הסקירה השבועית של ספונסר – 01.06.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית נרשמה השבוע בבורסה בת"א כשכל המדדים המובילים למעט מדד התל-טק סיימו בעליות
שערים ,מדד הנדל"ן היה הפעם זה שהוביל עם עלייה נאה של כ 3% -בהובלה של מניית אפריקה ישראל מחזורי המסחר היו
גבוהים יחסית ועמדו על כ 2.3 -מיליארד שקלים ליום בממוצע כשביום חמישי עקב פקיעת אופציות המעו"ף נרשם מחזור גבוה
במיוחד של כמעט  4מיליארד שקלים.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהתאם למגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר .לקראת
הצהריים המגמה השלילית התחזקה בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השנייה כגון דלק נדל"ן ואפריקה מגורים שירדו
 5%ו 7% -בהתאמה ,כל זאת למרות פרסום של כמה נתוני מאקרו שהפתיעו לטובה וביניהם המשק הישראלי שצמח ברבעון
הראשון בקצב שנתי של  ,5.4%התוצר העסקי שצמח ב 6.1-והייצוא שעלה ב .12.6%-לקראת סיום המסחר ירידות השערים
התמתנו קלות ובסיכום יומי מדד המעו"ף ירד  1.27%ומדד הנדל"ן  15ירד  .3%יום שני נפתח ביציבות בהמתנה להחלטת
הריבית אשר פורסמה לאחר נעילת המסחר בה הכריז נגיד בנק ישראל על העלאה בשיעור של  0.25%לרמה של .3.5%
המדדים המובילים שייטו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת סביב שערי הפתיחה כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של למעלה מ 0.5% -על רקע החלטת הריבית .המדדים המובילים נסחרו ביציבות סביב שערי
הפתיחה לאורך רוב שעות המסחר .בשעה  16.30המגמה החיובית החלה להתחזק עד לשעת הנעילה בהתאם לפתיחה
חיובית של שבוע המסחר המקוצר בארה"ב .מניות כי"ל והחברה לישראל רשמו עליות חדות במיוחד של למעלה מ5% -
בממוצע לאחר דו"ח מצוין של כימיקלים לישראל שהותירה את התחזיות הרחק מאחור וביחד ריכזו יחד כמעט  40%מהמחזור
הכולל .יום רביעי התאפיין בעליות שערים קלות לקראת פקיעת האופציות כשברקע פורסם כי שיעור האבטלה ירד ל6.3% -
בלבד ,השיעור הנמוך ביותר ב 24 -השנים האחרונות .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן כשהמדד רשם עליה של
למעלה מ.2% -
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר על רקע פקיעת האופציות לחודש מאי על מדד המעו"ף .המדד פקע
ברמה של  1112.8נקודות במחזור של מיליארד ש"ח .עד שעות הצהריים המדדים המובילים נסחרו כמעט וללא שינוי ,אולם
לקראת השעה  15.30השתלטה המגמה החיובית בהובלה של מניות הפיננסים .בסיכום יומי מדד ת"א  25עלה ב,0.79% -
מדד הבנקים עלה ב 2.20% -ומדד הנדל"ן עלה ב .2.46% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 3.96 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.49% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.27% -מדד הבנקים עלה ב ,0.68% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  2.92%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.11%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של כמעט  3%לרמה של  3.233ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אכן נסחר ביציבות מרשימה בטווח שציינו בשבוע החולף אולם בסופו )יום חמישי( הצליח לפרוץ את
ההתנגדות החשובה אותה הזכרנו בחודש האחרון כנקודת המפתח ברמה של  1110נקודות תוך כדי מחזור מסחר מרשים
במיוחד של כ 4 -מיליארד בליווי פקיעת אופציות המעו"ך לחודש מאי .פריצה זו דורשת אישור סופי ביום ראשון אולם בהחלט
ניתן לומר שהתקבל איתות קניה על מדד המעו"ף עם יעד ברמת  1160נקודות כשבדרך ישנה התנגדות נוספת ברמה של
 1130נקודות.
שקל-דולר – הדולר צלל השבוע בכ 3% -לאחר ששבר את רמת התמיכה של  3.36ש"ח לדולר בדיוק עפ"י הצפי שלנו
מהשבועות האחרונים – "צפוי שנראה את המשך המהלך היורד כשהיעד הבא עומד ברמה של  3.20ש"ח לדולר ".כאמור,
היעד של הדולר כעת הוא  3.20ש"ח לדולר וסביר להניח שזה לא יהיה היעד האחרון אולם נבחן מחדש את המצב כשנגיע
לשם.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .המדד
הבריטי רשם בשבוע החולף ירידות שערים וכפי שניתן לראות בגרף המצורף הוא הגיע לרמת תמיכה מאודחזקה באיזור
 6000-6100נקודות וכאן ייבחן בימים הקרובים ,תמיכה וחזרה למעלה תהווה סמן חיובי ומנגד כמובן ששבירה ברורה תהווה
איתות מכירה.
מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר המקוצר התאפיין במגמה חיובית על רקע נתוני מאקרו והיחלשות במחיר הנפט .ביום רביעי
פורסם נתון הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש אפריל והציג ירידה של  0.5%לעומת צפי לירידה של  .1.5%ביום חמישי פורסמו
נתוני התמ"ג לרבעון הראשון אשר הראו עליה של  0.9%ונתוני תביעות חדשות לדמי אבטלה .הנתונים הצביעו על עליה של
 4000תביעות חדשות .טכנית המדד התהפך מעל קו התמיכה העולה ועלה אל עבר רמת ההתנגדות האופקית ב2540 -
נקודות .פריצה של רמה זו תהווה טריגר חיובי להתחזקות מהלך התיקון העולה כאשר מחיר היעד הקרוב סומן ב2612 -
נקודות .רמת ה 2412 -נקודות ממשיכה להוות רמת תמיכה אופקית מהותית.

מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר השבוע במגמה חיובית על רקע נתוני מאקרו חיוביים .טכנית המדד נבלם ביום
המסחר האחרון )חמישי( ע"י רמת ה 12700 -נקודות זאת לאחר שהמדד שבר רמה זו כלפי מטה ב .21.05.08 -כישלון פריצה
מעל רמה זו והתבססות של לפחות יום מסחר תהווה טריגר לדשדוש/תיקון אל עבר רמת ה 12125 -נקודות .צפי לימי המסחר
הקרובים – התבססות מעל רמת ה 12700 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר השבוע במגמה שלילית ואיבד  9$בניגוד לתוצאות דו"ח המלאים אשר הציג ירידה של  8.8מיליון חביות
זאת בשל עיקוב בפריקת מכליות הנפט .בתגובה מטבע הדולר התחזק השבוע מול רוב המטבעות המרכיבות את "סל הדולר"
) .(US Dollar Indexטכנית הנפט כבש את מחיר היעד שנקבנו בסקירה האחרונה ואף המשיך להתממש אל126.62$ -
לחבית .טכנית הנפט נתמך בשלב זה מעל רמת ה 126.12$ -כך שהיפוך יהווה טריגר להמשך המגמה החיובית ופריצת השיא
ב 135$ -אל עבר רמת ה .139$ -מנגד שבירה של רמת ה 126.12$ -וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר לתחילת תיקון עמוק
יותר אל עבר רמת ה120$ -

ניתוח מניות
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 בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר ציינו את התמיכה העולה של המניה ורמת התמיכה סביב  4450הנקודות .צוין גם כי שבירה של
איזור זה תשלח את המניה לגל ירידות .המניה שברה את התמיכה העולה ואחרי עצירה קצרה מעל  ,4450שברה גם את
התמיכה הזו .המניה נתמכה מעל תמיכה אופקית ברמות  4270-4300אך המתנדים נתנו איתותים שליליים וקיימת אפשרות
להמשך המהלך היורד במניה לכיוון  4200כיעד ראשון .במידה והמניה תצליח להיתמך מעל  ,4270התנגדויות מחכות לה
ברמת  ,4450ממוצע נע  50ותקרת התעלה היורדת.
אוסיף ) - (702019החברה ,אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ ,עוסקת בעיקר בתחומי הפעילות הבאים:
 נדל"ן למכירה :ייזום ,פיתוח ,בניה ומכירה של נדל"ן למגורים ,למסחר ולמשרדים. נדל"ן מניב :ייזום ,פיתוח ,בניה ,רכישה ,החזקה והפעלה של נדל"ן מניב ,בעיקר המיועד למסחר ,למשרדים ולתעשיה עתירתידע .במרץ  2007רכשה אוסיף את החזקות אלוני חץ בחברת עוגן נדלן ,ובכך הפכה לבעלת השליטה בעוגן .ביולי הושלמה
עסקה לפיה רכש ארקדי גאידמק את השליטה באוסיף.
ניתוח טכני – המניה פרסמה את דו"חותיה סמוך למועד הנעילה ביום המסחר האחרון ובנוסף ,הרבה דובר על כוונת גאידמק
להשאירה במדד ת"א  .100אך בהתעלמות מכך ובהסתכלות טכנית ,המניה ממשיכה לנוע בתוך התעלה העולה שעלתה
בסקירות הקודמות והשבוע יצרה שוב שפל עולה .המניה נתמכה מעל התמיכה האופקית  7011הנקודות ומעל ממוצע נע .50
מחזורי המסחר בימי העליות גבוהים בהרבה מבימי הירידות והדבר מהווה אינדיקציה חיובית.
שופרסל ) - (777037החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל"ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – בסקירה של שבוע שעבר נכתב כי נראה שהמניה תצא לתיקון כאשר התמיכות נמצאות ברמת השיא הקודמת –
קצת מעל  1750הנקודות וע"י קו התמיכה העולה .השבוע ראינו את המניה יורדת עד אל קו התמיכה הנ"ל ומתהפכת מעליו.
היפוך זה יכל להוות איתות קניה אגרסיבי עם יעד ראשון בשיא –  1850הנקודות .איתות קניה מחודש לסולוידיים יתקבל רק
בפריצת השיא במחזור מסחר גבוה.
אלביט הדמיה בע"מ – ) – (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.
 ייזום ,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 – המנייה סיימה את שבוע המסחר בעליות חדות במחזורי מסחר גבוהים מהותית מהממוצע ונראית במומנטום
חיובי .המנייה סגרה את השבוע מעל  18,000נקודות שהיווה התנגדות אופקית .המנייה נעה בתוך יתד כאשר פריצת קו
ההתנגדות העליון יתן איתות כניסה נוסף כאשר יעד ראשון מסומן ברמת  20,000נקודות.

דניה סיבוס בע"מ – ) – (1084144החברה ,דניה סיבוס בע"מ ,עוסקת במתן שירותי בניה של פרויקטים למגורים ושלא
למגורים הן בשיטה הקונבנציונלית והן בשיטה המתועשת .מפעם לפעם דניה סיבוס מסכמת על שותפות בפרויקטים גם כיזם
)בנוסף על מתן שירותי בניה(.
כמו כן דניה סיבוס פועלת בתחום התשתיות בעיקר כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת
וגשרים .לצורך פעילות זו מייצרת דניה סיבוס באמצעות המפעל בבעלות ,מוצרים מבטון לבניה מתועשת ,ביניהם קורות
לגשרים ומעבירי מים.
בחו"ל פועלת דניה סיבוס ברוסיה ,קזחסטן ורומניה.
ניתוח טכני – המנייה נעה בתוך תעלה אופקית בין  2,000נקודות ל  5,000נקודות.את שבוע המסחר סיימה המנייה בעליה
חדה במחזור מסחר גבוה במיוחד .פריצת קו התנגדות  2,500תתן איתות כניסה כאשר יעד ראשון מסומן ב  3,616נקודות.
מחזיקי המנייה יפעילו סטופלוס בשבירת התמיכה ששוכנת ברמת  2,000נקודות.
אפריקה ישראל נכסים בע"מ  – (1091354) -החברה ,אפריקה ישראל נכסים בע"מ ,פעילה בתחום הנדל"ן המניב מאז
היווסדה בשנת  .1971לאפריקה ישראל נכסים מבנים המשמשים לתעשיה ,למסחר ולמשרדים בארץ ובחו"ל .בנוסף ,לאפריקה
ישראל נכסים נכסים בבניה ,קרקעות וזכויות בניה שטרם נוצלו.
בשנת  2006החלה אפריקה ישראל נכסים לפעול בתחום המגורים באירופה .אפריקה ישראל נכסים מצויה בשלבים שונים של
הקמת פרויקטים למגורים בצ'כיה ,רומניה ,בולגריה ,לטביה ופולין.
בנייני המשרדים העיקריים של אפריקה ישראל נכסים בישראל הינם :מגדל אפריקה ישראל בתל אביב מגדל הקריה בתל אביב
בניין משרדים מעל קניון רמת אביב מגדלי קונקורד בבני ברק ושטחי משרדים ביהוד .אפריקה ישראל נכסים מקימה מעונות
סטודנטים בהר הצופים שבירושלים בשיטת . B.O.T.
ניתוח טכני – המנייה פרצה השבוע התנגדות חשובה השוכנת ברמת  15,000נקודות ונעצרה על  16,000נקודות .פריצת
ההתנגדות הנ"ל תתן לדעתנו יעד ראשון של  18,000נקודות.
אפריקה ) - (611012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מניה זו הופיעה גם בסקירה האחרונה ,ומתנהגת בדיוק עפ"י
הצפי .ניתן לראות כי השבוע הגיעה סמוך לרמת ההתנגדות של  26567נקודות ,לאחר התייצבות בתחילת השבוע מעל
לתמיכה ברמה של  24000נקודות .בהסתכלות על התמונה הכללית של המתנדים נראה כי בשלב זה תתקשה המנייה לחצות
את רמת ההתנגדות לעיל ,ותצטרך לעבור מימוש\דשדוש  ,כאשר רמת התמיכה החשובה הינה כאמור ברמה של 24000
נקודות .רק פריצת של רמת  26567הנקודות והתבססות מעליה תיתן איתות חיובי נוסף להמשך.
קרדן  - (1087949) N.Vמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות בגרף המניה כי בשלב זה היא נמצאת מעל
לתמיכה אופקית ברמה של  4630נקודות כאשר כל עוד שכך ,אזיי יש תמונה חיובית לגבי המנייה .נראה כי המניה בדרכה כעת
להתנגדות ברמה של  5270נקודות ) כ 4 -אחוז מעל משער הסגירה הנוכחי(  ,שגם מהווה תיקון עולה שליש ,למהלך היורד
מנובמבר שנה שעברה ,ובשילוב קו מגמה יורד )מקווקו בגרף( .עוד נציין את המחזורים הגדולים בשני ימי המסחר האחרונים.
שטראוס גרופ ) - (746016מניות החברה נסחרות כחלק ממדד ת"א  .25ניתן לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה נסחרת
בטווח שבין  5000-5600נקודות .בשלב זה המניה נמצאת ממש על התמיכה של רצועת מחירים זו .שבירת רמת התמיכה
וסגירה מתחתיה תיתן לנו איתות יציאה ,מנגד נר היפוך על התמיכה ,ייתן אישור לכניסה אגרסיבית למנייה ,בצפי לתיקון עולה
עד לרמת  5350הנקודות בשלב ראשון.

על רגל אחת
נכסים ובניין – ) – (669017בשבוע שעבר זיהינו את ההתנגדות האופקית  33182כהתנגדות החשובה לטווח הקצר )יחד עם
ממוצע נע  100שנפרץ השבוע( .למרות הרוח הגבית שקיבלה המניה מהצעת הרכש של נוחי דנקנר ,רמה זו עדיין מחזיקה
כהתנגדות ואנו עדיין מחכים לפריצתה על מנת לקבל איתות קניה למי שבחוץ.
אלקטרה – ) - (739037המניה נמצאת שוב על רמת ההתנגדות האופקית סביב  50000הנקודות .מחזורי המסחר בשבוע
האחרון הראו כי משהו קורה במניה ואנו מחכים לראות את פריצת ההתנגדות על מנת לקבל איתות קניה.
דיסקונט א – ) – (691212המניה ממשיכה להיסחר צמוד ומתחת לקו ההתנגדות היורד שמלווה אותה מסוף פברואר ,עם
פריצת שווא אחת בדרך .נראה כי המניה מצאה לעצמה איזור תמיכה סביב  810הנקודות ומחזורי המסחר הגבוהים השבוע
יכולים להעיד על שינוי מגמה במניה .עם זאת ,יש לציין כי המניה נמצאת במגמה מובהקת של ירידות לכל טווחי הזמן ולכן יש
לחכות לפריצת ההתנגדות היורדת וליצירת שפל עולה על גרף המחירים.
קבוצת דלק בע"מ – ) – (1084128בהמשך לסקירתנו משבוע שעבר ,לאחר פריצת התנגדות אופקית השוכנת ברמת 60,500
המנייה התממשה ונראה שהיא בדרך לבדיקת  60,500נקודות כתמיכה .התבססות מעל רמת תמיכה זו תתן יעד ראשון ב-
 68,420נקודות .סטופ יופעל בשבירת  60,500נקודות.
כלל עסקי ביטוח )– (224014בהמשך לסקירתנו משבוע שעבר המנייה עדיין נמצאת בדשדוש תוך כדי התכנסות מחירים
.פריצת קו ההתנגדות יתן איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון מסומן ברמת  7,500נקודות.

דעות וניתוחים" :לא להתפתות למכור מניות כיל"

מאת :קובי ישעיהו  -בורסה פלוס
גלעד שריג מבנק הפועלים :הרווח התפעולי במגזר דשנים ופוספטים ,לא כולל אשלג ,עמד ברבעון על  132מיליון דולר לעומת
רווח שנתי של  123מיליון דולר ב2007-
למרות העליה החדה במניה מתחילת השנה ולמעשה בשלוש השנים האחרונות” ,לא להתפתות למכור מניות כיל” .כך אומר
האנליסט גלעד שריג מבנק הפועלים בעדכון שפרסם לאחר הדוחות החזקים שפרסמה החברה היום.
שריג מתפעם מהמספרים ”חסרי התקדים” של כיל ומציין כי הרווח התפעולי במגזר דשנים ופוספטים ,לא כולל אשלג ,עמד
ברבעון על  132מיליון דולר לעומת רווח שנתי של  123מיליון דולר ב .2003-הרווח הגולמי של החברה שבר את כל השיאים
ועמד על  47.8%מהמכירות לעומת  34.1%ברבעון המקביל.
מגזר המוצרים התעשיתיים כנראה עבר את השפל :המכירות גדלו ב 92-מיליון דולר ושיעור הרווח התפעולי גדל ב 2%-לעומת
הרבעון הקודם ומתקרב ל , 10%-אומר שריג.
כיל דיווחה היום על זינוק של  281%ברווח הנקי ל 347-מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה .ההכנסות הרבעוניות עלו פי
 1.7והסתכמו ב 1.53-מיליארד דולר .התוצאות עלו בהרבה על התחזיות של מרבית האנליסטים המסקרים את החברה.
ההכנסות ממכירת אשלג עלו ביותר מפי שניים ל 581.4-מיליון דולר .הכנסות אלה כוללות את מכירות האשלג מישראל ,מספרד
ומאנגליה ,והן כוללות הכנסות ממכירות בין מגזרים ,לרבות מכירות אשלג בין החברות כחומר גלם לייצור דשנים .הרווח
התפעולי במגזר האשלג עלה ל 280.5-מיליון דולר מ 62.2-מיליון דולר ברבעון המקביל.
מכירות הדשנים הסתכמו ב 953-מיליון דולר והיוו  61%מסך המכירות .זאת בהשוואה למכירות של  451.9מיליון דולר ,או
 50.3%מהמכירות ,ברבעון המקביל .הגידול במחזור המכירות נבע מעלייה במחירי המכירה של כל מוצאי המגזר ומגידול חד
בכמויות האשלג וסלע הפוספט שנמכרו .היעדר מכירה של אשלג לסין ברבעון הראשון בשל התארכות המו”מ עם היבואנים
פוצה ע”י גידול במכירות להודו ולברזיל.
הרווח התפעולי ממגזר הדשנים כולו הסתכם ב 407.4-מיליון דולר 336 ,מיליון דולר יותר מאשר ברבעון המקביל .שיעור הרווח
התפעולי מהמכירות במגזר זה הסתכם ב 42.8%-לעומת  15.8%בתקופה המקבילה .מגזר המוצרים התעשייתיים הניב
מכירות של  289.6מיליון דולר ,עלייה של  47%בהשוואה לרבעון המקביל.
במגזר מוצרי התכלית נרשמה עלייה של  27%ל 316.4-מיליון דולר .הרווח התפעולי במגזר עלה ב 80%-ל 35.9-מיליון דולר.
זאת בעיקר הודות לעליית מחירים ,בעיקר במוצרים המבוססים זרחן ,איחודה לראשונה של יחידת הטיפול במים שנרכשה
מחברת הנקל בסוף השנה שעברה והתחזקות האירו ביחס לדולר.
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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.

