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 היום בחדשות

 מיקרו

 .שהדירקטוריוע״פ כלכליסט הסדר החוב במירלנד על סף קריסה לאחר ביטול בפני עומד וחצי, משנה יותר כבר שמתנהל כלכליתןההסדר החדששל

בישיבתה30.47%)ירושלים זאתלאחרשהדירקטוריםהחדשיםהודיעו החליטלאלאשראותו. וטלפורר, בראשותזוהרלוי שהיית(, אמורההדירקטוריון,
הםמתנגדיםלהזרמההקיימתבמתווה כי האג״חנערכיםלאיתורמשקיעשירכושאת21)לאשראתההסדרבשבועשעבר, זאתמחזיקי לאור דולר(. מ׳

 השליטהאולפירוקהחברה.

  למ״ר, כך עולה ₪  101ומגיעים כיום לממוצע של עברו את אלה שבתל אביב,  2012ע״פ דה מרקר, דמי השכירות בהרצליה במחצית הראשונה של
,בעודשבמהלך31%-זינקומחיריהשכירותבאזורהתעשייהבהרצליהפיתוחב2012-עודעולהמהסקירה,כיממסקירת שוק המשרדים של אינטר ישראל.

 המחיריםבתלאביבבשיעורשל מ5%אותהתקופהעלו במחציתהראשונה98-ל94-בלבד, 0.6%-שלהשנהאףנרשמהירידהמינוריתשלכלמ״ר.
 במחיריהשכירותבתלאביב.

 אלף מנויים בשירות "הבנדל ההפוך" )שירות שבו בזק היא זו שיוזמת מכירה ללקוח של תשתית פלוס ספק  310-חברת בזק הגיעה לגלובס,  ע"פ
העבירהבזקלמשרדהתקשורת,במסגרתבדיקהשעורךהמשרדעלהנושא.מדוברבמספרגבוהמאודשללקוחות,בהתחשבכךעולהמנתוניםשאינטרנט(.

מתחילת יתרהספקיותכ2015בכךשבכלרפורמתהשוקהסיטונאי גייסו מתוךהמספרהזהכשלישמהלקוחותהם320-ועדעכשיו, בנוסף, אלףלקוחות.
המספריוצאהדופןשל.011-ו099הלקוחותהנותריםהםלקוחותשבזקגייסהדרךספקיותאינטרנטמלאכותיות,שבזקיצרהכגוןלקוחותבזקבינלאומי,ורוב

 קווילמעשהרקהולכתומחזקתאתבזק.המנוייםשלבזקמעידכיהרפורמהבשוקה

 אגרותהמשולמותכיום-מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, מתכוון להכריע כי חברות הסלולר יהיו פטורות מלשלם אגרות תדריםדה מרקר,  ע"פ

וכמהעשרות-סלקום,פרטנרופלאפון-הסלולריתגדולהמיליוןשקלבשנהלכלמפעיל90-80-למדינהמכוחפקודתהטלגרףהאלחוטי.ההחלטהתחסוךכ
במשרדהתקשורתמתבצעתבימיםאלהעבודהכלכליתבנושא,לקראתהחלטה.במשרדמצאוכימובייל.HOT-מיליונישקליםלמפעילותהקטנות,גולןטלקוםו

הוחלטעלמתווה2012–מיליוןשקלבשנה.מבחינתהמשרד,אגרותהתדריםהןמסכפולומיותר,והואצריךלהתבטל,כפישב312כלהענףיהיההחיסכוןל

 .האוצרמשרד הואכאלהלהקלותמסורתית להפחתהשלהתמלוגיםששילמוהחברותלמדינה,ולבסוףלביטולם.מישמתנגד

 פיהמתווה-עליביא ביום ראשון לאישור הממשלה את הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה, והפיכתה לחברה בע"מ. ,משה כחלון ,ע"פ גלובס, שר האוצר

על שאושר לחברהבע"מ, תהפוך לכשזו לחלוקתמניותהבורסה כ-הסופי הבנקים יקבלו חברי, קבוצתבנקאות70%-ידי כל הבא בשלב ממניותהבורסה.
-ל70%-,כךשנציגותהבנקיםבדירקטוריוןשלהבורסהתרדמכ5%-,תחויבלמכוראתהמניותולרדתלהחזקהשלמתחתל5%שחלקהבבורסההואמעל

מהשיביאלשיפור-כנסלבורסהגוףבינלאומי,והיאתהפוךלחלקמרשתבורסותבינלאומית.בנוסף,באוצרוברשותניירותערךמקוויםכילאחרהשינוייי35%
 .ניכרבמצבהובתרומתהלמשקהישראלי



 מאקרו

  מדדהנסחרים הבוקר ברובם בעליות שערים. באסיההמדדים המובילים- MSCI 0.6%סיאולעולה,0.5%הניקייהיפניעולה,1.1%לאסיהפסיפיקעולה,

עולה יורד1.6%עולההונגקונג,1.7%סידני עלירידהשל0.2%ומנגדמדדשנחאי שהצביעו לחודשמאי הייצורהתעשייתי נתוני התפרסמו ביפן 2.3%.
.0.1%לעומתהצפילירידהשל

 זיים בעולם ינקטו בצעדים לצמצום יומי החד ביותר זה ארבעה חודשים על רקע הערכות כי בנקים מרכ-בורסות וול סטריט השלימו את הזינוק הדו

נאסד"קהמדדו1.6%נסגרבעלייהשל  דאוג'ונסהמדד,1.7%נסגרבעלייהשלS&P 500מדד.יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ההשפעות הכלכליות של

קפיטלמרשימתהמוסדותהפיננסים GE הוצאתהשלזרועהפיננסיםלאחרשהרגולטורבארה"בהודיעעל2%-עלתהב  ג'נרלאלקטריקמניית.1.9%-בעלה

 ."ולה"גדוליםמכדיליפ

 הודיע אמש כי הרוב הגדול של הבנקים הגדולים הפעילים בארה"ב עומדים בתנאי ההון הנדרש, על פי מבחן ה הפד-CCAR  של הבנק המרכזי 
(Comprehensive Capital Analysis and Review)להםאורירוקלחלוקתדיבידנדיםולתוכניותרכישהעצמיתשלמניות מוסדות .ובכךנתן פיננסייםרקשני

 .שנבדקיםבמבחןשלהפדלאעמדובוובשניהמקריםמדוברבחטיבותהאמריקאיותשלבנקיםזרים,דויטשהבנקהגרמניובנקוסנטנדרהספרדי33מתוך
ה"ב,ועלרקעהמשךדולרלחבית,בעקבותירידהשבועיתשישיתברציפותבמלאיהגולמיבאר50ונסגרעלסף7.6%יומישל-מחירהנפטהשליםזינוקדו

 .התאוששותהשווקיםהעולמיים

 .אוקטןבשירות95המחירהמרבילליטרבנזיןע"פ כלכליסט, היום בחצות יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק

אגורותלליטר,ללאשינוי19תוספתבעדשירותמלאתעמודעל(.0.83%אג'מהחודשהקודם)ירידהשל5שקליםלליטר,ירידהשל5.96עצמילאיעלהעל
 מחודשקודם.

 היום צפויים להתפרסם 10:55בשעה בשעה האבטלהבגרמניה, 11:30שיעור בשעה בבריטניה, התמ"ג בגושהאירו12:00נתוני לצרכן המחירים מדד
צפוילנאוםנגידהבנקהמרכזישלאנגליה.18:00ובשעה

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 0.63% 1 - 

US10 1.51% 5 - 

IlGov2* 0.14% 1 *-49 

IlGov10* 1.63% 2 *12 

**60תלבונד  1.34% -5 **158 

 197** 7- 2.69% שקלי**

IBOXXIG***   -3 ***81 

IBOXXHY***   -22 ***434 

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

 0.09%- 3.75 ₪יין/ 0.04% 1.11 יורו/דולר 0.13%- 4.28 ₪יורו/ 0.17%- 3.85 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*
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