המסחר בבורסות וול סטריט התנהל בירידות ,לאחר נעילה יציבה אמש .עומס של נתוני מאקרו ושטף
דוחות כספיים נתנו את השפעתם על המסחר ,כאשר הנתון המרכזי היום ,המכירות הקמעונאיות ,אכזב
כשרשם עלייה מתונה מהצפי .על האווירה השלילית משפיעים גם דבריו של נביא הזעם ,רוביני שלא
מאמין בכוחו של ממשל אובמה להתמודד עם הגידול בגירעון .זאת יום לאחר שהנשיא האמריקני הציג
את הצעת התקציב לשנת  2012בהיקף של  3.73טריליון דולר ,שכולל תוכנית לקיצוץ הגרעון ל1.1-
טריליון דולר .לדברי רוביני "אף מפלגה בארה"ב לא תהיה מוכנה לקבל את ההחלטות הדרושות כדי
לקצץ את הגירעון בתקציב בארה"ב" .לקראת סיום יום המסחר המדדים המובילים נסחרים במגמה
שלילית של כ 0.4%-בהובלת סקטור האנרגיה והחומרים.

נתונים בולטים

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

 המכירות הקמעונאיות עלו זה החודש השביעי ברצף  ,אך העלייה הסתכמה ב 0.3% -לעומת הצפי
שהיה לעלייה של .0.6%
 מדד האמפייר סטייט לחודש פברואר עלה ל 15.4 -נקודות לעומת צפי כי יעלה ל 15 -נקודות לעומת
 11.92נקודות בחודש הקודם.
 מחירי יבוא ויצוא עלו ב חודש ינואר ב 1.5%-וב 1.2%-בהתאמה.

חדשות בולטות
 אמדוקס ( )DOXהודיעה היום כי חברת  PrimeTel PLCמקפריסין פרסה את תוכנת Amdocs
 Compact Convergenceהמבצעת חיוב בזמן אמת ,שירות לקוחות ושירותי ערך מוסף ,כדי לתמוך
בהשקת פעילותה כמפעילת רשת סלולרית וירטואלית (.)MVNO
 פדקס ( )FDXממשיכה לרכז עניין לאחר שחתכה אמש את תחזית הרווח לרבעון הפיסקלי השלישי
שלה שמסתיים ב 28-בפברואר  ,וזאת עקב עליית מחירי הדלקים ומזג האוויר החורפי ששיבש במקצת
את המשלוחים בארה"ב ובאירופה  .מיד לאחר ההודעה בסיום המסחר בוול סטריט המניה צנחה אך
בסיום המסחר המאוחר היא סיימה ללא שינוי.
 נפט נסחר בירידה של  0.5%למחיר של  $84.35לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  10שנים נסחרות בירידה לרמה של .3.61%
 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.

