הסקירה השבועית של ספונסר – 01.03.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי הכולל פתיחה שלילית במיוחד עם סיום אופטימי עבר על הבורסה המקומית .כל מדדי
המניות רשמו ירידות שערים של כ 5% -בממוצע כשמדד הנדל"ן בלט לרעה כשירד בכ 8.5% -בשבוע החולף .באפיק הסולידי
מדדי התל בונד הצטרפו למגמה השלילית וחתמו את השבוע בירידה ממוצעת של כ .2% -מחזורי המסחר המשיכו להיות
נמוכים יחסית ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 2% -בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה בסוף שבוע שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב על רקע החרפה במשבר במערכת הפיננסית העולמית .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר
בטריטוריה השלילית ולקראת הנעילה הירידות החריפו ומדד המעו"ף חתם את יום המסחר בנמוך היומי בירידה של כמעט .4%
יום שני נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת האווירה האופטימית בפתיחת שבוע המסחר והחוזים העתידיים
אשר שיקפו פתיחת מסחר חיובית בארה"ב וזאת על רקע ידיעות בנושא הלאמה חלקית של כמה בנקים בארה"ב וביניהם
סיטיגרופ .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן ,אולם בשעות הצהריים
עליות השערים נמחקו והמדדים עברו להיסחר בירידות שערים בהובלה של מניות הבנקים.
יום שלישי התאפיין בירידות שערים בהשפעת המגמה השלילית העולמית .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר
בטריטוריה השלילית ,אולם תיקנו כלפי מעלה מפתיחת המסחר ועד לשעת הנעילה בהשפעת החוזים העתידיים אשר שיקפו
פתיחת מסחר חיובית בארה"ב .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה .יום רביעי נפתח בעליות
שערים של למעלה מ 2% -בהשפעת הראלי שנרשם בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה
החיובית ,למעט מדד הנדל"ן אשר עבר להיסחר בירידה לקראת סיום .ברקע הצליח נוחי דנקנר להשלים את המהלך למחיקת
אי.די.בי פיתוח מהבורסה לאחר שהעלה את מחיר הצעת הרכש ל 41 -ש"ח למניה.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח על רקע פקיעת האופציות על מדד המעו"ף לחודש פברואר .המדד פקע ברמה של 652.99
נקודות המשקף ירידה של  0.85%משער הסגירה של יום רביעי .מחזור המסחר היה נמוך מאוד והסתכם ב 478 -מיליון ש"ח
בלבד ,ירידה של  40%ביחס לפקיעה של חודש ינואר ) 790מיליון ש"ח( .ירידות השערים בפתיחת המסחר התמתנו לאורך יום
המסחר ולקראת סיום המדדים אף עברו להיסחר בעליות שערים נאות בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .מניית אורמת
בלטה לרעה כשצנחה בכ 9% -לאחר שהורידה את תחזיות הרווח לשנת  .2009בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב1.11% -
ומדד הבנקים עלה ב.1.38% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 3.28% -מדד ת"א  75ירד  ,5.72%מדד הבנקים ירד ב ,5.41% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  8.52%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .2.35%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית קלה של
כחצי אחוז לרמה של  4.145ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אמנם ירד בכ 3% -בסיכום שבוע המסחר החולף וזאת בהמשך לתחזית שלנו בשבוע שעבר – "מדדי
המניות המקומיים לא יצליחו להחזיק מעמד לאורך זמן אל מול המגמה העולמית" אולם שוב נתמך השבוע באזור רמת 650
הנקודות המהווה תמיכה חשובה מאוד במיוחד לטווח הקצר .שבירה ברורה של רמה זו תשלח את המדד לבקר באזור 600
הנקודות בשלב הראשון .מלמעלה ,ניתן לראות בגרף שהמדד נתקל כבר כמה פעמים ברציפות באזור ההתנגדות הקשה סביב
 710-715נקודות וקשה לו מאוד לפרוץ כלפי מעלה .מחד ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור למדד המעו"ף עם יעד
גבוה ברמה של  800נקודות אולם מאידך כאמור ,בתסריט הצפוי מבחינתנו הכיוון כרגע נראה למטה בעיקר עקב המשך
הירידות בשאר שווקי העולם בהובלת ארה"ב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם שבוע מסחר תנודתי לשם שינוי .הדולר פרץ את רמת ההתנגדות באזור  4.1ש"ח לדולר
אולם נתקל בהתנגדות נקודתית באזור  4.20ש"ח לדולר .לדעתנו לאחר תיקון קל כלפי מטה הדולר צפוי להמשיך ולעלות לכיוון
היעד הבא השוכן ברמה של  4.35ש"ח לדולר .סימן לשינוי מגמה יתקבל רק במקרה של ירידה מרמה של  4ש"ח לדולר אולם
מקרה כזה לא נראה באופק כרגע.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
בהמשך לתחזיות הקודמות המדד שבר את התמיכה המאוד חזקה ומשמעותית באזור  4000-4100נקודות )ראה גרף( ואי
יכולת שלו לחזור כלפי מעלה תהווה איתות מכירה משמעותי לטווח הבינוני-ארוך .לדעתנו המדד צפוי לרדת כברת דרך נוספת
כלפי מטה בשבועות הקרובים.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך השבוע בתנודתיות גבוהה בהובלה של סקטור הפיננסים .המדד פתח את שבוע המסחר בירידה
חדה ואף שבר את רמת התמיכה המהותית ב 1440 -נקודות .בהמשך השבוע המדד נכשל פעם אחר פעם בפריצה חזרה של
רמת ה 1440 -נקודות .יום חמישי נחתם בירידה של  2.4%לאחר שהמדד נסחר בתחילת המסחר בעליה ושוב ולקראת סיום
המגמה החיובית התהפכה כלפי מטה ובכך הפעילה את הטריגר להמשך המימוש במדד .מחיר יעד קרוב סומן בשפל שנרשם

בחודש נובמבר האחרון ב 1295 -נקודות .יעד שני סומן ב .123 -תבנית השורט תתבטל במידה והמדד יסגור באגרסיביות מעל
 1440נקודות עם גיבוי של מחזור מסחר גבוה משמעותית מהממוצע התקופתי.
מדד דאו ג'ונס – מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב ,והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק .מדד
זה מורכב מ 30 -מניות תעשייתיות נבחרות ומייצגות .המדד נסחר לאורך כל שבוע המסחר מתחת לרמת התמיכה/שפל ב-
 7392נקודות .כישלון הפריצה המתמשך והמחזורים הגבוהים מלמדים על מאבק עיקש מצב הקונים אול מול המוכרים .בשלב
זה נראה שהמדד בדרך לרשום שפלים חדשים כאשר מחיר היעד התבנית סומן ב .6496 -הטריגר ליעד יתקבל בסגירה
מתחת ל 7096 -נקודות .תבנית השורט תתבטל במידה והמדד יסגור באגרסיביות מעל  7392נקודות עם גיבוי של מחזור
מסחר גבוה משמעותית מהממוצע התקופתי.

ניתוח מניות
אולימפיה ) - (179010החברה ,אולימפיה החזקות נדל”ן בע”מ ,עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
 מתן שירותי ניהול ,פיקוח וביצוע לפרוייקטים נדל”נים בארץ ומתן שירותי פיקוח ובקרה על השקעות בחו”ל . איתור ,ייזום ופיתוח הזדמנויות עסקיות ופרויקטים בתחום הנדל”ן בישראל ובחו”ל .ניתוח טכני  -במהלך השבוע שברה המניה את קו התמיכה האופקית על  198נקודות אך הצליחה לסיים את השבוע מעליו.
ישנו גאפ פתוח על  265נקודות שלדעתי במידה והמניה תתבסס בימים הקרובים מעל קו התמיכה ב 198 -אז יתכן שתתפתח
תנועה למעלה לסגירת הגאפ .שבירה נוספת של  198תשלח את המניה לבדיקת השפל של ינואר.
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע”מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים :ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין,
צ’כיה ,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ”ל  .יזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה .השקעות
בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה .לאלביט הדמיה
החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.
ניתוח טכני  -המניה ביצעה מהלך עולה משמעותי מהשפל של חודש נובמבר מתחת ל  3000נקודות ועד  6000נקודות ומשם
יצאה לתיקון יורד שכרגע נעצר בדיוק על ממוצע נע  50ב  4745שמהווה גם תמיכה אופקית .התבססות מעל התמיכה הנ"ל
יכולה לייצר מהלך עולה נוסף כאשר פריצת השיא האחרון ב  6000נקודות תיתן יעד ראשון ב  7380נקודות .מאידך שבירת
ממוצע נע  50תשלח את המניה לבדיקת קו המגמה העולה המסומן באדום על הגרף.

בריינסווי ) - (1100718החברה ,בריינסוויי בע”מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני  -המניה ביצעה מהלך עולה משמעותי מאד מהשפל ב  206נקודות ועד ל  700הנקודות תוך בניית תעלה עולה
ותנועה בתוכה ,כמתואר בגרף .לאחרונה יצאה המניה לתיקון טכני שבמהלכו נשברה התעלה העולה כלפי מטה כאשר בשלב
זה נראתה תמיכה על ממוצע נע  50ברמת  550הנקודות וחזרה למעלה .לדעתי פריצה ועילה מעל רמת  700הנקודות תוציא
מהלך עולה נוסף עם יעד ב  785נקודות ,מאידך כשלון בפריצה יאותת על פסגה משולשת ויציאה למימושים עמוקים יותר
במניה.
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
לפברואר  2007מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.
ניתוח טכני  -לאחר חודשים רבים של ירידות סימנה המניה ,לקראת סוף חודש דצמבר ,שפל ברמת  85הנקודות וממנו החלה
במהלך של התכנסות מחירים .במהלך השבוע פרצה המניה את ממוצע נע  50לאחר חודשים ארוכים שבו שהתה מתחתיו ואף
פרצה את תבנית ההתכנסות כלפי מעלה במחזור מסחר גבוה מאד .לדעתי המניה תמשיך למעלה כאשר לפניה התנגדות
אופקית מקומית ב  111הנקודות ולאחריה התנגדות משמעותית יותר ב  125הנקודות.
אסם ) – (304014החברה,אסם השקעות בע"מ ,הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה
מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים,
מרקים ,מוצרי מאפה ,פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר
ותחליפי בשר קפואים ,סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת מזה מספר שבועות .בתוך התנועה היורדת הזו ניתן לראות כי המניה שברה
את רמת התמיכה שהיתה לה ברמות  4100-4110הנקודות וניסיון הפריצה חזרה כשל והיווה איתות שלילי נוסף .כעת נמצאת
המניה מעל תמיכה נוספת ברמת  3950הנקודות .בעיקרון ,המניה ממשיכה להראות חולשה כאשר מתנד ה ADX-מעיד כי
עוצמת הירידות הולך ומתחזק .אי יכולת של המניה להיתמך מעל רמת  3950יהווה איתות שלילי נוסף עם יעד ראשון ברמת
.3835

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 – בחודש האחרון עלה מספר פעמים ניתוח של מנית הבנק כאשר צוין כי המניה נמצאת במומנטום שלילי והכיוון
הוא התמיכה שנמצאת ברמת  710הנקודות .השבוע ראינו את המניה משלימה את היעד הזה וראינו אותה נתמכת מעל רמה
זו .המתנדים המהירים נמצאים על הקרקעית והיפוך מעל רמת התמיכה מהווה איתות קנייה אגרסיבי עם  SLצמוד בשבירה של
התמיכה.
דיסקונט השקעות ) – (639013החברה ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות המשקיעה בחברות הפועלות
במגוון תחומים .תחומי הפעילות כוללים בין היתר את תחום התקשורת ,הטכנולוגיה ,מסחר ושירותים ,הנדל"ן והתעשייה .עם
אחזקותיה העיקריות נמנות חברת סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,נכסים ובנין וחברת מפעלי נייר אמריקאים ישראליים.
ניתוח טכני – המניה שברה קו תמיכה עולה מסוף  .2008המתנדים הארוכים מצביעים חולשה והמהירים נמצאים כבר קרוב
לקרקעית .ממוצע נע  50נמצא קרוב ויכול להוות תמיכה יחד עם תחתית בולינגר ורמת  3500הנקודות שעדיין מחזיקה .המניה,
אם כן ,נמצאת בנקודת החלטה – שבירה למטה של ממוצע נע  ,50קו התמיכה העולה ופתיחת רצועת בולינגר כלפי מטה
יכולים לקחת אותה לאיזור  2950הנקודות .במידה ויבוא היפוך מעל התמיכות הנ"ל ,חשוב לראות פריצה של רמת  3700שם
נמצא קו התנגדות יורד קצר טווח והתנגדות אופקית.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת
הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי
הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה
ומערכות הינע .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה הופיע גם בסקירה האחרונה והשבוע ,עמדה ביעדים הראשוניים של הצפי ,כאשר ביום המסחר האחרון
נפרץ תבנית היתד וכן רמת  18000אופקי שהיה התנגדות ,ומעכשיו הופך לתמיכה .כ"כ נפרץ ממוצע  200החשוב .בשלב זה
מכלול המתנדים מתחילים להשתפר ,וכן גם המחזורים ,מה שתומך בהמשך החיובי לפחות לשבוע הקרוב .התנגדות קרובה על
רמת  19000ומעליה על  .20400לסיכום -צפי להמשך חיובי בשבוע הקרוב בשילוב יעדים שהוזכרו.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בשלושה מגזרים - :כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד
ואנגליה .כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג
לייצור דשנים מורכבים - .כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום
ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום - .כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים,
רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים
ומטלורגיה .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה שומרת לאחרונה בעקביות על תמיכת קו המגמה העולה ,וכל שכך ניתן לומר כי התנועה עדיין היא במסלול
של תיקון עולה .רמת  3200מהווה בשלב זה את נקודת האיזון ,כאשר ביום המסחר האחרון ,השכילה המנייה לסגור מעל רמה
זו .התנגדות קרובה עומדת כעת על רמת  3500-ומעל על  .3700יש סבירות דיי טובה שלפחות ברמת ההתנגדות הראשונה
נבקר בשבוע הקרוב .כאמור תמיכה מהותית נמצאת על קו המגמה העולה ובשילוב ממוצע  50היושב על קו זה כנראה בגרף
המצורף.

על רגל אחת
קמהדע ) - (1094199המניה סימנה שפל ברמת  450הנקודות בסוף דצמבר ויצאה למהלך עולה משמעותי מרמה זו ועד
השיא האחרון שסומן ברמת  1400הנקודות וממנו החל מהלך של מימוש  /תיקון טכני .לדעתי כשלון בפריצה וחזרה מעל 1200
הנקודות יכול להביא להתממשות תבנית ראש כתפיים במניה ויציאה למימושים כבדים יותר ,התנגדות נוספת שוכנת ברמת
 1250הנקודות .התמיכה החשובה שוכנת ברמת  965הנקודות ושבירתה תהווה איתות סופי לפתיחת ראש כתפיים.
מכתשים אגן ) - (1081819המניה ביצעה מהלך עולה משמעותי מאד מהשפל שסומן באמצע נובמבר על  995הנקודות ועד
השיא האחרון על  1650הנקודות ומשם יצאה לתיקון טכני ,כרגע נראה שהתיקון נעצר על קו מגמה עולה ועל ממוצע נע 50
ומשם הסתובבה המניה ביום המסחר האחרון וננעלה על  1400הנקודות .לדעתי פריצת  1446הנקודות תביא לניסיון נוסף של
פריצת  1650ואילו שבירה וסגירה מתחת לממוצע נע  50על  1348הנקודות תשלח את המניה לבדיקת התמיכה הבאה על
 1250הנקודות.
ישראמקו ) - (232017לאחר במהלך העולה האגרסיבי שביצעה המניה היא מסמנת שיא ב  57הנקודות ושיא יורד על 50.5
הנקודות ,לדעתי שבירת רמת  40הנקוות תשלח את המניה לבדיקה נוספת של  35שהיא התמיכה החשובה והמשמעותית
ביותר כרגע .מאידך פריצה של רמת  50.5הנקודות תביא לתנועה נוספת לעבר השיא ב .57

כלכלית ירושלים ) - (198010לאחר מהלך עולה משמעותי מתחילת השנה נכשלה המניה בשני ניסיונות פריצה של רמת
 2000הנקודות ויצאה לתיקון טכני ,בשלב זה נעצר התיקון על קו מגמה עולה ששבירתו יביא לירידה נוספת עם יעד ברמת
 1320הנקודות ,שם ישנו גם גאפ קטן שנשאר פתוח .לדעתי המניה תמשיך לנוע בטווח שבין  1320ל  2000הנקודות עד
לשבירה  /פריצה של אחד הצדדים.
אורמת ) – (260018בהמשך לסקירה של השבוע שעבר – התמונה במניה היתה זקוקה לתיקון טכני ויחד עם הודעות
פונדמנטליות שלחו את המניה למטה – התמיכה ,כפי שצוין בשבוע שעבר ,נמצאת ברמת  2600הנקודות.
בזק ) – (230011בהמשך לסקירה הקודמת על המניה – השבוע ראינו את המניה יוצאת לתיקון אחרי גל העליות בה .גם אחרי
מימוש זה ,והסיכוי שהוא עוד לא נגמר ,המניה נמצאת במומנטום חיובי .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  620הנקודות ובקו
התמיכה העולה שהופיע בסקירה הקודמת.
שטראוס ) - (746016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לומר כי המנייה ממשיכה בשלב זה לשהות תחת מהלך
יורד  ,כאשר התנגדות קו המגמה היורד  , ,ממחיש את התנועה היורדת .תמיכה מהותית בשלב זה נמצאת על רמת 3100-
והיפוך על רמה זו  ,בליווי מחזור ייתן איתות ראשוני לתיקון עולה.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - sponser charts
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.

