שבוע המסחר נפתח בעליות של כשני שליש אחוז על רקע המשך עונת הדוחות הטובה ,ירידה
במפלס המתח במצרים וגל של רכישות ומיזוגים בוול סטריט .אופטימיות המשקיעים ניזונה
מרגיעה מסויימת במצרים על רקע תחילת המגעים בין השלטון לאופוזיציה ופתיחת הבנקים
במדינה לראשונה מאז החלו המהומות .אבל לא רק במצרים העניינים משתפרים הדאו ג'ונס
סיים כבר יום שישי ברציפות בעליות על רקע דוחות טובים מהצפי והודעות של כ  25מיזוגים
שונים בוול סטריט בסך כולל של  $16מילארד דולר .מייק לנהוף אסטרטג ראשי בלונדון את
ברוויון בטחונות אומר ש"המומנטום מאחורי כלכלת ארה"ב ללא ספק משתפר ושהצפי לשוק
המניות הוא טוב"  .ואכן על רקע הראלי במניות מחירי האג"ח של ממשלת ארה"ב ממשיכים
לרדת והתשואה עליהם עולה ומגיעה כבר ל 3.6%הגבוהה ביותר מאז חודש מאי .2010
לקראת סיום המדדים נסחרים בעליות בהובלת סקטור הפיננסים והטכנולוגיה.

נתונים בולטים

*להסבר ומועד פרסום הנתונים ניתן לעיין באתרנו תחת מסחר בבורסה – וול -סטריט

 נתון אשראי הצרכנים במשק האמריקני הציג עליה ב 6 -מיליארד דולר לרמה של  2.4טריליון דולר
צפי האנליסטים עמד על עלייה מתונה יותר בחודש דצמבר .

חדשות בולטות
 חברת טבע ( )TEVAצפויה לרכז מחר עניין כאשר תפרסם את הדו "ח הרבעוני שלה  .בשוק מצפים
לדו"ח חיובי כאשר נתון מכירות הקופקסון ותחזיות הרווח של החברה לשנת  2011יהיו במוקד  .מנית
החברה עולה בכ .1.5%
 חברת סייסקו ( )SYYדיווחה על רווח של  44שנט למניה והכנסות של  9.38מיליארד דולר  ,לעומת
צפי הכלכלנים שעמד על רווח של  46סנט למניה והכנסות של  9.44מיליארד דולר .
 חברת מג'יק ( )MGICדיווחה היו ם כי חברת אקרו יצרנית בשר עגל הגדולה בעולם  ,החליטה להחליף
את מערכת ה ERPשלה בפלטפורמה של החברה – .UNIPAAS
 – AOL ענקית המדיה הודיעה על הסכם לרכישת אתר החדשות  Huffington Postבסכום של 315
מיליון דולר .
 נפט נסחר בירידה של למחיר של  $87.35לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  10שנים נסחרות בירידה לרמה של .3.64%

גילוי נאות

מסמך זה הוכן על ידי מיטב שירותי בורסה (גאון טרייד) בע"מ ,בהסתמך על מידע זמין לכל
הציבור ,נתונים שפותחו על ידי אנליסטים מקבוצת גאון ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים
ומבלי לבצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע  .על אף שהחברה וקבוצת גאון
נקטו בכל כללי הזהירות הסבירים על מנת להבטיח שהעובדות הנכללות במסמך מדויקות וכי
הדעות הנכלל ות במסמך סבירות והגיוניות במועד פרסומן ,אין נושאי המשרה בחברות
השונות ב"מיטב" והעובדים בהן אחראים בדרך כלשהי לתוכן המסמך.
"מיטב" ,נושאי המשרה  ,מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל
הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במסמך זה או במסמכים אחרים הקשורים אליו.
מסמך זה אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים
פיננסים .העושה שימוש באמור בתוכנו של מסמך זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
חברות מקבוצת מיטב/או נושאי המשרה שלה ו /או מנהליה ו /או עובדיה עשויים  ,בהתאם
למגבלות הדין ,לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים
הקשורים במישרין ו /או בעקיפין לחברה הנסקרת  .חברות מקבוצת מיטב עוסקות בחיתום ,
הנפקת תעודות סל בניהול קופות גמל  ,קרנות נאמנות  ,תיקי השקעות  ,שיווק השקעות .
חברות מקבוצת מיטב מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ו /או למכור במסגרת פעילותן השוטפת ,
ניירות ערך ו /או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת  .כן עשויה קבוצת מיטב (גאון טרייד )
לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת ,למועד מסמך זה ו/או במועדים
אחרים.
החברה הינה בעלת רישיון למתן שירותי שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ער
חברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

ך והיא

מסמך זה הינו בבעלות קבוצת מיטב שירותי בורסה (גאון טרייד ) כמו גם זכויות היוצרים
עליו ,ואין להעתיק או להפיץ כל חלק ממנו בשום אמצעי ללא אישור מפורש מראש ובכתב
מהחברה.

