המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים ,אך אלו הלכו והתמתנו .השיפור בשוק נבע ככל הנראה
בעקבות נתוני התעסוקה הטובים שפורסמו בתחילת יום המסחר והצביעו על ירידה לשפל של השנתיים
וחצי האחרונות במספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה .בשוק רואים בחיוב גם את התפטרותו של
הנשיא המצרי מובארק ,עליה הוא הודיע הערב .עיני המשקיעים נשואות הערב מזרחה ,לכיוונה של
מצרים ,מאחר וחילופי השלטון בה עלולים להשפיע על המשך ההתפתחויות במזה"ת ולהשפיע על
מחירי הנפט .בנוסף לכך ,יו"ר הפדרל ריזרב ,בן ברננקי  ,הזהיר מפני הגירעון התקציבי ההולך וגדל.
ברננקי ציין כי על הקונגרס לאזן את התקציב .בנוגע לתוכנית ההקלה הכמותית השנייה ) (QE2אמר
ברננקי כי יש לה השפעה זמנית בלבד על כמות הכסף בכלכלה" .המדיניות של הבנק המרכזי הביאה
לשיפור בלחצים ובתנאים הכלכליים בארה"ב .בכך תומכים שורה ארוכה של אינדיקאטורים כלכליים.
מנגד ,שיעור האבטלה עדיין גבוה מדי וצפוי לחזור לרמה נורמאלית יותר רק בעוד מספר שנים .לא
נוכל לומר שהצמיחה יציבה וטובה ללא שיפור משמעותי ברמת האבטלה" .לקראת סיום יום המסחר
המדדים המובילים נסחרים במגמה שלילית של כ 0.2%-בהובלת סקטור הטכנולוגיה ומוצרי הצריכה.

נתונים בולטים

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

 מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה "ב ירד בשבוע שעבר ב 36-אלף לרמה של  383אלף,
הכלכלנים צפו ירידה מתונה יותר במספר התביעות לרמה של  410אלף .הממוצע הארבע -שבועי של
מספר תביעות האבטלה  ,הנחשב לפחות תנודתי  ,ירד ב 16-אלף לרמה של .415,500
 המלאי הסיטונאי בארה "ב גדל ב 1%-בדצמבר לאחר שנותר ללא שינוי בנובמבר  ,תחזית הכלכלנים
הייתה לעלייה של .0.7%

חדשות בולטות
 סיסקו ( )CSCOסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הכספים הנוכחי .החברה צופה רווח לפני סעיפים חד
פעמיים של  35-38סנט למניה לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של  40סנט למניה  .בשורה העליונה ,
צופה סיסקו לרשום ברבעון הנוכחי צמיחה של  4%-6%בהכנסות ,או הכנסות של  10.8-11מיליארד
דולר .אנליסטים צופים הכנסות של  10.9מיליארד דו לר.
 נפט נסחר בעלייה של  0.1%למחיר של  $86.77לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  10שנים נסחרות בעלייה לרמה של .3.69%
 בעמוד הבא מפורסמים המדדים המובילים בסגירה .

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.

