המסחר בוול סטריט נפתח היום ביציבות ,ועבר לעליות שערים קלות בשעות האחרונות של המסחר.
עונת הדו"חות הכספיים המסכמים את הרבעון האחרון של  2010ואת השנה כולה ממשיכה בארה"ב.
לצד ענקית הפארמה הישראלית טבע ( )TEVAויצרנית כלי הרכב הגדולה בעולם טויוטה( ,)TMשכבר
דיווחו על תוצאותיהן ,יפרסמו היום את דיווחיהן חברת הבידור דיסני ( )DISוחברת האלקטרוניקה
וישאי ( .)VPGבזירת המקרו האמריקאית לא התפרסמו היום נתונים מהותיים .הרגיעה בדיווחי המקרו
תימשך עד יום חמישי ,במהלכו יתפרסם דיווח חוזי האבטלה החדשים השבועי .המאבק האמריקאי
לגרום לסין לאפשר את ירידת ערך המטבע שלה המשיך היום כאשר שר האוצר ,טימותי גייתנר העלה
את העניין בעת ביקורו בברזיל .בנאום בסאו פאולו בביקור מקדים לזה של הנשיא אובמה בחודש הבא,
אמר גייתנר שכלכלת ברזיל גם נתמכת אך גם נפגעת מ"המדיניות של שווקים מתעוררים אחרים אשר
מנסים לשמר ערך מטבע נמוך ".בעוד שגייתנר לא הזכיר את סין במפורש ,זה היה ברור מדבריו שהם
היו מכוונים לבייג'ין .גייתנר אמר ש"הזינוק בהזרמת הון לברזיל מונע על ידי צמיחה כלכלית מהירה
והזדמנויות השקעה אטרקטיביות במדינה" ,אך הוסיף שהזרימה של מזומנים 'מועצמת' על ידי כלכלות
עם שערי חליפין שנשלטים באדיקות על ידי המשטר ".לקראת סיום יום המסחר המדדים המובילים
נסחרים במגמה חיובית של כ 0.35%-בהובלת סקטור הפיננסים והמוצרים.

נתונים בולטים

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

 לא התפרסמו היום נתוני מקרו .

חדשות בולטות
 מקדונלדס ( )MCDמרכזת עניין לאחר שדיווחה על עלייה של  5.3%במכירות בחודש ינואר בכל
סניפיה בעולם .זאת לעומת צפי האנליסטים לעלייה של  4.5%במכירות.
 טבע ( )TEVAפירסמה הבוקר את דו"חותיה הכספיים לרבעון האחרון של  2010ולשנה כולה .זהו
דיווח ראשון של טבע המאחד את תוצאותיה העסקיות של החברה הגרמנית רציופארם  ,אותה רכשה
טבע במארס  2010בתמורה ל 5-מיליארד דולר.
 נפט נסחר בירידה של  0.33%למחיר של  $87.15לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  10שנים נסחרות בעלייה לרמה של .3.73%

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 ש ירותי 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.

