שבוע המסחר הסתיים עם יום מסחר דרמטי ובו בשורות מאקרו כלכליות והמשך דיווחי
החברות ,מהבחינה הפוליטית זהו יום היסטורי במצרים וברחבי המזה"ת עם הידיעות על
הסתלקותו מהזירה של נשיא מצרים ב 30השנה האחרונות והשלמת המהפכה בארץ הנילוס.
בתחילת היום המדדים עוד נסחרו במגמה שלילית על רקע הירידות באסיה ובאירופה וסיום
המסחר המעורב אמש בארה"ב על רקע הדו"חות המאכזבים של סיסקו ( .)CSCOבהמשך יום
המסחר פורסם נתון מאקרו חיובי מהסקטור הצרכני והשוק הגיב בתיקון והמהפכה הושלמה
תרתי משמע כאשר החלו הידיעות הראשונות על התפטרותו של נשיא מובארק והמדדים עברו
לעליות .ללא ספק אחת המניות הבולטות היום במסחר הייתה נוקיה ( )NOKכאשר יצאה
בהודעה דרמטית והודיעה כי היא זונחת את מערכת ה MeeGoשלה ומפטרת את מי שעמד
בראש פיתוח המערכת וחוברת למיקרוסופט ומאמצת את מערכת חלונות למכשירים החכמים
שלה .לקראת סיום המסחר המדדים נושקים לרמות שיא של כשנתיים וחצי לאחר ההודעה
הדרמטית ממצרים כאשר מדד ה S&P 500-עולה בכ 0.6%בהובלת סקטור התחבורה
והפיננסים.

נתונים בולטים

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

 נתון מאזן הסחר הבינלאומי לחודש דצמבר הציג כי הגירעון המסחרי התרחב ב  5.9%לרמה של 40.6
מיליארד דולר  .הצפי המוקדם עמד על עלייה חדה יותר לרמה של  42מיליארד דולר .
 נתון סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר הציג קריאה של  75.1נקודות לעומת
 74.2נקודות ,הנתון הפתיע לטובה ונתן את האות להיפוך המגמה במסחר היום .

 חדשות בולטות


נוקיה ( )NOKהכריזה היום על שת"פ עם מיקרוסופט ( )MSFTותנסה לשוב לקדמת הבמה העולמית עם
סמארטפונים מבוססי וינדוז פון  .המשקיעים לא התלהבו מההודעה והמניה צונחת בכ.15%



פייסבוק הודיעה כי הרוויחה  250מיליון דולר ברבעון החולף .



החוזים על מחירי הנפט נסחרו בירידה של  1.3%לרמה של  85.58דולר לחבית לאחר התפטרות מובארק.



התשואות על האג"ח ל 10-שנים נסחרות ללא שינוי לרמה של .3.63%



בעמוד הבא מפורסמים המדדים המובילים בסגירה

מועד עריכת הסקירה11/02/2011 :

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 הנכללות 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 ערך והיא
חברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
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.

