יום המסחר האחרון לשבוע זה התנהל במגמה מעורבת על רקע עונת הדו"חות .ענף הטכנולוגיה
ממשיך לספק תוצאות מצוינות דוגמת הנתונים שיצאו אתמול מחברת גוגל ( )GOOGוכן חילופי גברי
בהנהלת גרמו לאנליסטים רבים לעדכן את מחיר המנייה כלפי מעלה לכיוון  .$777תאגיד הענק ג'נרל
אלקטריק ( )GEפרסם דו"חות מצוינים שהציגו צמיחה שעקפה את התחזיות והעניקו רוח גבית
למדדים ,מנגד בנק אוף אמריקה ( )BACצינן את ההתלהבות כשדיווח על הפסד של  2.1מיליארד דולר
לאחר הפחתה חשבונאית של כ 1-מיליארד דולר .מבט גלובלי לשווקים ,אירופה ננעלה היום בעליות
וסגרה שבוע מעורב .באסיה הבורסות סגרו בירידה למרות התיקון בבורסת שנגחאי על רקע חששות
מהידוק מוניטרי בניסיון לבלום את האינפלציה בסין שמרימה את הראש .עונת הדו"חות במוקד
ותתחדש ביום שני עם פרסום דו"חות של בואינג ,נטפליקס ,יאהוו! ,מקדונלדס ועוד ...לקראת סיום
המסחר המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת ,מדד הדאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז.

נתונים בולטים

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

 היום לא פורסמו נתוני מאקרו.

חדשות בולטות
 גוגל צפויה להיכנס לתחום המכירות הקבוצתיות לאחר שגרופון סרבה להצעת רכש בשווי  6מיליארד
דולר .ככל הנראה אתר האינטרנט המיועד לכך יקרא בשם .Google offers
 יצרנית השבבים  AMDדיווחה הלילה על רווח של  21סנט למניה ועקפה את הצפי שעמד על  22סנט
למניה.
 ג'נרל אלקטריק הציגה תוצאות מעבר לתחזיות האנליסטים כשפרסמה רווח של  66סנט למניה.
חברת  )HPQ( HPהודיעה אמש על חילופים במועצת המנהלים ,החברה מינתה חברים חדשים ובהם
מנכ"ל אי-ביי לשעבר ,מג וויטמן.
 נפט נסחר בירידה של  7.68%למחיר של  $92.675לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  27שנים נסחרות בירידה לרמה של .6.61%

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.

