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טבע במרכז תביעה על הונאה במיליארדי דולרים
ע"פ דה מרקר ,טבע עומדת במרכזה של תביעה על תיאום מחירים וחלוקת נתחי שוק שהוגשה אתמול על ידי
 40מדינות בארה"ב .התביעה הוגשה בין היתר נגד יותר מ 12מנהלים בכירים בחברת טבע וכן בחברות
אחרות כמו חברת מיילן והיחידה הגנרית של חברת פייזר .לדבריו של וויליאם טונג ,התובע הכללי של מדינת
קונטיקט" ,יש ראויות מוצקות לכך שנרקחה הונאה בשווי של מיליארדי דולרים על חשבונו של העם
האמריקאי" .על פי כתב התביעה ,יצרני התרופות הגנריות ניפחו את מחיריהן של יותר מ 100תרופות .בכך
מרחיבה התביעה משמעותית תביעה קודמת שהוגשה נגד טבע ותריסר חברות גנריות אחרות ב.2016
רשות ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים האמריקאי מנהלת במקביל חקירה פלילית על אותן עבירות,
והעריכה שתגיש כתבי אישום .התביעה מציבה את טבע במרכז הקנוניה של תיאום המחירים שבוצעה
בתקופה של  19חודשים בין  2013ל .2015טבע העלתה ,על פי כתב התביעה ,באופן משמעותי את
המחירים של  112תרופות גנריות ,וקשרה עם חברות גנריות אחרות לתאם את מחיריהן של  86תרופות
נוספות .העלאות המחירים שביצעה טבע היו בשיעורים משתנים אך הגיעו עד ל.1000%

מו"מ מרתוני לשיפור הצעת רכישת השליטה בבזק
ע"פ כלכליסט ,בניסיון נוסף להגיע להסכמות יחל היום מרתון מגעים שיימשך יומיים בין נציג קרן סרצ'לייט
האמריקאית ומחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב ושל בי־קום – שמחזיקה בהיתר שליטה בבזק .סרצ'לייט
נענתה בשבוע שעבר לבקשתם של דורון תורג'מן ועמי בר לב ,המנכ"לים של אינטרנט זהב ובי־קום
בהתאמה ,והאריכה את תוקף ההצעה האחרונה שלה לבעלי האג"ח בשתי החברות עד יום שישי .זאת ,אחרי
ש־ 97%מהמחזיקים הלא נגועים באג"ח ג' של בי־קום )שלא מחזיקים באג"ח ב'( הצביעו לפני יום העצמאות
נגד קבלת ההצעה .בעלי אג"ח ג' לוחצים על סרצ'לייט לשפר את הצעתה עד יום שלישי ,כדי שניתן יהיה
להצביע עליה עוד השבוע .המגעים מתנהלים מול סרצ'לייט בלבד בגלל שהצעתו של גד זאבי לא עולה לפסים
מעשיים ,זאת אחרי שלא הצליח להציג הוכחת יכולת להעמדת  950מיליון שקל לטובת ההצעה שלו .אם
סרצ'לייט תפרוש ,זאבי יישאר לבדו במשחק ,ויוכל לנסות לשפר עמדות מול המחזיקים.

נייר חדרה תספק את האריזות של אמזון בישראל
ע"פ כלכליסט ,לקראת כניסתה לפעילות בישראל ,העניקה ענקית הסחר האלקטרוני אמזון לקבוצת נייר חדרה
אישור רשמי להיות ספקית האריזות המורשה שלה בישראל .בכירים בקבוצה הוכשרו לאחרונה במטה
בסיאטל ,כדי ללמוד את התקנים החדשים של אמזון ולהנחיל אותם לעובדים .ההיתר שניתן לקבוצה כולל
אישור לייצור אריזות קרטון עבור לקוחות ישראלים שמוכרים באתר ,הרשאה להדפסה דיגיטלית על קרטוני
האריזות ,וגם ייצור אבטיפוס של קופסאות חדשות .נייר חדרה תספק אריזות על פי תקן חדש ,הקרוי ,FFP
ונכנס בהדרגה בעולם .בשיטה זו האריזות יתוכננו בהתאמה לגודל המוצר ויאפשרו שילוח ללא אריזה נוספת.

פריגו דיווחה ביום רביעי בלילה את דוחותיה הכספיים
פריגו דיווחה ביום רביעי בלילה את דוחותיה הכספיים והכתה את התחזיות בשורת הרווח ,רווח למניה בסך
 $1.07לעומת צפי  .$95Cהחברה הכריזה על רכישת החברה הפרטית  Ranirשמתמחה במוצרי בריאות
הפה בשווי  $750Mבמזומן וצפויה לקבל הטבות מס שהעסקה תייצר בסך  .$65Mהחברה יצרה הכנסות
בסך  $287Mבשנת  2018וצמחה בקצב ממוצע של  9%שנתי במהלך השנים  .20142018העסקה צפויה
לתרום  $10Cבשורת הרווח בשנת  2019במידה והעסקה תושלם במהלך הרבעון השלישי .כמו כן פריגו
הודיעה על מכירת חטיבת מוצרי בריאות לחיות בשווי  .$185Mהמניה חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של
כ.6%

המסחר בבורסות אסיה התנהל בשישי ברובו בעליות
המסחר בבורסות אסיה התנהל בשישי ברובו בעליות ,לאחר שבחצות נכנס לתוקפו האיום של נשיא
ארה"ב ,דונלד טראמפ ,להעלות מכסים על סחורות סיניות בשווי  200מיליארד דולר ,מ 10%ל.25%
שנחאי עלתה ב 3%ותיקנה את הירידות של היומיים שקדמו ,הונג קונג עלתה ב .1%טוקיו ירדה
ב 0.3%.והשלימה רצף ירידות של  3ימים מאז התחדש המסחר לאחר חופשה של עשרה ימים לרגל
השבעת הקיסר החדש .סין דיווחה על עודף במאזן השוטף של  58.6מיליארד דולר ברבעון הראשון של
 ,2019כך על פי נתונים ראשוניים שפירסם רגולטור המט"ח הסיני .ברבעון הרביעי של  2018היה
העודף במאזן השוטף של סין  54.6מיליארד דולר.

בורסות וול סטריט ביצעו קאמבק מרשים וקטעו את רצף הירידות היומי הארוך זה
חודשיים
בורסות וול סטריט ביצעו קאמבק מרשים וקטעו את רצף הירידות היומי הארוך זה חודשיים לאחר ששר
האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר כי שיחות הסחר בין ארה"ב לסין היום היו מועילות .עם זאת ,מדדי
 S&P 500ונאסד"ק השלימו את הנפילה השבועית החדה ביותר השנה ,לאחר שנשיא ארה"ב ,דונלד
טראמפ ,מימש את האיום והעלה את המכסים על יבוא מסין ,ועל רקע היערכות סין לצעדי גומלין .מדד
 S&P 500נסגר בעלייה של  0.4%לאחר שבמהלך יום המסחר כבר נפל ב .1.6%הסגירה החיובית
הייתה הראשונה מזה חמישה ימי מסחר ,וקטעה את הרצף השלילי הארוך ביותר מאז  8במארס .עם
זאת ,בסיכום שבועי נפל המדד ביותר מ  2%השבוע הגרוע ביותר מאז דצמבר .מדד נאסד"ק עלה
בשישי ב  0.1%אולם צנח בסיכום שבועי כ  3%השבוע הגרוע ביותר בשנת . 2019מדד דאו ג'ונס
סגר את שבוע המסחר בעלייה של  0.4%אולם נפל ביותר מ 2%בסיכום שבועי .התשואה על האג"ח
ל 10של ארה"ב ירדה לרמה של  ,2.46%זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע כבר נפלה לרמה של
2.43%

טראמפ מאשים וסין מגיבה לאיומים
טראמפ האשים את סין בהפרת ההסכם עם ארה"ב והבטיח כי בייג'ין תיענש אם הצדדים לא יגיעו
להסכם" .לא נסוג עד שסין תפסיק לרמות את העובדים שלנו ולגנוב את המשרות שלנו ,וזה מה
שיקרה ,ואם לא ,לא נעשה עימם עסקים" ,אמר טראמפ לקהל המריע" .הם הפרו את העסקה .הם לא
יכולים לעשות את זה .הם ישלמו .אם לא נגיע לעסקה ,אין שום דבר רע בלקחת יותר מ 100מיליארד
דולר בשנה" ,הוא הוסיף .משרד המסחר הסיני הגיב לאיומים של נשיא ארה"ב להעלות את המכסים
על סין ואמר כי ייתכן שסין תטיל מכסים מצדה בעקבות האמריקאים .דובר משרד המסחר הסיני ,גאו
פנג ,אמר כי "ייתכנו תגובות מכמה סוגים" .הוא אמר גם שפרטים על מכסים נוספים ,אם יוטלו ,יפורסמו
באתר משרד המסחר של סין" .העמדה של סין היתה עקבית וסין לא תיכנע לשום סוג של לחץ" ,אמר
גאו שהוסיף שסין יכולה להגן על האינטרסים שלה ,אך הוא מקווה שארה"ב תתגמש בנושא הזה.

נתוני אינפלציה חלשים מהצפוי פורסמו בארה"ב
נתוני אינפלציה חלשים מהצפוי פורסמו בארה"ב ועשויים להעמיד במבחן את הנחת הבנק הפדרלי כי
האינפלציה הנמוכה בכלכלה הגדולה בעולם נובעת מגורמים זמניים בלבד .מדד המחירים לצרכן
) (CPIבארה"ב טיפס באפריל ב 0.3%לעומת החודש הקודם ,תחזית הכלכלנים היתה לעלייה חדה
יותר של  .0.4%מדד הליבה ,שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה הנחשבים לתנודתיים ,טיפס
ב 0.1%לעומת החודש הקודם זה החודש השלישי ברציפות ,ופחות מתחזיות הכלכלנים לעלייה של
 .0.2%לעומת אפריל  2018עלה מדד הליבה כצפוי ב .2.1%מדד המחירים ליצרן ) (PPIבארה"ב
טיפס באפריל ב 0.2%לעומת החודש הקודם ,לאחר עלייה של  0.6%במארס ועלייה של 0.1%
בפברואר .כלכלנים צפו עלייה של  .0.3%מדד הליבה ,שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה
והנחשבים לתנודתיים ,טיפס באפריל ב 0.4%לעומת החודש הקודם  העלייה החדה ביותר מאז ינואר
 .2018לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת ,טיפס מדד הליבה ב ,2.2%עלייה לעומת עלייה של
 2%ב 12החודשים שהסתיימו במארס.

הנפט סגר שבוע שלישי של ירידות
מחיר הנפט השלים ירידה שבועית שלישית ברציפות בצל חוסר ודאות לגבי התקדמות שיחות הסחר
בין ארה"ב לסין .ירידה חדה מהצפוי במלאי הגולמי בארה"ב והחרפה במתיחות בין ארה"ב לאיראן
שהגבירה את החששות מפני שיבושים באספקה במזרח התיכון לא עזרו למחירו להתאושש ,החששות
כי הסלמה במלחמת המסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם תפגע בצמיחה הגלובלית מעיבה על
מחירו של הזהב השחור .החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה ביוני נסגרו במחיר של
 61.66דולר לחבית ,ירידה של פחות מ ,0.1%בבורסת הסחורות של ניו יורק .בסיכום שבועי נסוגו
ב .0.5%החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה ביולי נסגרו במחיר של  70.62דולר לחבית,
עלייה של  ,0.3%בבורסת  ICEבלונדון.

בורסות אירופה התאוששו מהיום הגרוע ב2019
בורסות אירופה ,שרשמו ביום חמישי את הנפילה היומית החדה ביותר השנה )מדד המניות הכלל
אירופי סטוקס  600נפל ב (1.6%בצל חששות מהסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ,נסגרו
בשישי במגמה חיובית לאחר שהחששות התממשו עם הודעתו של הנשיא טראמפ על העלאת המכסים
על יבוא מסין .בורסת פרנקפורט נסגרה בעלייה של  ;0.7%לונדון נסוגה ב ;0.1%פריז הוסיפה .0.3%
מדד המניות הכלל אירופי סטוקס  ,600שצנח ביום חמישי   1.7%היום הגרוע ביותר השנה  התאושש
היום ב .0.3%היצוא הגרמני גדל ב 1.5%במארס לעומת פברואר ,בעוד היבוא עלה ב .0.4%כך על
פי דיווח של לשכת הסטטיסטיקה הפדרלית של גרמניה .העודף במאזן הסחר של גרמניה עומד על 20
מיליארד יורו ) 22.4מיליארד דולר(.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
ישראל  שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הראשון לשנת 2019
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