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 היום בחדשות

 מיקרו

  זאת,כחלקמיישוםתוכניתאסטרטגיתחדשהשעליההכריזהחליט להגדיל את פעילותו בתחום מתן אשראי לחברות היי־טק.ע"פ דה מרקר, בנק מזרחי

אות,לאשראיעסקילעסקיםמזרחיבנובמברהאחרון,ושלפיההוחלטבבנקלהסיטאתהגידולבתיקהאשראימהאשראיהקמעונאי,בעיקרבתחוםהמשכנת
בחודשיםהאחרוניםהעמידמזרחיטפחות,המנוהלעלידיאלדדפרשר,אשראילחברותהיי־טקבהיקףשל.קטניםואשראימסחרילחברותבינוניותוגדולות

טפחותבתחוםההיי־טקעלהליותרממיליארדשקל400–יותרמ שלמזרחי בעקבותכךתיקהאשראי שקל. ובכוונתהבנקלהכפילאותובשנים—מיליון
 .הקרובות

  ,בנק לאומי מיישם בימים האחרונים את ההמלצות של בנק ישראל לבנקים לגבי הלוואות לענף הרכב. גם בבנק דיסקונט החלו לפעול ע"פ כלכליסט

זהבעיקר.בהתאם להנחיות, אם כי השינויים שם צפויים להשפיע בעיקר על הלוואות לרכישת רכב לצרכנים פרטיים הבנקיםמתמקדיםבשלב בשני

מישצפוילהרגישאת.בהנחיהלהגבילאתשוויהרכבהמשמשכבטוחה.מהלךזהצפוילהשפיעבאופןניכרעלהיקףהאשראיששניהבנקיםיעמידולרכב

תאלומשמשותאתחברותהליסינגלרכישתצייכליההשפעהבצורההחזקהביותרהןחברותהליסינג,שלהןהבנקיםמעמידיםקוויאשראיוהלוואות.הלוואו
 .רכבלהשכרהלמשלוגםלהעמדתמימוןלרוכשים

  יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הכריז אתמול על סכסוך עבודה בתשעה אתרים של חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, אשר עובדיהם מאוגדים
החברהבכפרסבאהעילההמרכזיתלסכסוךהעבודהנעוצהבכבהסתדרות. מאותעובדיםבאתרי לפיטורי וונתהשלהנהלתטבעלהובילמהלךחדצדדי

כחלקמתהליךהרה לכוונתההנהלה-ובטבעטקשבדרום, יודגשכי בחברה. הסכסוךשהוכרזהיוםמקיףכ-ארגון עובדים6,000-השלכותמרחיקותלכת.
 בחברה.

  ,כהן להמשיך לכהן בה, אולם הציג דרישה יוצאת דופן, איזי , החליט ת כלל ביטוחמשך דרכו בחברלאחר שהתמהמה זמן רב לגבי הע"פ כלכליסט
אלףאופציותלמניותכללביטוח.האופציותהאלה,600כהןמחזיקב־שנבחנת בימים אלה בדירקטוריון החברה ובידי הממונה על שוק ההון דורית סלינגר.

,כלומרבעודכחצישנה.חוזהההעסקהשלכהןמסתייםבסוףאוקטובר2018,יפקעובסוףפברואר2012ב־שניתנולובמסגרתהסכםהשכרשעליוחתם
והטענהשהואמעלהלחיזוקעמדתוזוהיאיכולתו,מחוץלכסף כהןמבקשלהאריךאתתוקפןשלהאופציותהאלה,שחלקןנמצאותבתוךהכסףוחלקן .הקרוב

סלינגרטרםהשיבהלפנייהועדייןלא.הבשווייה.אםבקשתולהארכתהאופציותלאתיענה,הואצפוילעזובאתכללביטוחלהשביחאתהחברהולהביאלעליי

.גיבשההחלטהבנושא,אולםההערכותהןכילאתאשרבקלותאתבקשתושלכהן

  במגעיםראשוניים,ברמת ישי.  מנהלת מגעים לרכישת מחצית מהמרכז המסחרי סטריט מולע"פ דה מרקר, חברת הביטוח מגדל זהמדובר בשלב

סטריטמולברמתישיהואמרכז.מיליוןשקל100-מיליוןשקל,כךשאםהעסקהתיחתם,מגדלצפויהלשלםכ200-המתייחסיםלמרכזהמסחרילפישוויכ

מיליוןשקל,וכיוםהואבבעלותיוסי180–וחתשלכבהשקעהמדו2013–אלףמ"ר.המרכזנפתחב12–מסחריפתוחבעלשתיקומות,המשתרעעלפניכ
 (.9%(ושבתאיבלליס)40%(,אלילבן)51%פייט)

  ,הקרקענרכשהמעמותת"ערביםמיליון שקל. 34דירות בעיר חריש תמורת  182חברת שיכון ובינוי נדל"ן רכשה קרקע המיועדת להקמת ע"פ גלובס

לאומיוציבורחרדי.-מדוברבאחדהמגרשיםהאחרוניםבבעלותעמותהחרדיתשנמכריםלבסוףלחברותנדל"ןהמייעדותאתהדירותלציבורדתי."לדיורחריש
לקוםבחריש,לאחרשבשבועותהאחרוניםהחלההחברהלשווקפרויקטראשוןבעירובו דירותהנקרא250זהיהיההפרויקטהשנישלשיכוןובינוישצפוי

  .""חלומותחריש

 
מאקרו

 ,הפדרליהמסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת ביום המסחר הראשון של השבוע הבנק בדו"חותוהחלטתהריביתשל עמוס לקראתשבוע

.0.2%-;סינגפוריורדתב0.2%-;שנחאיעולהב0.5%-;הונגקונגעולהב0.9%-בארה"ב.טוקיויורדתב

  .לדוןהמדינותבעלייתבפגישהצפויותהנפט עולה לקראת פגישה של נציגי מדינות אופ"ק ויצרניות נפט שאינן חברות באופ"ק ביום בסנט פטרסבורג

-וליםבהתפוקהבניגריהובלוב,שתיחברותבאופ"קשעדכההיופטורותמקיצוץהתפוקה.החוזיםעלהנפטהגולמימסוגטקססמתוקלמסירהבספטמברע
דולרלחביתבמסחרהאלקטרוניבניויורק.45.81-ל0.1%

 לעומתחודשמאיאשתקד.12.9%-במאייצואהשירותיםעלהב.2016ביחס לרמה הממוצעת בשנת  8.7% -מאי יצוא השירותים עלה ב-בחודשים ינואר

ם,מכירתחברותהזנקועוד.ייצוא,מו"פ,שירותיםמקצועניITמדוברבקטרצמיחהחשובשלהמשקהישראלי,הכוונההיאלענפיההייטקבתחוםהתוכנה,

 מסךהתוצרונחשבפחותרגישלייסוףבשקללעומתהתעשייההמסורית.13%-השירותיםמהווהכ

 מדוברבאינדיקטורהמצביעעלקצבלחודש(. 0.3%בחודש יוני, קצב דומה לחודשים אפריל ומאי )סביב  0.32% -המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב

צמיחהיחסיתח שקדמו מעטנמוךיותריחסיתלקצבהגידולבשנהוחצי –זקאםכי הושפע0.4%קצבשל המדדהמשולבבחודשיוני לחודשבממוצע.
ברבעוןב'.3%-2.5%מירידהבייצורהתעשייתיובפדיוןבענפיהמסחר.אנוצופיםצמיחהשל

 שקלי.המדדלאיכלולאג"ח-רותהאג"חהישראליותהגדולותהנכללותבמדדתלבונדסד50המדדיכלולאת.50-הבורסה משיקה מדד חדש: תל בונד שקלי
.2017באוגוסט10-.המועדהקובעלקביעתסדרותהאג"חשיכללובמדדיהיהתוםיוםהמסחרב2017באוגוסט20-זרות.המדדיושקב

 :הריבית.ב"ייפרסםאתסיכוםדיונינתונים שצפויים להתפרסם היום

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.36% 0 - 

US10 2.27% 0 - 

IlGov2* 0.19% -1 *-117 

IlGov10* 1.87% -2 *-40 

**60תלבונד  1.14% -1 **126 

 174** 2- 2.52% שקלי**

IBOXXIG***   0 ***57 

IBOXXHY***   -2 ***321 

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

 1.08% 3.22 ₪יין/ 0.28% 1.17 יורו/דולר 0.72% 4.17 ₪יורו/ 0.44% 3.57 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*


