הסקירה השבועית של ספונסר – 28.02.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת עם סיום שלילי נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א .מדד הבנקים המשיך להסחר גם
השבוע במגמה שלילית והשלים ירידה חדה של  7%מתחילת השנה בזמן שמדד ת"א  75הצליח לסיים את השבוע בצד הירוק
ורשם עלייה של כמעט  9%מתחילת השנה .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות אירפורט סיטי שזינקה בכ 14% -וטאואר
שעלתה בכ 8% -נוספים והשלימה מהלך עליות חד ומהיר של למעלה מ 52% -מתחילת השנה .מנגד ,מניות אפריקה ישראל
ופאנדטק המשיכו להפגין חולשה ורשמו ירידה של כ 6% -כל אחת .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו לשם שינוי במגמה
שלילית ורשמו ירידות של כחצי אחוז בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת ושערי אגרות החוב הצמודות
והשקליות נותרו כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לתקופה האחרונה ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום,
ביום חמישי התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף לחודש פברואר ברמה של  1178.54נקודות ,בעלייה של חצי אחוז ובמחזור
מסחר גבוה של כמעט  3מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף נחלש ב ,0.54% -מדד ת"א  75עלה  ,0.05%מדד הבנקים ירד ב ,3.78% -מדד נדל"ן נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  1.64%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של .1.24%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה
שבועית של  0.7%לרמה של  3.788ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים נאות במהלך חודש פברואר מרמות של  1120נקודות וכעת הרמות החשובות הן
 1180נקודות מלמעלה שמהווה התנגדות כפולה ו 1140 -נקודות מלמטה שמשמשת כתמיכה .באמצע ישנה רמת תמיכה
משנית באזור  1160נקודות .רק ירידה מתחת לרמת  1140הנקודות שהפכה לתמיכה חשובה להמשך הדרך תהווה איתות
שלילי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון  1100נקודות .לדעתנו מדד המעו"ף ירשום שיאים חדשים עד חודשי הקיץ.
שקל-דולר – הדולר נתמך בצורה יפה כפי שניתן לראות בגרף המצורף מעל רמת התמיכה החשובה באזור  3.65ש"ח לדולר
והשבוע רשם עלייה קלה נוספת ונסחר סביב רמת  3.79ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה נמצאת ברמות של  3.63-3.70ש"ח
לדולר וכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע היא לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה
והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  FTSE100בריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך בפעם השלישית באזור  5000הנקודות ומאז רשם עליות שערים
חדות ורצופות ובשבוע החולף נתקל במשוכה קשה בדמות רמת ההתנגדות של  5400הנקודות ולעת עתה לא הצליח המדד
לפרוץ אותה ,במקרה של פריצה יתקבל איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של  5600נקודות.
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד נסחר בעצבנות רבה השבוע
לאחר נתוני כלכלה מעורבים שהגיעו לוול סטריט בימים שלישי ורביעי ,רמת התמיכה היא הנמוך האחרון שנוצר ברמת 1092
נקודות ,שבירת מטה תסמן למעשה תיקון ארוך יותר למהלך העולה האחרון .רמת ההתנגדות המשמעותית נמצא ברמה של
 1114/5שפריצתו תוביל למהלך עליות מחודש עם יעד ראשון בשיא השנתי.
מדד ראסל  – 2000מדד המכיל את  2000המניות הקטנות בבורסה בארה"ב .המדד מורכב ממגוון סקטורים כמו בנקאות,
טכנולוגיה ,בריאות ועוד .המדד מכיל את  2000המניות הקטנות במדד הראסל  .3000המדד נתמך בימים האחרונים על אזור
אופקי חזק מאוד ברמה של  ,624/5המשך התבססות מעל רמה זו ופריצה של הגבוה האחרון ב  632.8תסמן יעד ראשון באזור
השיא .שבירת התמיכה המצוינת לעיל ככל הנראה תביא להמשך ירידות שערים במדד.

ניתוח מניות
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח

בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתהליך מימוש הרווחים של התקופה האחרונה ובשלב זה עדיין שלילית .על הגרף ניתן לראות כי
המחיר הגיע לרמת תמיכה כפולה ,קו מגמה עולה ורמת מחיר אופקית ב  4580נקודות ,שבירה כלפי מטה של הרמה הנ"ל
תהווה איתות שלילי נוסף ותסמן יעד יורד ברמת  ,4000מאידך היפוך כלפי מעלה במחזור גבוה ישלח את המניה לבדיקה
נוספת של רמת  4940ושל מ.נ.50 .
לאומי ) – (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – שבוע של מימוש רווחים במניה מסתיים בנעילה מתחת לרמת  1600נקודות ולכן על פניו נראה שהנייר בדרכו
לסגירת הגאפ הפתוח ברמת  1555שמהווה גם רמת תמיכה חשובה להמשך .מלמעלה רמת ההתנגדות שוכנת ב  1705וניתן
לדעתי לומר שכל זמן שהמניה נסחרת מתחת לרמה זו היא שלילית לטווח הקצר.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע“מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – נסחרת בתעלה יורדת וממשיכה בתהליך של מימוש הרווחים מהתקופה האחרונה.רמת התמיכה הקרובה שוכנת
ברמת  1542ואחריה ב 1508 -נקודות )שם ישנו גם גאפ פתוח( ואילו רמת ההתנגדות שוכנת ברמת  1600ואחריה 1653
נקודות .בשלב זה איתות קניה יתקבל רק בהיפוך אמין על אחת התמיכות או לחילופין פריצת ההתנגדות ב  1653נק'.
ביומדיקס ) – (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע“מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ“ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר
ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע“י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע“י ביומדיקס .חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני – הניתוח מוצג בגרף שבועי .המניה נמצאת בפני התמודדות עם התנגדות משמעותית ביותר ברמת  162-3נקודות,
פריצת ההתנגדות תביא גם לפתיחתה של תבנית דגל עולה בגרף השבועי ותסמן יעד גבוה ברמת  220-225נקודות .יחד עם
זאת ניתן לראות כי ממוצע נע  50חתך את ממוצע נע  100מלמטה למעלה מה שלעצמו מהווה איתות חיובי לטווח הארוך .רמת
התמיכה שוכנת ב  137-8נקודות וכל זמן שהנייר נסחר מעליה הוא חיובי בעיני.
אורמת ) – (260018החברה ,אורמת תעשיות בע“מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
“ירוקה“ משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב -
OPTI CANADA,העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתוך תחום דשדוש רחב מזה שנה שלמה ולכן המגמה הראשית בנייר היא דשדוש .יחד עם זאת
ניתן לראות על הגרף כי בימים האחרונים פרצה המניה קו מגמה יורד ונתנה פול בק לבדיקת הפריצה .רמת התמיכה הקרובה
בנייר שוכנת ב  3080נק' ואילו אחריה תמיכה מהותית ברמת  3000נק' ,מלמעלה התנגדות קרובה על מ.נ 50 .ב  3253נק'
ואחריה בתקרת הדשדוש על .3520
פריגו ) – (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב ‘  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון .מניות החברה נסחרות במדד ת“א  25וכן
בארה “ב  ,לכן המנייה הינה מניית ארביטראז‘ ונקעת ע“פ המסחר בנאסד“ק.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת עליות ברורה וחד משמעית תוך שהיא יוצרת תבנית של שיאים ושפלים עולים .רמת
ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  $50למניה ואילו רמת התמיכה ב  $46.84למניה .לדעתי המניה צריכה להתממש מעט לפני
המהלך העולה הבא אך הנחת העבודה היא שכל ירידה לצורך עליה ורק שבירה מטה של רמת  $40תשנה את ההנחה הזו.
טבע ) – (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה

הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
רכישתIVAX .
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במסעה צפונה תוך שהיא ממשיכה לשבור שיאים .ביום המסחר האחרון ראינו פריצה של רמת
 $60למניה ונעילה מעליה אך לדעתי יש צורך ביום מסחר נוסף על מנת לקבל אישור לאמינות הפריצה.בנוסף ,לדעתי בטווח
המיידי והקצר ,המניה צריכה להתממש מעט כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  ,$59.40אחריה ברמת  $58.8ואחריה
ברמת  $57למניה בשילוב עם מ.נ .50 .למען הסר ספק ,המניה בלונג ברור והנחת העבודה לגביה היא שכל ירידה לצורך עליה
עד שיוכח אחרת.
בזן ) – (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשיה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור
שמנים בסיסיים ושעווה .עד ספט'  2006הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד .במסגרת הליך הפרטת החברה ,פוצלה
פעילותה באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה ,אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט .נכון לפבר'
 2007מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.
ניתוח טכני – לטווח המיידי ,המניה נמצאת בדשדוש רוחבי בין רמת התמיכה  200הנקודות ורמת ההתנגדות )המינורית יש
לציין(  206-207הנקודות .במצב כזה ניתן לנסות לסחור את הריינג' אך מכיוון ומדובר בריינג' קטן מאוד ,עדיף לחכות ליציאה
ברורה לאחד הכיוונים כאשר פריצת  207הנקודות תיתן יעד ראשון ב 211-הנקודות ואח"כ בשיא האחרון באיזור  220הנקודות.
שבירת  200הנקודות תשלח את המניה ככל הנראה לכיוון  190הנקודות ולכן סוחרי טווח קצר יעדיפו להפעיל שם פקודת .SL
חברה לישראל ) – (576017החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – מניית החברה לישראל נמצאת בתוך תעלה יורדת לטווח הבינוני אך לטווח הקצר יותר ,ניתן לזהות תעלה עולה.
את שבוע המסחר האחרון סיימה המניה בדיוק על תיקון  50%לגל היורד האחרון וכאן נמצאת נקודת המבחן לטווח המיידי –
פריצה מעלה תשלח ליעד הראשון באיזור  295000הנקודות שמעליו תוכל המניה לתקוף את איזור  306500הנקודות .המעניין
בתמונה הטכנית הם המתנדים הארוכים שנמצאים גם הם בנקודת הכרעה כאשר הם מגיעים מהטריטוריה השלילית לכיוון
החיובית ויוכלו לתמוך במהלך עולה במידה וזה יגיע .התמיכה הקרובה נמצאת קצת מתחת לאיזור  280000הנקודות בדמות
מ.נ 20 .ותחתית התעלה העולה.
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מגזר
 שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – מניית פז נפט נמצאת בשלב זה מתחת לקו התנגדות יורד שבלם אותה מספר פעמים בחודשים האחרונים .לטווח
הקצר יותר ,ניתן לראות כי מאז השפל של סוף ינואר ,ביצעה המניה מהלך עולה ,תיקון  61.8%פיבונאצ'י וחזרה לעליות .בשלב
זה  2נקודות חשובות לטווח הקצר – פריצת קו ההתנגדות היורד וחשוב מכך – פריצת רמת  57400הנקודות יהוו שינוי לטובה
בגרף המניה עם יעד פיבונאצ'י סביב  59400הנקודות.
שיכון ובינוי ) – (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף
הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה
והכשרה של נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות
אחרות המשיקותה או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה משייטת כבר מספר שבועות
בתחום רוחבי צר יחסית  756 -700-ובשילוב רצועות בולינגר מכווצות .בשלב זה כל תנועה בתחום הרוחבי אפשרי ,
והאתות המשמעותי יתקבל בסגירה מחוץ לטווח שצויין .פריצה ייתן יעד על  , 819ומנגד שבירה ייתן אתות לרמת אזור
 635וממוצע .200
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי
פעילות עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחוםהתקשורת הסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. -טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – המנייה השבוע פרצה רמת התנגדות על  , 985אולם מתקשה להתרומם מעל רמת הפריצה  ,כלומר
המנייה מדשדשת סביב רמת הפריצה ולכאורה מסתגלת לרמות המחיר אליה הגיעה .ניתן להעריך כי בסיום התבססות
זו  ,המנייה תגיע לאזור  1044שם היעד הקרוב  ,שנגזר ממרווח התחום הרוחבי שלפני הפריצה .אתות ראשוני ליעד
יתקבל בסגירה מעל רמת  1000הפסיכולוגית .רמת  925בשילוב קו המגמה העולה א"ט העולה מהווים תמיכה מוצקה
בשלב זה.
דלק קבוצה ) – (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה .בנוסף לכך
קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות
המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד
ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – המניה הגיעה לרמת התנגדות שיא ב 85000-ובינתיים מתקשה בפריצת רמת התנגדות זו
במונחי שערי סגירה .מבחינת התמיכה נראה כי ישנה תמיכה עולה בדמות קו מגמה עולה לטווח הקצר  ,התומכ במנייה
בשלב זה  ,לכן האתות לטווח הקצר יבוא או בפריצת ההתנגדות או בשבירת התמיכה העולה באזור .81500

על רגל אחת
מכתשים אגן ) – (1081819בשבוע שעבר ציינו כי רמת  1850הנקודות היא נקודת כניסה טובה עם  SLקרוב .השבוע ראינו
את המניה מזנקת מרמה זו ומגיעה גם עד רמת  1975הנקודות )מעל  6.5%רווח למי שלקח את המהלך( אך נסוגה משם
בחסות הפקיעה והתיקון שבא אחריה .בשלב זה המניה ממשיכה להיחשב חיובית כל עוד היא נמצאת מעל רמת  1850נקודות.
מליסרון ) – (323014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה לנו כי המנייה ממשיכה במהלך
החיובי של התקופה האחרונה והיא נמצאת במסגרת תעלה עולה ברורה בשלב זה .השבוע אף פרצה שיא אחרון על
רמת  9337ונתנה איתות חיובי נוסף כאשר היעד בשלב זה הינו רמת  .10400כאשר רמת הפריצה הינה רמת התמיכה
כעת.
אלביט מערכות ) – (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 25טכנית המנייה עדיין נסחרת בתחום רוחבי
צר 22800-24000-זה כשבועיים .יציאה מתחום זה ייתן איתות מלמעלה לרמת  24700וקו מגמה יורד מתנגד ואילו
מלמטה ברמת .22000
אלביט הדמיה ) – (1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון
נשברה רמת התמיכה על  , 9000אולם המנייה עדיין נמצאת מעל תמיכת קו מגמה עולה ברור א"ט ובשילוב ממוצע - 50
שהיה ברמת  8543נכון ליום המסחר האחרון .רק שבירת רמה זו ייתן איתות שבירה מהותי ויציאה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

