגת הסכם בין הצדדים ,ובהם מדיניות הטכנולוגיה הסינית והגנה על קניין
רוחני במדינה.

הנפט פתח את השבוע בירידות
הנפט מסוג ברנט יורד ב 1%ל 61.5דולר לחבית ,ונפט מסוג  WTIיורד ב 1.4%ל 52דולר לחבית.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה  בריטניה ,נתוני תמ"ג )רבעון  (4וייצור תעשייתי )דצמ'( ,מאזן מסחרי.
ארה"ב  השינוי במספר המשכנתאות בפיגור  סקר ) MBAרבעוני(.
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