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עסקת ענק למגדל  ToHaבת"א :השכיר  6,800מ"ר
ע״פ כלכליסט ,חברת הטכנולוגיה האמריקאית אקמאי ) (Akamaiחתמה על עסקה רחבת היקף להשכרת
 6,800מ"ר ,המתפרסים על שתי קומות ,במגדל המשרדים  ToHaבאזור דרך השלום בתל אביב ,הנמצא
בהקמה על ידי היזמיות גב־ים ,מקבוצת נכסים ובניין  ,IDBואמות השקעות ,מקבוצת אלוני חץ .דמי השכירות
הם  12מיליון שקל לשנה ,ואורך החוזה הוא עשר שנים ,כלומר סכום העסקה עומד על  120מיליון שקל .את
השטחים שוכרת אקמאי ברמת מעטפת )ללא עיצוב( בקומות ה־ 17וה־ 18מתוך  30הקומות בפרויקט ,וכן
נכללים בחוזה  100מקומות חניה .מחיר העסקה משקף עלות של כ־ 147שקל למ"ר.

סולג'ל חתמה על הסכם שישי לשת"פ עם פריגו לפיתוח ומסחור תרופה למחלת
עור
ע"פ דה מרקר ,סולג'ל  שמפתחת תרופות גנריות וממותגות לטיפול במחלות עור  חתמה על הסכם שישי
לשיתוף פעולה עם חברת פריגו ישראל ,שבבעלותה המלאה של פריגו ,לפיתוח ,ייצור ומסחור של מוצרי
גנרי .על פי ההסכם ,שתי החברות יחלקו את הוצאות הפיתוח ואת הרווחים הגולמיים שיופקו ממכירות המוצר,
ופריגו תהיה אחראית על התהליכים הרגולטוריים של הגשת בקשה לאישור השיווק למינהל המזון והתרופות
האמריקאית ).(FDA

ריט  1דיווחה אתמול על שתי עסקאות לרכישת נכסים מניבים
ריט  1דיווחה אתמול על שתי עסקאות לרכישת נכסים מניבים:
 .1רכישת בניין משרדים )בית הטרמינל  (2באזור התעשייה הצפוני בעיר לוד .שטח הבניין הינו  8,320מ"ר,
והוא כולל גם כ 228חניות .תמורת העסקה הינה  93מיליון  .₪שיעור האכלוס בנכס עומד על כ ,97%וה
 NOIהשנתי הצפוי לחברה מהנכס ,עומד על כ ,7%בתפוסה מלאה.
 .2חניון של מגדלי בסר  3ו ,4בבני ברק הכוללים כ 277מקומות חנייה ומחסן .החניון נמצא באזור תעסוקה
שהולך ומתפתח עם תקני חניה מצומצמים .תמורת העסקה עומדת על כ 49.5מיליון  ,₪אשר שולמו למוכר
במעמד החתימה .ה NOIהשנתי הצפוי מהנכס עומד על כ .7%ההסכם כולל מנגנון התאמה ,בין ה NOI
הצפוי ,לזה בשנת  ,2022עד לסך של כ 4.1מיליון .₪

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים
טוקיו מאבדת  ;2.6%הונג קונג צונחת ב ;2.6%שנחאי יורדת ב ;1.3%סינגפור מאבדת יותר
מ.1%בסין זועמים על מעצרה של סמנכ"לית הכספים של חברת הטכנולוגיה הסינית וואווי בקנדה,
לבקשתה של ארה"ב .הנפט נסוג בכמעט  1%לקראת הפגישה של אופ"ק היום בווינה.

הבנק הפדרלי :האופטימיות דועכת  אבל נמשך השיפור במצב העובדים
בארה"ב
בדו"ח של הבנק הפדרלי  הידוע בכינוי "ספר הבז'" ,המבוסס על מידע שנאסף על ידי  12מחוזות
הבנק הפדרלי עד ל 26בנובמבר  צוין כי המשיך לגבור הביקוש לכוח עבודה" .למעלה ממחצית
מהמחוזות דיווחו על עסקים שסבלו ממגבלות בתחומי התעסוקה ,הייצור ולפעמים הרחבת כושר
הייצור ,בשל חוסר יכולתם למשוך עובדים בעלי כישורים ולהחזיק בהם" .מרבית מחוזות הבנק הפדרלי
בארה"ב דיווחו על צמיחה מתונה או צנועה בפעילות הכלכלית בשבועות האחרונים ,אולם ארבעה
מחוזות דיווחו על האטה או האטה קלה בצמיחה ,עוד עולה מהדו"ח כי "מרבית המחוזות דיווחו כי
העסקים המשיכו להיות חיוביים; עם זאת ,האופטימיות דעכה בחלקם על רקע התגברות חוסר הוודאות
סביב השלכות המכסים ,עליית הריביות ,ומגבלות של שוק העבודה".

מחיר הנפט נסגר בירידות בניו יורק
מחיר הנפט נסגר בירידות בניו יורק על רקע ספקות לגבי הסיכוי להשגת הסכם לקיצוץ בתפוקה של
יצרניות הנפט הגדולות בעולם .החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בינואר נסגרו
במחיר של  52.89דולר לחבית ,ירידה של  ,0.7%בבורסת הסחורות של ניו יורק ,לאחר שבמהלך
המסחר כבר טיפסו למחיר של  52.89דולר לחבית .מחיר הנפט קפץ ב 4.6%בשני ימי המסחר
הקודמים .שר הנפט של ערב הסעודית העלה ספקות לגבי הסיכויים להשגת הסכם על קיצוץ בתפוקה
בין אופ"ק לבין רוסיה ויצרנית נפט אחרות שאינן חברות בארגון .שרי הנפט של ארגון יצואניות הנפט
אופ"ק ייפגשו היום כדי לדון בקיצוץ התפוקה ,וביום שישי מתוכננת פגישת תיאום בין נציגי הקרטל לבין
יצואניות נפט בולטות שאינן חברות בו ובראשן רוסיה.

הגרעון התקציבי בחודש נובמבר
הגרעון התקציבי בחודש נובמבר הגיע ל  100מיליון ש"ח ומעט התמתן ל  3.5%תוצר ב 12החודשים
האחרונים ,זאת מ  3.6%לפני חודש .באוצר מצפים לירידה נוספת בסוף השנה ל  3.1%3.2%על
רקע הקדמת הפרשה לקרן מס רכוש בהיקף של  4מיליארד ש"ח לחודש דצמבר  .17מדאיג יותר הינו
המצב הפיסקאלי בשנת  ,2019זאת במידה ותחול התמתנות בפעילות הכלכלית אשר תפגע בהכנסות
ממסים ובמקביל תוואי הוצאות הממשלה ממשיך להתרחב בקצב מהיר .קשה יהיה לבצע התאמות
פיסקאליות בשנת בחירות .הגרעון עלול להגיע ל  4%תוצר ואולי יותר.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
ישראל  בשעה  13:00מאזן התקציב ,סקר מגמות ונתוני שכר למשרת שכיר בישראל.
ארה"ב  בשעה  15:15סקר ה ,ADPבשעה  16:45מדד מנהלי הרכש ,בשעה  17:00מדד הISM
במגזר הלא יצרני בארה"ב ובשעה  18:00נתוני מלאי הנפט.
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