הסקירה השבועית של ספונסר – 02.03.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה גם בשבוע החולף בבורסה בת"א ,בצד החיובי רשמו מדדי המעו"ף והתל-טק עליות
של  0.7%ו 2.4% -בהתאמה ומנגד ,מדדי הבנקים והנדל"ן רשמו ירידות שערים של כ 2% -בממוצע .מחזורי המסחר היו
ממוצעים למעט יום ראשון ועמדו על כ 2 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות בהשפעת היפוך המגמה ביום שישי האחרון במדדים המובילים בוול-סטריט על רקע
שמועות על תוכנית הצלה למבטחת האג"ח  .AMBACהמדדים המובילים נסחרו במגמה חיובית לאורך כל יום המסחר .בשעות
הצהריים המגמה החיובית התחזקה בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים ומדד המעו"ף התחזק עד לשעת הנעילה כשבסיכום
יומי עלה ב ,1.30% -מדד הנדל"ן  15עלה ב 0.81% -ומדד הבנקים עלה ב .0.60% -מחזור המסחר הכולל היה נמוך והסתכם
ב 1.36 -מיליארד ש"ח .מניית כי"ל רשמה עלייה נאה של כ 3% -לאחר שפורסם שהיא בין המתמודדות על מכרה אשלג גדול
במזרח גרמניה.
יום שני התאפיין בדשדוש סביב שערי הבסיס על רקע המגמה העולמית בפתיחת שבוע המסחר ובהמתנה להחלטת הריבית
אשר פורסמה לאחר נעילת המסחר בשעה  18.30בה הכריז נגיד בנק ישראל במפתיע ובניגוד לכל התחזיות על הפחתה
בשיעור של  0.5%לרמה של  .3.75%ברקע פורסם שהמשק הישראלי צמח ברבעון האחרון של  2007בקצב שנתי של 6.4%
וההאטה הכלכלית שכולם פוחדים ממנה עדיין לא כאן .מניות החברה לישראל בלטו בעלייה חדה של כ 3.5% -בעקבות
ההודעה כי היא נערכת לאפשרות להנפקת מניותיה של צים בבורסה של הונג-קונג.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של  1%על רקע היפוך המגמה שנרשם יום קודם לכן בוול-סטריט ובהשפעת הפחתת הריבית.
בשעות הבוקר המדדים דשדשו סביב שערי הפתיחה ,אולם החל משעות הצהריים המגמה החיובית התמתנה ,בעיקר במדדי
הנדל"ן ות"א  75כשמדד הבנקים אף עבר להיסחר בטריטוריה השלילית עד לשעת הנעילה .ההתמתנות נבעה מפרסום מדד
המחירים ליצרן בארה"ב שעלה ב ,1% -מעל ציפיות האנליסטים .יום רביעי נפתח בעליות שערים של למעלה מ 0.5% -על רקע
היפוך מגמה נוסף שנרשם בוול-סטריט .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בטריטוריה החיובית אולם בהמשך היום
המדדים עברו להיסחר בטריטוריה השלילית בהשפעת בורסות אירופה ופתיחת מסחר שלילית בארה"ב .קבוצת דלק רשמה
השבוע ירידות חדות לאחר שמועות בגין קשיים כספיים בקבוצה אולם החברה פרסמה הודעה שאין בכך מן האמת ויצחק
תשובה אף רכש מניות בשווי של כמעט  10מיליון שקלים.
אתמול ,חמישי ,התרחשה לפני פתיחת המסחר פקיעת האופציות על מדד המעו"ף ברמה של  1127.69נקודות המשקפת עליה
של  0.7%בליווי מחזור מסחר נמוך יחסית של  1.5מיליארד ש"ח .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו בטריטוריה
החיובית ,אולם החל משעות הצהריים המדדים מחקו את עליות השערים ונסחרו עד לשעת הנעילה במגמה שלילית בהובלה
של מניות הנדל"ן .בארצות-הברית פורסם כי התוצר המקומי הגולמי לרבעון הרביעי של  2007עלה ב ,0.6% -מעט פחות
מציפיות האנליסטים לעלייה של .0.7%
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.71% -מדד ת"א  75נותר ללא שינוי ,מדד הבנקים ירד ב ,1.46% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.67%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .2.39%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של כאחוז לרמה של  3.631ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף עליות שערים קלות וסיים את השבוע מעט מעל רמת התמיכה החשובה
לטווח הקצר של  1100הנקודות ,לקראת סוף השבוע נתקל המדד בממוצעים הנעים  50ו 200 -באיזור  1130-1135נקודות
שבלמו את המשך העליות .שבירה כלפי מטה של רמת  1100הנקודות תשלח את המדד לחזור להסחר ברמות 1030-1100
הנקודות ומנגד פריצה של איזור  1135נקודות ולאחר מכן  1160נקודות תהווה איתות קניה לטווח הארוך .עוד נזכיר כי רמת
 1030הנקודות מהווה תמיכה חזקה וחשובה במיוחד ורק סגירה ברורה מתחתיה תהווה איתות מכירה טכני לטווח הבינוני-
ארוך למדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות יחסית גם במהלך השבוע החולף כאשר ביקר בתחילת השבוע שוב ברמת התמיכה של
מ 3.57 -ש"ח לדולר אולם בסופו נסחר ברמה של  3.63ש"ח לדולר לאחר הורדת הריבית המפתיעה של הנגיד בחצי אחוז.
הדולר צפוי להמשיך ולדשדש ברמות אלה כאשר רמת התמיכה החשובה לטווח הארוך עומדת כעת באיזור של 3.50-3.57
ש"ח לדולר ולדעתנו הדולר לא צפוי לרדת מרמה זו .לדעתנו מתחילה להסתמן הזדמנות קניה בדולר לטווח הארוך כאשר לטווח
הקצר יתקבל איתות חיובי באם יפרוץ הדולר את רמת  3.66ש"ח לדולר.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק רשם שבוע מסחר חיובי זאת ניגוד לנתוני המאקרו המעורבים והזינוק במחיר הנפט לשיא כל הזמנים
 .102$טכנית המדד המשיך גם השבוע לדשדש מעל רף ה 2300 -נקודות ועושה הרושם שהדשדוש ימשך גם לאורך שבוע
המסחר הקרוב .רמת ההתנגדות שוכנת ב 2420 -נקודות כך שפריצתה תהווה איתות חיובי להמשך התיקון העולה .מנגד
שבירה כלפי מטה של רף ה 2300 -נקודות עשוי להביא להמשך הירידה אל עבר רמת התמיכה הנקודתית ב 2200 -נקודות.

דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר במגמה חיובית לאורך שבוע המסחר ואף פרץ את אזור ההתנגדות הנקודתי ב12500 -
נקודות ובהמשך השבוע התבסס מעל רמה זו .טכנית המדד בונה תבנית התבססות רחבה לפני אפשרות לתחילת מהלך עולה
כאשר פריצה של רף ה 12730 -נקודות תהווה איתות חיובי ראשון לתחילת המהלך.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע היחלשות הדולר וציפיות להפחתת ריבית נוספת .הנפט פרץ
ביום שני את רף ה 100$ -ובהמשך השבוע רשם התבססות מעל רמה זו כאשר ביום חמישי הנפט רשם זינוק נוסף לשיא חדש
ב .102$ -טכנית היעד הראשון סומן ב .108$ -רמת ה 100$ -משמשת כרמת תמיכה.
בריטניה  - FTSEהמדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .לאחר שהמדד
ניסה לפרוץ אולם כרגע ללא הצלחה את איזור  6000-6030נקודות התבטל איתות קניה שהתקבל במדד וכעת הוא צפוי
לדשדש לפני המשך דרכו כאשר מלמעלה נמצאת כאמור ההתנגדות החשובה הנ"ל ומלמטה התמיכה הקרובה שוכנת ברמה
של  5800נקודות.

ניתוח מניות
אפריקה ישראל ) – (611012החברה הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ ובחו"ל .לקבוצת אפריקה
שישה תחומי פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל ,נכסים מניבים ,קבלנות ובניה ,מלונאות ונופש ,תעשיה ותשתיות.
המניה ממשיכה איתנו מהסקירה הקודמת ,בה ציינו כי חוסר יכולת לפרוץ את התנגדות באזור  26600ואת קו המגמה היורד
יעידו על חולשה מסוימת במניה .השבוע התנהגה המניה בדיוק עפ"י הצפי ,כאשר במהלך שבוע המסחר איבדה מערכה כ,8%-
כאשר ירדה בכל חמשת ימי המסחר .כפי שניתן לראות בגרף ,המניה עדיין נסחרת מתחת לקו המגמה היורד ,ונעה לעבר
התמיכה הנקודתית ב .22,000-לדעתנו איתות חיובי יתקבל רק בפריצת רמת .26000
דלק קבוצה ) – (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות 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.
השבוע המשיכה המניה להיסחר בהשפעת המומנטום השלילי המלווה אותה מזה מספר חודשים  -כפי שניתן לראות בגרף,
החל מדצמבר  2007נעה המניה בתעלה יורדת .תמיכה חשובה מאוד נמצאת ברמת  ,58400וההתנגדות הקרובה שוכנת בין
רמת  66700ל .67200-איתות חיובי יתקבל בהיפוך על רמת התמיכה ,מנגד שבירתה תהווה איתות שלילי.
דלק רכב ) – (829010החברה עוסקת בשני תחומי פעילות:
 יבוא כלי רכב :יבוא ,הפקה ומכירה של כלי רכב מתוצרת מאזדה ופורד לישראל. יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך :יבוא ,הפצה ומכירה של חלקי חילוף לכלי רכב מתוצרת מאזדה ופורד לישראל.כמו כן ,מפעילה קבוצת דלק רכב מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה ,וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה
לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות מאזדה ופורד ברחבי הארץ.
השבוע נסחרה המניה מעבר לרמת השיא השוכנת ב ,5715-אך לא הצליחה להישאר מעליה וחזרה מטה .התמיכה הקרובה
שוכנת ברמת  ,5400ושבירתה תאותת על חולשה .מנגד היפוך על רמה בליווי מחזור מסחר גבוה זו עשוי לאותת על תחילת
מהלך עולה לכיוון השיא .התמיכה הבאה שוכנת ב.5100-
דיסקונט השקעות ) – (639013החברה 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.
טכנית ,השבוע נתקלה המניה בהתנגדות ברמת  .9970יעד ראשון בפריצת רמה זו מסומן ב ,10900-התמיכה הקרובה נמצאת
ברמת  .9200אינדיקטור נוסף העשוי להשפיע לרעה על המניה הוא מחזורי המסחר ,שלאחרונה נמוכים מהממוצע.
הראל השקעות ) – (585018החברה עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים
וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח רכוש אחר ותחום שוק ההון
והפיננסים .פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות
הקבוצה ויזום מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל.
ביום רביעי האחרון סגרה המניה את יום המסחר מעל ההתנגדות ב ,19770-אך את יום המסחר שלאחריו )יום חמישי( סגרה
מעט מתחת רמה זו .איתות חיובי יתקבל בפריצת ההתנגדות ב ,19770-כאשר היעד הראשון מסומן באזור .21200-21500
מתנד  MACDחצה את הממוצע הנע ,שאר המתנדים טרם הסתובבו כלפי מעלה .סטופ ימוקם ב.19000-
מכתשים אגן ) – (1081819החברה הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח .השקעה במחקר
ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט .מכתשים אגן תעשיות
בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן
תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף,
מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

טכנית ,בימי המסחר האחרונים התקרבה המניה לעבר ההתנגדות בשער  .3200פריצת התנגדות זו תוביל את המניה לכיוון
 ,3500ומנגד חוסר יכולת לפרוץ את ההתנגדות יוביל את המניה לכיוון התמיכה הנמצאת ברמת .3000
הוט -מערכות תקשורת בע"מ ) - (510016החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ ,פועלת בעצמה ,באמצעות חברה
בת ושותפות מוחזקת ,בשני תחומי פעילות :שידורי טלויזיה רב-ערוצית בכבלים ,ושירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים
למגזר הפרטי .כמו כן ,להוט שותפות אשר עוסקת באספקת שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,וכן
במתן שירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים למגזר העסקי.
ביוני  2006נמחקו מניות הוט מהמסחר בנאסד"ק .החברה ממשיכה להיסחר בבורסה בתל אביב .בחודש דצמבר הושלמה
עיסקת מיזוג חברות הכבלים ,אשר במסגרתה רכשה הוט מיתר חברות הכבלים את כל פעילותן בתחום השידורים )טלויזיה
רב-ערוצית( ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית )טלפוניה וגישה לאינטרנט(.
ניתוח טכני -המנייה נתמכה על קו תמיכה אופקי  5,000נקודות .איתות כניסה אגרסיבי ינתן בפריצת 5,200נקודות וקו
התנגדות יורד כאשר סטופ ימוקם ב  5,000נקודות.
אסם השקעות בע"מ ) - (304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי
מזון בטמפרטורת החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
 תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה
ומזון לחיות מחמד.
 המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות. תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפיבשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני -המנייה יצרה השבוע שפל גבוה מהשפל הקודם וסיימה את שבוע המסחר בעלייה של  3.78%ומחזור גבוה
יחסית.לדעתנו פריצת שיא קודם השוכן ב  4,400נקודות בליווי מחזור תומך יתן איתות כניסה למנייה כאשר סטופלוס ימוקם על
 4,400נקודות.
כלכלית ירושלים בע"מ ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,לרבות חברת
מבני תעשיה בע"מ המוחזקת ,בתחומי הנדל"ן השונים ,לרבות רכישת קרקעות ופיתוחן ,השכרת רכישת ומכירת נדל"ן מניב
בתחומי מסחר ,תעשיה ,מגורים ומשרדים.
כלכלית ירושלים פועלת בתחומים הנ"ל בארצות רבות ובכללן ישראל ,ארצות הברית ,קנדה ,גרמניה ,צרפת ,הולנד ,פולין,
שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,ליטא ,סרביה ,הודו ומקדוניה באמצעות חברות בנות ונאמנויות בחו"ל ,וכן ברוסיה באמצעות חברת
מירלנד המוחזקת ע"י כלכלית ירושלים.
ניתוח טכני-המנייה נתמכה על קו תמיכה אופקי  6,000נקודות .איתות כניסה אגרסיבי ינתן בפריצת  6,200כאשר סטופ ימוקם
ב  6,000נקודות.יעד ראשון נמצא ב  6,680נקודות .איתות כניסה יותר סולידי יינתן בפריצת שיא קודם השוכן ברמת 6,680
נקודות בליווי מחזור תומך.
גזית גלוב – ) – (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה כשלה השבוע לפרוץ את השיא הקודם שעומד על  3551הנקודות והחלה לרדת .ביום המסחר האחרון
סגרה מעט מעל רמת התמיכה של השפל העולה האחרון על  3303הנקודות .שבירה של רמה זו תפתח תבנית תקרה כפולה
ותשלח את המניה חזרה לכיוון  3107הנקודות .התנהגות המניה בימים האחרונים ביטלה את האפשרות לתבנית רו"כ הפוכים
שהיתה אפשרית בפריצה שלה למעלה את קו ההתנגדות היורד .נציין כי מדד הנדל"ן נמצא במגמה מינורית של ירידה אחרי 4
ימים רצופים של ירידות.
אידיבי פיתוח  – (798017) -החברה ,אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ,הינה חברה בת של אידיבי אחזקות ,ומרכזת את פעילות
קבוצת אי די בי בתחום ההשקעות .בתוך כך משקיעה אידיבי פיתוח בענפים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה כגון :תחומי
התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה ,מסחר ,נדל"ן ושירותים פיננסיים.
מרבית אחזקותיה המהותיות של אידיבי פיתוח מוחזקות באמצעות חברות הבת דיסקונט השקעות וכלל תעשיות .עם
החזקותיה העיקריות נמנות החברות סלקום ,אלרון ,נטוויז'ן ,מפעלי נייר ,כלל החזקות עסקי ביטוח ושופרסל.
ניתוח טכני – המניה כשלה השבוע בפריצת רמת ההתנגדות סביב  12130הנקודות שנמצאת קצת מתחת לתיקון פיבונאצ'י
 38.2%לגל הירידות האחרון ושבה לרדת .רמת התמיכה הקרובה נמצאת סביב  11170-11180הנקודות .שבירה של רמת
התמיכה תפתח את הדלת חזרה לכיוון .9950
דיסקונט א  - (691212) -התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 -בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.

 בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני – המניה כשלה השבוע שוב בפריצת ההתנגדות האופקית סביב רמת  1000הנקודות .רמה זו הופכת עם הזמן
להתנגדות חזקה מאוד שפריצתה מעלה במחזור גבוה יהווה איתות קניה מובהק .מצד שני ,נעצרה המניה סביב רמת 960
הנקודות שהיתה בעבר גם התנגדות וגם תמיכה והיפוך עליה במחזור גדול יוכל לאותת על תקיפה מחודשת של ההתנגדות
הנ"ל כאשר המתנדים במצב בו הם יתמכו בפריצה מעלה .קיימת אפשרות כניסה אגרסיבית במניה כאשר ה SL-לטווח הקצר
ימוקם בשבירה ברורה של  .960חשוב לציין כי מדד הבנקים נמצא בירידה אחרי יצירת תקרה כפולה ולכן מעלה את הסיכון
בטרייד.
כיל ) - (281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25המניה ממשיכה איתנו משבוע שעבר ,כאשר עומדת בציפיות ,בהגיעה
לשיא ברמה של  5387נקודות ,ואף פורצת אותו בתוך יומי אולם לא מסוגלת לסגור מעליו ,ומאז יוצאת למימוש )גם על תחילת
המימוש ניתנה התראה בפורום שוק ההון הישראלי באתר ספונסר(.
ככלל נראה כי בשלב זה  ,המנייה עדיין במסלול עולה ,אולם לאחר שהגיעה להתנגדות קו המגמה העולה )שחור( בגרף ,היא
יוצאת כאמור למימוש ,כאשר המתנדים המהירים יורדים להתאוורר ואילו האיטיים עדיין בתנועה שורית .לכן בשלב זה נתייחס
למימוש כאל דבר מובן ,כאשר רמת  4960הנקודות מהווה תמיכה ראשונית ,ושבירה תהווה איתות שלילי לטווח המיידי ,ויעד
לרצפת התעלה העולה  ,ברמה של  4800נקודות.
סיכום  -בשלב זה ,תיקון בלבד למהלך העולה ,כאשר הסוחרים היומיים כבר יצאו מהמנייה עקב האיתות השלילי של כשלון
פריצת השיא .תמיכה על  4960נקודות ,ולאחריה על קרקעית התעלה העולה.
שטראוס עלית ) - (746016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25נראה כי השבוע ,מצאה המנייה תמיכה בשלב זה על אזור
רמת ה 5000 -הנקודות ומשם החלה המנייה בשלב זה בתיקון עולה כאשר המחזורים עולים בהדרגה .ניתן לראות כי ביום
המסחר האחרון אף נפרץ קו המגמה היורד לטווח קצר )חום( אך הקו המשמעותי המתנגד נמצא בשלב זה מעליו והמסומן בקו
מקווקו על הגרף .יכולת המנייה לפרוץ את רמת  5300הנקודות ,בבירור ותוך גיבוי מחזור ובשילוב עם קו המגמה היורד
המקווקו  ,תיתן איתות חיובי להמשך המהלך המתקן העולה .מנגד ,כישלון יוביל לאיתות שלילי ,ולמעשה לסיום המהלך המתקן.

על רגל אחת
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ) - (390013מעקב מסקירה קודמת -המנייה שברה תמיכה אופקית השוכנת ברמת 1,270
נקודות ובכך נתנה איתות טכני שלילי.
אל -רוב )ישראל( בע"מ ) - (146019השבוע נכשלה לפרוץ קו התנגדות אופקי ארוך טווח השוכן ב 10,574 -נקודות ,ובכך
נתנה איתות יציאה למחזיקים .כניסה נוחה למניה תתאפשר בפריצת התנגדות זו בליווי מחזור תומך.
קרדן  – (1087949) NVהמניה פגשה השבוע שוב את רמת ההתנגדות האופקית סביב  5475הנקודות וכשלה בפריצתה.
פריצה של רמה זו במחזור גדול תהווה איתות קנייה עם יעד ראשון סביב  5878הנקודות .סטופלוס ימוקם בשבירה ברורה
חזרה אל מתחת לרמה  5475הנקודות.
מלאנוקס ) – (1101732המניה כשלה שוב בפריצת ההתנגדות האופקית סביב  6000הנקודות ,שם גם שוכנת כעת תקרת
בולינגר .פריצה של רמה זו במחזור גדול תהווה איתות קנייה עם יעד ראשון בסגירת הגאפ ברמת  .6555סטופלוס ימוקם
בשבירה ברורה חזרה אל מתחת לרמה  6000הנקודות.
כור ) - (649012המנייה נסחרת במדד ת"א  .100ניתן לראות כי לאחרונה המנייה סוגרת מעל רמת ההתנגדות 26250
הנקודות ,המהווה תיקון עולה פיבונאצ'י שליש למהלך היורד האחרון .היכולת לשמור על תמיכת רמה זו תהווה איתות חיובי
להמשך המהלך העולה ,כאשר היעד הבא עומד על  27500נקודות )תיקון פיבונאצ'י חצי( .שבירת רמת התמיכה תיתן יעד
לתמיכת קו המגמה העולה  ,ועל רמה של  25500נקודות ,שם ימוקם הסטופלוס .לסיום יש לציין כי עדיין אין התעוררות
משמעותית במחזורי המסחר ,שייתמכו בברור בהמשך המהלך העולה.
סקופ ) - (288019המנייה נסחרת במדד ת"א  .100ניתן לראות כי השבוע לא יכלה המנייה לשמור על רמת הפריצה 6700
הנקודות שהפכה לתמיכה ,ושברה אותה תוך כדי מימוש לאחר המהלך העולה החד האחרון .ניתן לראות כי בשלב זה נסגר
 GAPפתוח שנשאר במהלך העולה האחרון ,ומחזורי המסחר חזרו לממוצע התקופתי .כל עוד המנייה לא מצליחה לפרוץ תוך
מחזור גדול את רמת  6700הנקודות אזיי אין איתות כניסה למנייה למי שבחוץ .מתנדים איטיים בשלב זה במהלך עולה ואילו
המהירים יורדים להתאוורר .תמיכה לסוחרים נמצאת על רמת  6440הנקודות שמהווה תיקון פיבונאצ'י שני שליש יורד למהלך
העלייה האחרונה.

תחת זכוכית מגדלת – החמישייה הפותחת
אפליקיור
חברת אפליקיור עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי תוכנה לסביבת הרשת החיצונית ,ולסביבת הרשת הפנים
ארגונית.
שווי שוק  44 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים :
 בסול משה – 23.16% עלוש דוד – 23.16%שינוי שבועי +53.12% :
ביום רביעי האחרון יצא בית השקעות אי.בי.איי בהמלצת קניה למניית אפליקיור במחיר יעד של  37שקלים ,מניית
החברה ששווייה עד יום שלישי היה כ 16 -שקל הגיבה במהירות להמלצה ,זינקה בשני ימי מסחר בכ 44% -והשלימה
עליה שבועית של  53.12%במחזור גבוה מהממוצע.
גילאון
חברת גילאון השקעות עוסקת בשוק ההון ומתמקדת בעיקר בניצול עיוותים שנוצרים בשוק בטווח הקצר.
שווי שוק  51 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים :
 גאידמק ארקדי – 50.49% טאו – 14.14%שינוי שבועי -13.64% :
למרות שבמהלך התקופה האחרונה ממשיכה חברת גילאון לבצע רכישה עצמית של אג"ח החברה
מניית החברה לא מפסיקה לצנוח ומשלימה ירידה של כ 40% -מתחילת השנה ושל כ 70% -מהמחיר בה קנה אותה
גאידמק.

אנגל שלמה
החברה בעלת מאפיות העוסקות באפיה ושיווק מוצרי מאפה ,בין לקוחות המאפיה נמצאים גופים כגון :צהל  ,משטרת
ישראל ,בתי החולים ועוד.
שווי שוק  197 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים :
 אנגל גד – 22.58% אנגל ירון – 22.38%שינוי שבועי +21.43% :
ביום חמישי האחרון בערב יצא לעיתונות הודעה כי הניסיון השלישי במספר של גד אנגל לרכוש את השליטה במאפייה
נכשל לאחר סירוב של שאר בעלי המניות ,חשוב לציין כי מאבק הכוחות בחברה בעיצומו כאשר הנכדים גד וירון לא
מצליחים להסתדר בניהם ,במסגרת ניסיון הגישור הכושל האחרון החולט כי גד אנגל יכהן במהלך החודשיים הבאים
כדירקטור .למרות רצף האירועים השליליים אשר עוברים על החברה הציגה המניה עליה מרשימה של  21.43%במהלך
השבוע שחלף.

הכשרת הישוב
חברת הכשרת הישוב עוסקת בנדל"ן ,מלונאות ותקשורת ושולטת בין היתר במעריב ובאופטימה.
שווי שוק  761 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים :
 נמרודי יעקב – 44.01% נמרודי עופר – 29.28%שינוי שבועי -11.52% :
מניית החברה רשמה השבוע ירידה של  11.52%והמשיכה לנוע באגרסיביות ללא כל הודעה מיוחדת .בתחילת חודש
פברואר עשתה המניה זינוק מרשים של כ 30% -אך לא הצליחה להתייצב ברמות אלו ונמצאת כרגע כ 22% -מהשיא
האחרון של חודש זה.

פוקס
חברת פוקס עוסקת בעיצוב ,יצור ושיווק בגדים ואביזרי אופנה.
שווי שוק  206 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים :
 ויזל אחזקות 26.50% - פוקס אברהם 25.21% - לבייב לב – 19.68% לאומי – 8.59%שינוי שבועי -16.08% :
ביום ראשון האחרון הציבו כלכלני מדרוג אופק שלילי לאג"ח סדרה א' של החברה ,מניית החברה שממשיכה להראות
לא טוב בלשון המעטה יורדת השבוע ב 16.08% -ומשלימה ירידה של כ 62% -מחודש פברואר .2007

מאמר השבוע :בריינסוויי בע"מ

מאת :עודד – צוות ספונסר
כללי
חברת בריינסוויי בע”מ נוסדה בשנת  ,2006במטרה לשמש כחברת החזקות אשר תחזיק ב 100%-מזכויות המניות בחברת
 ,.Brainsway, Incאשר נוסדה בשנת  2003ע”י ד”ר אברהם צנגן וד”ר יפתח רוט .בהמשך אותה שנה ,שנת  ,2003רכשה
קבוצת משקיעים בראשותם של ד”ר דוד זכות ,אבנר חגי ,ועוזי סופר את השליטה בחברת .Brainsway, Inc,
החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשור רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקודי המוח ,ועיקר פעילותה מתמקד
בטיפול בדיכאון קליני .בעלי המניות העיקריים בחברה הינם ד”ר יפתח רוט ,אבנר חגי ,ד”ר דוד זכות ועוזי סופר ,המחזיקים יחד
כ 71.5%-מהון המניות .בינואר  2007הונפקה החברה בבורסה הישראלית ,וגייסה סכום של  33מיליון  ₪לפי שווי חברה של
 110מיליון  .₪כיום נסחרת מנית החברה במחיר של כ ₪ 4.2-למניה ,המשקף לחברה שווי של כ 150-מיליון .₪
הנהלה
עוזי סופר – מנכ”ל ומנהל כספים ,מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות .בעל תואר ראשון בחשבונאות ומערכות מידע.
אבנר חגי – נשיא החברה ,איש עסקים המכהן כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות.
ד”ר דוד זכות – יו”ר הדירקטוריון ,רופא מהאוניברסיטה העברית בירושלים .ד”ר זכות הינו רופא בכיר בחטיבת נשים ומיילדות
בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים ,וניהל בעבר את חברת ”מעוף” ואת מרכזי בריאות האישה בירושלים ומודיעין.
צוות מו”פ
ד”ר יפתח רוט – המדען הראשי ,מממציאי הטכנולוגיה המשמשת את החברה .ד”ר לפיזיקה רפואית מאוניברסיטת ת”א ,ובעל
תואר ראשון ושני בפיזיקה מאוניברסיטת ת”א.
ד”ר אברהם צנגן – ד”ר לפסיכו-פרמקולוגיה ,חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן .יחד עם ד”ר רוט פיתח את הטכנולוגיה
המשמשת את החברה .ד”ר צנגן זכה בפרסים רבים בתחום המדעים ,ביניהם פרס האגודה הישראלית לפסיכיאטריה ביולוגית,
במענק השנתי של האגודה הישראלית לפסיכיאטריה ביולוגית ובפרס הצטיינות במחקר  FAREשל המכונים הלאומיים
לבריאות של ארה”ב.
ד”ר יחיאל לבקוביץ’ -פסיכיאטר ,מנהל מחלקת אשפוז יום בבי”ח ”שלוותה” ,מרצה בכיר באוניברסיטת ת”א.
ד”ר דוד חזני – מהנדס ,מומחה בהנדסת חשמל ומערכות קירור .אחראי על תחום סלילי ה TMS-בחברה.
ד”ר אלי אורבך – ד”ר לביופיזיקה ,בעשרים השנים האחרונות פעיל בתעשיית הביומד בישראל ובארה”ב.
טכנולוגיה
לפני עשור טענו חוקרים כי מצאו דרך לזעזע את המוח ולטפל במחלות דיכאון באמצעות טכנולוגיית Transcranial Magnetic
 - Stimulationגירוי מגנטי פנים-גולגלתי .אולם ,בטכנולוגיה זו ניתן היה להגיע רק לקליפה החיצונית של המוח ,כ 1-ס”מ או 2
ס”מ לתוך הגולגולת .במהלך השנים  ,2000-2002במסגרת עבודת מחקר שבוצעה בארה”ב ,פיתחו ד ”ר צנגן וד”ר רוט סליל
בעל מבנה ייחודי )שהינו הבסיס לטכנולוגיית החברה( ,אשר באמצעות ספק של זרם חשמלי משתנה ,יוצר שדה אלקטרומגנטי
המסוגל להשפיע עד לעומק של כ 7-ס”מ בעומק המוח באופן המאפשר להגיע כמעט לכל אזור במוח האנושי ,וזאת על-ידי
התאמת מבנה הסליל ומיקומו על פני הקרקפת .הסליל הייחודי שפותח יוצר מספר רב של שדות חשמליים קטנים על פני
הגולגולת ,והטכנולוגיה נקראת  ,Magnetic Stimulation Deep Transcranialאו בקצרה .Deep TMS
באמצעות הטכנולוגיה הייחודית שפיתחו מדעני החברה ניתן להשפיע באופן ממוקד וישיר על אותם אזורים בעומק המוח,
הגורמים למחלות דיכאון שונות,ללא צורך בהפעלה מאסיבית ומזיקה כפי שנעשה בטיפול בעזרת חשמל ,הגורם לתופעות
הלוואי .מחקרים וניסיונות מעבדתיים שנערכו הוכיחו כי חדירת השדה האלקטרומגנטי לעומק המוח ,לאזורים האחראים למחלת
הדיכאון ,הינה בעלת השפעה יעילה על אותם חלקים במוח .ההשפעה של השדה האלקטרומגנטי באותם אזורים במוח יוצרת
את אותו האפקט שנוצר בטיפול בחשמל ,שהינו הטיפול המקביל הקיים כיום לטיפול במחלת הדיכאון ,אולם באופן לא פולשני

וממוקד יחסית ,ומבלי ליצור כל השפעה סיסטמית על גוף המטופל .כל הנ”ל מתרחש ללא צורך באשפוז החולה ובהרדמתו,
וללא התדמית השלילית ותופעות הלוואי הקשות הנלוות לטיפול בחשמל.
מוצרים
כיום לחברה מוצר יחיד .המוצר הינו קסדה מיוחדת אשר בה מצוי סליל חשמלי היוצר שדה חשמלי בעל השפעה בעומק המוח.
בניגוד למכשיר ה  TMSהקיים ,אשר יוצר שדה אלקטרומגנטי הדועך באופן דרסטי כבר במרחק של כ 2-ס”מ ,מכשיר הDeep -
 TMSיוצר שדה מגנטי שדעיכתו איטית ומדורגת יותר ,ולכן מסוגל להשפיע למרחק של  6.5-7ס”מ בתוך עומק המוח באופן
המאפשר השפעה וגירוי כמעט בכל אזור במוח האנושי .היכולת להשפיע לטווחים גדולים יותר איננה נובעת מהגברת עוצמת
הזרם והשדה האלקטרומגנטי הנוצר בסליל ,אלא באמצעות המבנה הייחודי של הסליל ,אשר מאפשר השפעה ישירה של
המכשיר על אותם אזורים בעומק המוח האחראים להיווצרות מחלות ,להבדיל מהשפעה עקיפה באמצעות תגובת שרשרת.
הסליל מיועד לפעול באזורים האחראים על מחלות כגון התמכרויות ,דיכאון ,פרקינסון ,השמנת יתר ,הפרעות אכילה ,אלצהיימר,
אוטיזם ועוד .הקסדה בעצם מאפשרת להגיע לכל מקום במוח האנושי ללא התערבות כירורגית.
הטיפול בחולה נעשה באמצעות הצמדת הקסדה לראשו של המטופל .במסגרת הטיפול  ,האורך כ 20-דקות ,מופעל המכשיר כ-
 40פעמים לפרקי זמן של כ 2-שניות .הטיפול ניתן במשך ארבעה שבועות ברציפות .הטיפול אינו כרוך בהרדמת המטופל ,ואינו
גורם יותר מאשר אי נוחות קלה ,כך שבמהלך הטיפול יכול החולה לקרוא או לצפות בטלוויזיה.
בשנת  2003פיתחה החברה אב –טיפוס של המכשיר ,ובשנת  2005סיימה החברה לפתח מכשיר באופן המאפשר ייצור
סידרתי .בדגם זה מבוצעים הניסויים הקליניים על ידי החברה .המוצר עדיין לא מאושר ועל-כן עדיין לא נמכר ,כך שלחברה עדיין
אין כל הכנסות ממנו.
אבני דרך משמעותיות בחיי החברה
 – 2003נערך ניסוי ראשון בבני אדם להערכת הבטיחות של הסליל שפיתחה החברה וכן להערכת היתכנות החדירה של השדה
האלקטרומגנטי ,שנוצר על –ידי הסליל ,לעומק המוח .בניסוי נמצא כי המכשיר מסוגל ליצור עירור נוירונלי במרחק של עד 5-6
ס’’מ.
 – 2005נערך ניסוי בקבוצה של  35נבדקים ,אשר מטרתו היתה הערכת הבטיחות ) (Safetyשל המכשיר .בנוסף ,במהלך
הניסוי נבחנה ההשפעה הקוגניטיבית ,האמוציונאלית ,הנוירולוגית והפיסית של המכשיר ביחס להשפעות של  TMSוביחס
לקבוצת ביקורת .תוצאות הניסוי הוכיחו את בטיחות המכשיר ,ולא התגלו תופעות לוואי חריגות ו/או שינויים במדדים פיזיולוגיים
או נוירולוגיים בקרב המשתתפים.
 –05/2006בחודש זה ערכה החברה ניסוי נוסף בבני אדם לבחינת היתכנות יעילות השימוש במכשיר שפיתחה החברה .בדו”ח
הביניים שהוגש במרץ  2007דווח כי  97%מהמטופלים הגיבו לטיפול המגנטי ו 50%-מהמטופלים הגיבו משמעותית לטיפול.
שאלון המילטון ,השאלון הסטנדרטי להערכה כמותית מפורטת של דרגת הדיכאון ,הראה כי הטיפול במכשיר החברה הביא
לשיפור משמעותי סטטיסטית בהשוואה בין תחילתה הטיפול לסיומו .בחודש פברואר  2008דיווחה החברה כי הניסוי הסתיים
בהצלחה.
 – 08/2006ניסוי נוסף נערך ,הפעם בבי”ח ”שלוותה” בהוד-השרון .הניסוי נערך על  25נבדקים ,ובדק את השפעת מכשיר
 Deep TMSשל החברה בטיפול בהפרעה דו –קוטבית )מאניה דפרסיה( לחולים שלא הגיבו לטיפול תרופתי כלשהו .בחודש
מרץ  2007דיווחה החברה ,בדו”ח ביניים ,כי  75%מהמטופלים הגיבו לטיפול באופן מלא עם שיפור משמעותי במדדי הדיכאון
השונים ,ובמבדקי הערכה של תפקודיים קוגניטיביים ממוחשבים נמצא שיפור משמעותי אצל המטופלים.
 – 03/2007החברה קיבלה אישור מבי”ח ”שלוותה” לבצע ניסויים קליניים לבדיקת יעילות השימוש ב Deep TMS-בטיפול
בגמילה משימוש בקנביס והפחתת הכמיהה לשימוש בסם.
 – 05/2007החברה זכתה בפרס היוקרתי בבריטניה בתחום הרפואה לשנת The Medical Futures Innovation ” ” – 2007
 ,Awardבקטגוריה של בריאות הנפש ומדעי המוח ,בעקבות פיתוח מכשיר  Deep TMSהמהפכני .הזכייה בפרס ,עליו
מתמודדות מדי שנה מאות חברות ,זיכתה את החברה בחשיפה והכרה בקנה מידה בינלאומי.
 – 07/2007ועדת הלסינקי של מרכז הרפואי ”שיבא” אישרה ביצוע ניסוי לטיפול בחולי פרקינסון באמצעות שימוש במכשיר
Deep TMSשל החברה .מטרת הניסוי הינה בחינת ההשפעה של  TMSעל חולים הסובלים ממחלת הפרקינסון.
 – 08/2007החברה קיבלה אישור לביצוע ניסוי לטיפול בתסמונת בתר–חבלתית באמצעות מכשיר הDeep TMS -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם .עוד באותו חודש חתמה החברה על הסכמים לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם שיעסקו בשתי מחלות:
מצמוצי עיניים בלתי נשלטים ,ותסמונת טורט .ניסויים אלה יבוצעו בשיתוף עם ה ,NIH-המכון הלאומי למחקר בארה”ב.
 – 01/2008החברה דיווחה כי בניסויים שבוצעו בארה”ב בטיפול במצמוצי עיניים בלתי נשלטים ניכר שיפור בסימפטומים ,ולא
נצפו כל תופעות לוואי אצל המטופלים .בחודש זה דיווחה החברה ,בדוח ביניים ,כי שאלון המילטון למדידת דיכאון הראה כי
הטיפול שהחל באוגוסט  2007בהדסה עין כרם בעזרת מכשיר החברה הביא לשיפור משמעותי סטטיסטית במדדי הדיכאון
בהשוואה בין תחילת הטיפול לסיומו .בהודעה לבורסה מסרה החברה כי ”ניסוי זה הינו מרכיב אחרון בתכנית העבודה של
החברה בהכנות ובהיערכות של החברה לפגישה עם ה FDA-לשם התחלת ביצוע ניסוי רב –מרכזי לטיפול בדיכאון עמיד
לטיפול תרופתי באמצעות מכשיר החברה”.
 – 02/2008החברה חתמה על הסכם לביצוע ניסוי קליני בבני אדם עם המרכז הרפואי ’אלפרד’ במלבורן ,אוסטרליה ) The
 .(Alfred Psychiatry Research Centreהמרכז נטל על עצמו לבצע מחקר רפואי ,אשר יבחן את השפעת מכשיר החברה על
בני אדם מבוגרים הסובלים מאוטיזם ו /או מתסמונת אספרגר  .עוד בחודש זה חתמה החברה על הסכם לביצוע ניסויים קליניים
בבני אדם עם המרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב .המרכז נטל על עצמו את ביצועו של מחקר רפואי אשר יעסוק בהערכת
השפעתו הטיפולית של מכשור החברה על בני אדם הסובלים מדיכאון אשר לא הגיבו לטיפול תרופתי.

שווקים פוטנציליים
מחקר בנושא נטל המחלות בעולם ,שבוצע ע”י ארגון הבריאות העולמי ,הבנק העולמי ואוניברסיטת הרווארד מצא כי הפרעות
נפשיות אחראיות לכ 15%-מהנטל הכללי של מחלות במדינות בעלות כלכלה מפותחת .לשם המחשה ,נטל זה גדול יותר
מהנטל של כל סוגי הסרטן ,יחד .הערכות הן כי עם הזדקנות האוכלוסייה ופיתוח טיפול אפקטיבי למחלות זיהומיות ,יעלה חלקן
של מחלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות בנטל המחלות העולמי בכמחצית ,משיעור של כ 10.5%-כיום ,לשיעור של כ 15%-מכלל
נטל המחלות העולמי בשנת .2020
על-פי נתוני המכון הלאומי לבריאות הנפש בארה”ב ,כ 6%-מאוכלוסיית הבוגרים סובל מהפרעה נפשית בכל שנה ,כאשר כ-
 26.2%מהאוכלוסייה סובלים ממחלה נפשית קשה .הפרעות נפשיות מהוות את גורם הנכות הגדול ביותר בארה”ב וקנדה בין
הגילאים  15ל.40-
לצורך ההמחשה ,הנטל הכלכלי הנגרם כתוצאה ממחלת הדיכאון בארה”ב מוערך בכ 70-מיליארד דולר בשנה ! על פי נתוני
ארגון הבריאות העולמי כ 120 -מיליון אנשים מאוכלוסיית המדינות המפותחות לוקים בדיכאון ,שהינו הגורם השני בגודלו
באוכלוסיית העולם לנכות ולירידה בתפקוד ,ומכאן ניתן לגזור שהשוק אליו החברה חותרת הוא עצום.
בחברה מעריכים כי מלבד הטיפול בדיכאון ,מכשיר ה Deep TMS-עשוי לסייע לטיפול במגוון רחב של מחלות כגון סכיזופרניה,
אלצהיימר ,אוטיזם ,מאניה דיפרסיה ,פרקינסון ,ועוד .שוק תרופות הדיכאון גדל בכ 10%-מדי שנה ,ומוערך בעולם בכ30-40-
מיליארד דולר.
מתחרים
מתחרותיה העיקריות של החברה הינן חברות התרופות ,אשר מפתחות תרופות לטיפול בדיכאון כגון פרוזאק וכדומה .לתרופות
אלה חסרונות משמעותיים אל מול מכשיר ה ,Deep TMS-שכן תרופות אלה משפיעות בממוצע רק על  50%מהחולים ,כאשר
על חלקם הן משפיעות באופן חלקי בלבד .בנוסף ,התרופות ,אשר הטיפול בעזרתן נמשך על פני חודשים ושנים ,עלולות לגרום
לתופעות לוואי שונות ומטרידות ,אשר לעתים אף גורמות לחולים להפסיק ליטול אותן ולחזור למצב ההתחלתי.
החברה עומדת בפני מתחרה נוסף ,והוא הטיפול במחלות דיכאון בעזרת נזעי חשמל )מכות חשמל( וטיפול בעזרת מכשיר
) TMSלא  .(Deep TMSהטיפול בחשמל מחייב בדרך-כלל אשפוז ,ונעשה בהרדמה מלאה של החולה .יעילותו של הטיפול
בחשמל גבוהה יחסית ועומדת על כ 70%-75%-מכלל החולים ,אך הוא מלווה בתופעות לוואי רבות .בנוסף ,הטיפול מצריך מתן
משתקי שרירים לחולה על-מנת למנוע שברים והתכווצויות אפילפטיות .קיימים אף דיווחים כי הטיפול גורם במקרים רבים לנזק
קוגניטיבי ארוך טווח .לגבי טיפולים בעזרת  ,TMSעדיפות ה Deep TMS-ברורה .מבחינה טכנולוגית אין חברות אותן ניתן לציין
כמתחרות.
צפי לעתיד
לאור ההצלחה בניסויים שבוצעו עד כה ,ניתן לומר כי החברה עברה בהצלחה את שלב ההיתכנות ) (Pilotוהיא כרגע עומדת
בפני הניסוי המרכזי )) Pivotalלפני קבלת אישור ה .FDA-המבחן האחרון ,אם כן ,הוא הניסוי הרב-מרכזי של החברה,
המתוכנן לארוך כשנה ,יערך במרכזים רפואיים שונים בעולם ) (Multi Centerוישתתפו בו מאות חולים .גם להערכת החברה,
הצלחה בניסוי זה תאפשר השלמת השלב השלישי בשלבים הנדרשים לקבלת רישוי למכשיר על ידי ה .FDA-אם וכאשר יתקבל
האישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי ,לאחריו מתכננת החברה לפתוח בהליך לקבלת האישור האירופאי  , CEולהתחיל
ולשווק את המכשיר גם ביבשת זו.
לגבי הכנסות ,החברה לא צופה הכנסות מהותיות לפני שנת .2009
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