שבוע המסחר בניו יורק נפתח ביום מסחר יציב כאשר המדדים נסחרים קרוב לרמות הבסיס.
ברקע למסחר נשיא ארה"ב יגיש היום לאישור הקונגרס את התקציב בסך  3.7טריליון דולר
לשנת  ,2012התקציב כולל בתוכו צמצום וקיצוצים של השקעות רבות המתוכננות בחינוך,
מחקר ותשתיות במטרה להפחית את הגירעון התקציבי של ארה"ב .המהלך צפוי להתנגדות
מקרב חברי הקונגרס הרפובליקנים בטענה שהקיצוצים שהנשיא אובמה (הדמוקרטי) מבקש
אינם מספקים .הרגיעה במצרים בעקבות הסתלקותו מהזירה הפוליטית של מובארק מרגיעה
מעט את המשקיעים ומסירה דאגה אחת מליבם בכל הנוגע למשבר אפשרי במזה"ת ,וכעת
ההתמקדות העיקרית תהיה מבחינת נתוני המאקרו ודיווחי החברות שיקבעו את כיוון השוק
לחודשים הקרובים .עונת הדו"חות מגיעה לישורת האחרונה כאשר כ 80%מהחברות ממד ה
  S&P500כבר פרסמו נתונים שפחות או יותר תאמו את תחזיות הרווח .המשקיעים ימשיכולעקוב אחר דיווחי החברות והנתונים שימשיכו לצאת בעיקר משוק העבודה בארה"ב בהמשך
השבוע .לקראת סיום המסחר המדדים נסחרים במגמה מעורבת ,מדד ה  S&Pעולה בכ.0.2%

נתונים בולטים

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

 היום לא פורסמו נתוני מאקרו

 חדשות בולטות


נוקיה ( )NOKענקית הסלולר הפינית ממשיכה בצלילה שלה היום לאחר שגי פי מורגן הוריד את ההמלצה שלו
לתשואת חסר כאשר עדיין לא ברור איך תשפיע החלטת החברה לחבור למיקרוסופט ולזנוח את פיתוח ה
 .MeeGoהמניה נשחקת בכ.6%-



טאואר הישראלית ) )TSEMדיווחה היום על רווח של סנט למניה או  1.3מיליון דולר לעומת הפסד של  16סנט
למניה או  31מיליון דולר ברבעון המקביל  .מניית החברה עולה ב.2%



נס טכנולוג'יס ( )NSTCדיווחה כי זכתה בחוזה בהיקף של  16מיליון דולר עם מדינה זרה ,בתמורה תספק
מערכות אימון וסימולציה למרכז בקרה ושליטה ארצי.



ג'נרל אלקטריק ( )GEהודיעה היום כי הסכימה לרכוש חטיבה של ג'ון ווד גרופ הבריטית תמורת  2.8מיליארד
דולר .העסקה עתידית להסגר מאוחר יותר השנה.



התשואות על האג"ח ל 10-שנים נסחרות בירידה לרמה של .3.614%



הנפט נסחר בירידה של  0.82%למחיר של  84.87דולר לחבית.

מועד עריכת הסקירה14/02/2011 :

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.

