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 היום בחדשות

 מיקרו

 בפגישהשנערכהעםמהצעתו הקודמת. 00%ע"פ כלכליסט, איש העסקים נתי סיידוף הגיש לבנקים הנושים של יורוקום הצעה חדשה להסדר חוב שנמוכה ב־
מיליון100מיליוןשקלבמזומןו־150כוללתמיליוןשקלבלבד.ההצעה250נציגיהבנקיםהגישהיועץהכלכלישלסיידוף,איילידווב,הצעהלרכישתיורוקוםתמורת

מיליוןשקלאםיתרחשאחדמשניהמקריםהבאים:שוויבזקיעלהבצורה150כמוכן,ההצעהכוללתאפשרותלתשלוםנוסףשלשקלנוספיםבפריסהלשבעשנים.
מצבשכרגענראהבלת בזק, שיורוקוםתשיגשליטהאפקטיביתבדירקטוריון שלמשמעותיתאו סיידוףמציעלרכושנתחמהותי בנוסף, אפשרי. שקל100י מיליון

חלקמהבנקיםמעדיפיםלנסותבהנפקתזכויות מקורביםלמגעים, אולםלדברי הםאינםמוכניםלמתווההחדש, לסיידוףכי הבנקיםהודיעו שתבצעאינטרנטזהב.
 .רתנכסייורוקום)אנלייטאנרגיה,חללתקשורתובזק(בחלקיםלמצותאתהמגעיםמולסיידוףולאלהגיעלמצבשלפירוקומכי

 ־בת ע"פ כלכליסט, ישראייר ניהלה משא ומתן ממושך עם שופרסל לפתיחת מיזם שופרסל תיירות במקביל לגוליבר וביקשה לבצע את המיזם איתה, כחברה
בכיריישראיירהביעואתאכזבתםמצעדזהגםבפני.אולםהנהלתשופרסלבחרהבסופושלדברבגוליברבבעלות מלאה של אי.די.בי, בעלת השליטה בשופרסל.

אלשטייןשבחרשלאלהתערבבשלבזה. אדוארדו ישראיירמנהלתבימיםאלהמו"מלשיתוףפעולהדומהעםהמתחרהשלבעלהשליטהבאי.די.בי בצעדנגדי כי
םנקודתיים,אבללאבמיזםרחבשלפעילותמשותפתבחברה־בת.פעילותכזו,אםביןרמילוילביןישראיירישכברכיוםשיתוףפעולהבמבצעירמילוי.שופרסל,

 .תיחתם,תיצורתחרותלמיזםשלשופרסלוגוליבר,ובהלמעשהיתחרושתיקבוצותשלאי.די.ביזובזו

  פארם -מהון מניותיה של חברת גוד 40.01%ישת מרכולים, חתמה על הסכם לרכ 54ע"פ דה מרקר, רמי לוי מאיץ את כניסתו למרכזי הערים. החברה, שמפעילה
המניותהקיימיםתמורתמיליון דולר. 5.4תמורת  תמורת2העסקהתבוצעברכישתמניותמבעלי לוי ובהקצאתמניותחדשותלרמי דולר דולר2.5מיליון מיליון

אלףשקללחודש900-800תלאביב,שמחזורהמכירותהמוערךשלהםהואסניפיםב9-עםרכישתהשליטהבגודפארםתקבלרמילויגישהלשיוזרמולגודפארם.
 . 2017ספטמבר-מהמחזורבינואר3.1%-לחנות.זאתכאשרהרווחיותהתפעוליתשלחנויותגודפארםגבוההעלפיהערכותמזושלחנויותרמילוי,והגיעהל

 להפריט  איוב קרא ושר התקשורת משה כחלון שון הקרוב בהצעת מחליטים של שר האוצרע"פ גלובס, ועדת השרים לענייני הפרטה, אמורה לדון ביום רא
מחו"ל.20%בשנישלבים.בשלבהראשוןשלההפרטה,תתבצעמכירהפרטיתשלמדוברבהפרטהדואר ישראל.  את בשלבממניותהחברהלמשקיעמהארץאו

 היתר,ממניותדוארישראלבבורסה.ה20%השנישלההפרטהיונפקו בין ליךהמכירההפרטיתיתבצעבמכרז.במסגרתההליךתהיההרשותרשאיתלהתחשב,
החלקהשנישלואר.בגובההתמורההמוצעתעבורהמניותוכןבניסיוןוביכולתשלהרוכשבתחומיפעילותהחברהאובתחומיפעילותמשיקים,לרבותפעילותבנקהד

רההפרטיתבדרךשלהצעהלציבורלפיתשקיף,שתכלולהצעתמכרשלהמדינהו/אוגיוסהוןלחברהבבורסהלניירותהמהלךיתבצעתוךשנתייםמהשלמתהמכי
 .60%-ערךבתלאביב.לאחרהשלמתשניהשלבים,שיעורהחזקותהמדינהבחברה)בדילולמלא(לאיפחתמ

 דירוגהאשראיהבינלאומישלהחברהלהחברהמתכבדתלהודיעכי,חברתדירוגהאשראיפיץ',אישררהאת- כיל- BBB  העםתחזיתיציב. 

 

 

 

 

 

 

 

 מאקרו

  .סינגפור,0.8%-שנחאייורדתב,0.1%-הונגקונגנחלשתב,0.6%-טוקיועולהבהמסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת על רקע העלאת הריבית אמש בארה"ב
סי0.3%מאבדת עולהבמערכה; יורדתב0.5%-אול עלמכסים.0.2%-וסידני נשיאארה"בדונלדטראמפלהכריז היוםצפוי מוצרים60בשווי מיליארדדולרעל

.מתוצרתסין

 לא ו  - 1.5%     1.04%ושמר על טווח היעד שלו  0.24% -ב ום מסחר הפכפך בוול סטריט הסתיים בירידות לאחר שהבנק הפדרלי העלה כצפוי את הריביתי
עםזאת,דבריושליו"רהפדג'רוםפאואללפיהםשינוייםבכיריהבנקדבקובתחזיתםלשלושהעלאותריביתהשנה..אותת על הגברת קצב העלאת הריבית השנה

 .0.2%-ירדובS&P 500-ו דאוג'ונס מדדי,0.3%-בירד  נאסד"ק מדד.הכבידועלהמדדיםבמדיניותהסחרשלארה"במהווים"סיכוןחדש"לתחזית,

 מיליון2.6-מלאיהנפטהגולמיבארה"בירדבשבועשעברב.מחיר הנפט זינק לשיא של כמעט שבעה שבועות בעקבות נפילה מפתיעה במלאי הגולמי בארה"ב
,בבורסתהסחורותשל2.6%דולרלחבית,זינוקשל65.17החוזיםעלהנפטהגולמילמסירהבמאינסגרובמחירשל.מיליוןחביות2.6גידולשלצפיל לעומתחביות

.בלונדוןICE,בבורסת3%דולרלחבית,קפיצהשל69.47ניויורק.החוזיםעלהנפטהגולמימסוגברנטלמסירהבמאינסגרובמחירשל

 עלהב-בחודשיםנובמבררחבות בייצור התעשייתי.מסתמנת הת גידולשל8.3%-ינוארהייצורהתעשייתי לאחר המגמה(, )נתוני בשלושת3.7%בחישובשנתי
עילותביתרהענפים.כנראהשתחילתהפ2.2%בשלושתהחודשיםהאחרוניםלעומתגידול16.2%-החודשיםהקודמים.הייצורשלענפיהטכנולוגיההעליתעלהב

ינואר-בחודשיםנובמברנמשכת ההתמתנות בצריכה הפרטית.במפעלהחדששלאינטלתורמתלשיפורבנתוניהתעשייה,זאתלמרותהצמצוםבפעילותשלטבע.
ברשתותהשיווקורכישותבשלושתהחודשיםהקודמים.נתונימכירות4.5%)בחישובשנתי(לאחרגידולשל3.8%-הפדיוןבענפיהמסחרהקמעונאי/סיטונאיעלהב

תומכת התמתנותזו גםמצביעיםעלמגמהדומה.מגמהמוסברתעלהתמתנותבקצבעלייתהשכרובקצבהגידולבמספרהמועסקים. האשראי בהמשךבכרטיסי
 סביבהשלאינפלציהנמוכהיחסית.

 נתונימכירותקמעונאיותבבריטניה,11:30נהליהרכשבגושהאירו,בשעהמדדמ11:00מדדמנהליהרכשבגרמניה,בשעה10:30בשעההיום צפויים להתפרסם
מדדהייצורשלהפדבקנזס.17:00מדדמנהליהרכשבארה"בובשעה15:45החלטתהריביתבבריטניה,בשעה14:00בשעה

 

 

 



 



 



 

 


 

 









 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 דדי אג"חמ ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 2.31% 0 - 

US5 2.67% 1 - 

US10 2.87% 1 - 

IlGov2 0.23% 2 *-208 

IlGov5 0.90% 0 *-177 

IlGov10 1.75% 0 *-113 

**60תלבונד  0.83% 0 **133 

 187** 1- 2.61% שקלי**

IBOXXIG ***    0 ***86 

IBOXXHY***   -1 ***116 


**מרווחמולממשלתימקביל;;מרווחמולארה"ב*
,לאIG***מדדאג"חקונצרניבארה"ב)מדורג=

 (HYמדורג=

 0.17%- 105.89 יין/דולר 0.09% 1.23 יורו/דולר 0.17%- 4.28 ₪יורו/ 0.74%- 3.47 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*
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