יום המסחר התנהל החל מהפתיחה בטריטוריה אדומה כאשר המדדים הציגו ירידות של כרבע אחוז,
הירידות התחזקו לקראת סיום המסחר על רקע נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב ,בן ברננקי ,שנאם היום
מול הסנאט האמריקני על רקע הביקורת על תכנית ההקלה הכמותית השניה ( .)QE2ברננקי ציין כי
"האינפלציה בארה"ב היא ברמה נמוכה ,נמוכה מאוד" וזאת לעומת האינפלציה המרימה ראש בשווקים
מתעוררים .ברננקי גם דיבר על שוק העבודה בארה"ב ואמר כי "יש סימנים מעודדים משוק העבודה
האמריקני כולל ירידה באבטלה לרמה של  9%אך עדיין שיעור האבטלה נמצא ברמה גבוהה" .בתחום
המיזוגים התפתחת מעניינת כאשר היום דווח כי חברת הבורסה האמריקנית ) )NYXוהבורסה
הגרמנית ( (DB1.DEמנהלות מגעים ואפשרות ליצור את הבורסה הגדולה בעולם .עונת הדו"חות
בעיצומה כאשר היום דיווחה ענקית משקאות הקלים קוקה קולה ( )KOולאחר המסחר יפורסמו דו"חות
נוספים ,בין היתר של ענקית התקשורת סיסקו ( .)CSCOעיני המשקיעים יופנו מחר לנתוני דרישות
האבטלה הראשוניות וכן להמשך פרסום הדו"חות ,כאשר נראה כי נכון לעכשיו המצב הפוליטי במצרים
ירד כרגע מסדר היום העולמי .לקראת סיום המסחר מדד ה S&Pיורד בכ.0.4% -

נתונים בולטים

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

 היום לא פורסמו נתוני מאקרו .

חדשות בולטות
 קוקה קולה ( )KOדיווחה על רווח של  72סנט למניה לפי צפי האנליסטים  .זאת לעומת רווח של 66
סנט למניה ברבעון המקביל .
 סיסקו ( )CSCOתפרסם הערב לאחר המסחר  ,כאשר הצפי הוא לעלייה בהכנסות מרמה של 9.82
מיליארד דולר לרמה של  10.23מיליארד דולר .
 חברת אקטיויז'ן בליזארד ( )ATVIהמפתחת מגוון של משחקי מחשב צפויה לדווח על רווחים של 51
סנט למניה לאחר המסחר .
 היום דווח ב "וול סטריט ג 'ורנל" שאפל ( )AAPLהחלה בייצור האייפד  ,2הגרסה השנייה של מחשב
הלוח המצליח של החברה .
 נפט נסחר בירידה של  0.14%למחיר של  $86.825לחבית.
 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 מ מנו בשום אמצעי ללא אישור מפורש מראש ובכתב
מהחברה.

