המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית ועבר לקראת הסיום למגמה מעורבת בעיקר על רקע
הפתעה החיובית בנתוני המאקרו שפורסמו לפני ואחרי פעמון הפתיחה .לפני כן ,בבורסות באסיה
נרשמו ירידות חדות וגם באירופה נרשמה מגמה שלילית בסיום המסחר .גם במסחר בזהב ובנפט
נרשמו ירידות שערים .ברם ,עיקר צומת הלב בוול סטריט נשואות היום לממשל בסין ,אשר משקיעים
רבים מעריכים כי ינקוט צעדים נוספים על מנת להילחם באינפלציה הגואה במדינתם .משבר החובות
של מדינות אירופה מסרב לרדת מהכותרות ,ראש קרן החילוץ האירופית ,קלאוס רגלינג ,טוען כי "לקרן
החילוץ של אירופה יש מספיק כסף בכדי לממן חילוצים פוטנציאליים של פורטוגל וספרד ,בעוד שיוון
אינה זקוקה לארגון מחדש של חובותיה כפי שמשקיעים חוששים" לקראת סיום יום המסחר המדדים
המובילים נסחרים במגמה מעורבת.

נתונים בולטים

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

 הדוח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הצביע על ירידה של  37אלף ל 404
אלף תביעות בשבוע האחרון  ,לעומת צפי לירידה מתונה הרבה יותר  ,ל  425אלף מ  445אלף תביעות
בשבוע שלפני כן.
 מכירות הבתים הקיימים זינקו בחודש דצמבר ב 12.3% -בהשוואה לחודש נובמבר  ,נתונים שהיו
טובים הרבה יותר מתחזיות האנליסטים .
 מדד האינדיקאטורי ם המובילים עלה ב ,1% -לעומת צפי הכלכלנים לעלייה של .0.6%
 מדד ה'פד' לפילדלפיה ירד לרמה של  19.3נקודות ,בהשוואה לרמה של  20.8נקודות בחודש ינואר .

חדשות בולטות
 נוקיה ( )NOKדוחה את תוכניתה למכור בארצות הברית את הסמארטפון  ,X7בשיתוף פעולה עם
 .(T) AT&Tאת ההחלטה ,קיבלה החברה הפינית  -ולא ספקית הסלולר האמריקאית  .המשמעות היא
שנוקיה תמשיך להישאר ,בפועל ,מחוץ לשוק הסמארטפונים האמריקאי .
 לקראת הנפקתה הצפויה של הרשת החברתית הגדולה בעולם נחשפו לראשונה הנתונים הכספיים
של פייסבוק שלפי ההערכות כבר שווה למעלה מ 50 -מיליארד דולר .
 נפט נסחר בירידה של  2.5%למחיר של  $89.55לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  10שנים נסחרות בעלייה לרמה של .3.44%
 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 הש קעות ,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 ממנו בשום אמצעי ללא אישור מפורש מראש ובכתב
מהחברה.

