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 היום בחדשות

 מיקרו

 " חברה בת  איתקה החברה מודיעה בזאת כי בהמשך להצעת החברה לרכישת כל הון המניות שלחברת דלק קבוצה דיווחה כי
להצעהבמחירתבצע רכישה כפויה של יתרת המניות הרגילות של איתקה דלק קבוצה  זרה בבעלות מלאה של נענו לא אשר

מההוןהמונפקשלאיתקה.הרכישההכפויהתתבצעלכלהמניותהרגילות94.2%-מחזיקהחברתהבתבכהדיווחנכוןלמועד.ההצעה
35-אשרזהוהמחירשהוצעבהצעה,ובסךכוללשלכ,דולרקנדילמניה1.95שלאיתקה,שלאמוחזקותעלידיהחברה,במחירשל

ארה"בימ דולר ליון ה. בבורסת מהמסחר ימחקו מניותאיתקה כל ההליך השלמת בבורסתב AIM-לאחר מהמסחר וימחקו לונדון
 ."טורונטו

  ,שר האוצר, משה כחלון, החליט להעביר את סמכויותיו בענפי האנרגיה והתקשורת לחבר סיעתו, שר הכלכלה אלי ע"פ דה מרקר
מנועמלעסוקבתחומיםאלהעקבכהן. מימוןקשריוהאישייםעם כחלון קובי קבוצת, תפקידההבכיר ועקבישראמקו העומדמאחורי

לפיהצעתהמחליטיםשתונחהבוקרלאישורשריהממשלה,יקבלכהן.אנושסמנכ"ליתמשאביבחברתהוטשלאחותו,עמליהזרקא
וגםבכלהנוגעלסיועלפיתוח—אתסמכויותיושלכחלון,ביןהיתרבכלהנוגעליישוםחוקששינסקי,הפיקוחעלמחיריהגזבמשק

אתההחלטהעלאופןהמימוןשלצנרתהגזביןהיתר,יידרשכהןלקבל.מאגריםקטנים,כמוזהשישהמשעריםשמצויבשטחהמריבה
 .התתימית,שישראלמתעתדתלהקיםבעבוריזמימאגריגזקטנים

  .גזBPמתוך חמש השדות שברשותה בדלתא המערבית  2-, חברת האנרגיה הבינלאומית מדווחת כי החלה בנפקת גז מסחרית ב
.Libra-ו Taurus של הנילוס, השדות מסוגלו9בשדות כבארותאשר יחדיו לרשתההולכההמצרית,MMscfd600-תלהפיק

12-תוסיףבדלתאשלהנילוסעודכ2019כאשרהזרמתהגזהחלהכברבסוףחודשמרץ.עלפיהדיווח,החברהצופהכיעדשנת
 מאספקתהגזהנוכחיתבמצריים.30%-בארות,אשריחדעםהפרויקטהקייםיוכלולספקכ

  ,אחרי שנה של זינוק במכירות המותג הפרטי של שופרסל בתחום החלב, המבצעים האגרסיביים של תנובה וטרה ע"פ כלכליסט
תרמתהגולןהמייצרתעבורשופרסלאתהחלב,השמנתעולהכימכירותמחלבומנתוניסטורנקסטהצליחו לחולל שינוי בשוק החלב.

מיליוןשקלבתקופה130מיליוןשקללעומת103והסתכמוב־18.8%והשוקותחתהמותגהפרטי,ירדובחודשיםינוארעדאפרילב־
גםאתחלב.מחלבותרמתהגולןאמנםמייצרת2016שרשמומכירותהמחלבהב־45.5%המקבילהאשתקד.זאתלעומתעלייהשל

 .רמתהגולן,אךעיקרפעילותההואעבורשופרסל

 

 

 



 מאקרו

  במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות ארה"ב: המסחר במדדים הראשיים ננעל ביום שישי(S&P 500 0.15%- דאו ,
 את הובילו הקמעונאות שפורסמו. מניות מעורבים קמעוניות ומכירות אינפלציה נתוני רקע על ,(0.00%, נאסד"ק -0.11%ג'ונס 

■ונורדסטרום פני.סי.י'ג הכלבו בתי רשתות של הפעם - מאכזבים כספיים חות"דו של נוסף יום סיפק שהמגזר לאחר הירידות
מדד■0.5%-תחזיתהכלכלניםהייתהלצמיחהשלכ)לעומתחודשמרץ(.0.4%-באפרילבכצמחוב"בארההקמעוניותהמכירות
האנרגיה.במונחיםשנתייםעלהבמחירילזינוקהודותהקודםהחודשלעומת0.2%-בבאפרילטיפסב"בארה(CPI)לצרכןהמחירים
שציפולעלייההכלכלניםמתחזית,נמוךמעט0.1%-בטיפסהליבההכלכלנים.מדדלתחזיותבהתאםהיתה.העלייה2.2%-המדדבכ

.1.9%-במונחיםשנתייםעלהמדדהליבהבכ.0.2%של

 חזקים צמיחה נתוני רקע ( על0.3% 600, סטוקס 0.5%ים )דאקס אירופה: המסחר בבורסות ננעל ביום שישי בעליות שער 
באירופההגדולההכלכלהשלג"התמכישמצביעיםהראשוןלרבעוןצמיחהנתוניהביוםשישיפורסמובגרמניה■בגרמניה שפורסמו

0.6%-בעלה 2016שלהאחרוןברבעון0.4%שלצמיחהלעומת, בגרמניהעסקיםשלתבהשקעולגידולהודותנרשמההצמיחה.
"ובנדלתעשייתיציודברכישת בצרפת■ן תעסוקהחיובייםשמצביעיםעלכךשמספרהצרפתיםהעובדיםחזרלרמהפורסמו נתוני

המשבר הנתוניםלפי.מלפני 16.228-להגיעהעובדיםומספרבמדינההתעסוקהלשוקהקודםברבעוןהצטרפוצרפתיםאלף50,
.מיליון

  0.7% -וסין עלתה בכ 0.1%קונג עלתה -, הונג0.4% -בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת; יפן ירדה בכ אסיה: המסחר■
מימוןסיןשלהמרכזיהבנק שישי להודעתהרגולטור.יציבותםעללשמורכדיבמדינהמהבנקיםלכמההזריםביום בהמשך זאת,

.במדינהנקיםמהבכמהשלסיכוניםבהערכתפותחהואלפיההפיננסי

 



 

  





 ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

 מדדי אג"ח ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם
 

 

 תשואה  
 ישינו

 מאתמול
(bps) 

 מרווח

US2 1.29% -5 - 

US10 2.33% -7 - 

IlGov2* 0.37% 2 *-92 

IlGov10* 2.21% 1 *-12 

**60תלבונד  0.91% -3 **110 

 151** 0 2.48% שקלי**

IBOXXIG***   0 ***63 

IBOXXHY***   0 ***327 

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

 0.16% 3.18 ₪יין/ 0.61% 1.09 יורו/דולר 0.49% 3.94 ₪יורו/ 0.11%- 3.61 ₪דולר/

 ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב*
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