הבורסות וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת על רקע נתונים חיוביים שפורסמו היום בשוק הדיור
בארה"ב מצד אחד ,ועלייה חדה מהצפוי במספר תביעות האבטלה השבועי בארה"ב וירידה מפתיעה
בהזמנות למוצרים בני-קיימא מצד שני .הנתונים שפורסמו היום בארה"ב הצביעו על התייצבות בשוק
הדיור האמריקאי ,לאחר שמספר החוזים למכירת בתים קיימים גדל בדצמבר זה החודש השלישי
ברציפות ,בשיעור כפול מהצפוי ,והריבית על המשכנתאות בארה"ב המשיכה לעלות ,וגבוהה כעת
ביותר ממחצית האחוז משפל של כמעט ארבעה עשורים שרשמה בנובמבר" .הביקוש מצד צרכנים
בשוק הדיור מראה סימנים חיוביים מסוימים .מכירות בתים קיימים בדצמבר היו הגבוהות ביותר מאז
חודש מאי ,ומכירות בתים חדשים זינקו לרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל" ,אמר הכלכלן הראשי של
פרדי מאק ,פרנק נותפט ,בעת פרסום הנתונים היום .לקראת סיום יום המסחר המדדים המובילים
נסחרים במגמה חיובית של כ 0.3%-בהובלת סקטור הפיננסים והמוצרים.

נתונים בולטים

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

 מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב גדל בשבוע שעבר ב 55-אלף ל 454-אלף ,הכלכלנים
צפו עלייה מתונה במספר תביעות האבטלה הראשונות השבועי לרמה של  405אלף .הממוצע הארבע-
שבועי של מספר תביעות האבטלה עלה בשבוע שעבר ל 458,750-לעומת  453אלף בשבוע הקודם.
 הזמנות למוצרים בני-קיימא בארה"ב ירדו בחודש דצמבר ב 5.5%-בעקבות נפילה חדה בהזמנות
למטוסים .תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של  .5.4%בניכוי מוצרי תחבורה ,נרשמה עלייה של 0.5%
בהזמנות למוצרים בני-קיימא.

חדשות בולטות
 )T( AT&T דיווחה על רווח מתואם של  55סנט למניה ברבעון הרביעי ,לעומת צפי השוק לרווח של 54
סנט למניה.
 קטרפילר ( )CATהודיעה היום כי רווחיה הרבעוניים עלו פי  4ל 968-מיליון דולר ,או  5.47דולר למניה,
לעומת צפי השוק לרווח של  5.57דולר למניה .החברה העלתה את הרווח הצפוי למניה ב 5055-כולה
ל 6-דולר
 נפט נסחר בירידה של  5.0%למחיר של  $85.65לחבית.
 התשואות על האג"ח ל  50שנים נסחרות בירידה לרמה של .3.38%
 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 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.

