הסקירה השבועית של ספונסר – 02.11.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר שלילי נרשם גם השבוע בבורסה בת"א ,ירידות שערים חדות נרשמו במדדים המובילים
כשמובילים את המגמה השלילית מדדי הבנקים והנדל"ן שירדו בשיעורים של כ 10% -ו 13% -בהתאמה .מדד המעו"ף ירד
השבוע בכ 5% -והשלים נפילה חודשית של למעלה מ .18% -מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע ועמדו על כ 1.5 -מיליארד
שקלים ליום בממוצע.
יום ראשון נפתח בירידות שערים של כ 3% -על רקע המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר במדדי ארה"ב ואירופה.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל שעות המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה בליווי מחזורי מסחר נמוכים יחסית לימי ראשון.
את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 2.81% -ומדד הנדל"ן ירד ב-
 .7.22%טבע בלטה לשלילה כשירד בכמעט  5%בעקבות פער ארביטראז' שלילי .ירידות השערים נמשכו גם ביום שני על רקע
המגמה השלילית שנרשמה בפתיחת המסחר בבורסות אסיה וצפי לפתיחת מסחר שלילית בארה"ב בהשפעת החוזים העתידיים.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית כאשר בשעות הבוקר נסחרו ביציבות סביב שערי הפתיחה
אולם לקראת סיום המסחר ירידות השערים התמתנו בהשפעת מדדי ארה"ב אשר פתחו את יום המסחר בירידה מתונה מהצפוי
על רקע נתוני מאקרו משוק הנדל"ן האמריקאי .הריבית במשק הופחתה כצפוי ב 0.25% -נוספים לרמה של  .3.5%מניית קבוצת
דלק צנחה בכ 25% -לאחר שהשמועות מדברות על גוף מוסדי גדול שניסה לצאת מהמניה ופנה לתשובה שהיסס ולא הסכים
לקנות את המניות המדוברות ולכן הסחורה נשפכה לשוק בכל מחיר.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של עד  3%על רקע עליות שערים חדות בבורסות אסיה והחוזים העתידיים .המדדים המובילים
נסחרו רוב שעות המסחר ביציבות בטווח מסחר צר ,אולם לקראת הנעילה המגמה החיובית התהפכה על רקע התמתנות בעליות
השערים בארה"ב וכן על רקע תנודות חריפות במניות הנכללות במדד המעו"ף לקראת פקיעת האופציות .יום רביעי נפתח במגמה
חיובית על רקע עליות שערים חדות במיוחד של כ 10% -שנרשמו יום קודם לכן בוול-סטריט לקראת החלטת הריבית אשר
פורסמה מאוחר יותר בה הכריז נגיד הפד על הפחתה של  .0.5%המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר ביציבות אולם עם
פתיחת המסחר בארה"ב עליות השערים התמתנו במעט ,את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים והתל-טק שנהנו כאמור
מעליות חדות מעבר לים .בנק לאומי פרסם אזהרת רווח ששלחה את כל מניות הבנקים לירידות שערים חדות.
ביום חמישי ,התרחשה פקיעת האופציות על מדד המעו"ף בפתיחת המסחר .המדד פקע ברמה של  740.8נקודות ,בעלייה של כ-
 2%ובליווי מחזור מסחר של  1.35מיליארד ש"ח .המדדים המובילים נסחרו לאורך רוב שעות המסחר ביציבות בטווח מסחר צר
יחסית ולקראת סיום )כמעט כרגיל יש לומר בתקופה האחרונה( החלו לאבד גובה בהתאם להתמתנות בבורסות אירופה וארה"ב.
בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.29% -ומדד הבנקים מנגד ירד ב .1.47% -מחזור המסחר הכולל היה גבוה יחסית בהתאם
ליום פקיעה והסתכם ב 3 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,5.23% -מדד ת"א  75ירד  9.32%מדד הבנקים ירד ב .10.05% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  13.09%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .7.55%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  2.47%לרמה של  3.7830ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים חדות והמגמה הראשית נותרה שלילית .כפי שציינו כאן בשבועות האחרונים
מדד המעו"ף היה באיתות שורט מרגע ששבר את אזור התמיכה החשובה של  820הנקודות ואכן בדק לפי התחזית הקודמת את
התמיכה באזור  720הנקודות )בינתיים בהצלחה( ובכך אכן ירד לפי הצפי כ 100 -נקודות בשבועות האחרונים .לדעתנו כעת כל
עוד המדד מצליח להשאר מעל אזור  700-720נקודות הוא באיתות לונג עם סיכוי גבוה לעבור עד סוף השנה תיקון משמעותי
כלפי מעלה ,סטופ לוס בכל מקרה צריך להיות מופעל בירידה מתחת לרמת  700הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עוד אחד מהשבועות היותר תנודתיים שלו מתמיד .לאחר שנסחר רק לפני שבוע באזור
 3.90ש"ח לדולר צנח הדולר במהלך השבוע עד לרמה של  3.70אולם ביום שישי חזק להתחזק ושוב התקרב לאזור  3.80ש"ח
לדולר .רמות התמיכה וההתנגדות החשובות מצוינות בגרף המצורף כשרק פריצה של אזור  3.90-4ש"ח לדולר תהווה איתות
קניה מחודש למטבע האמריקאי ומנגד ,רק שבירה של אזור  3.65ש"ח לדולר תהווה איתות מכירה.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף באמצע השבוע רשמה הבורסה הגרמנית זינוק של כ 11% -לאחר ששווי השוק של חברת
פולקסווגן ,יצרנית המכוניות הגדולה באירופה ,יותר מהוכפל ביום אחד על רקע תוכניתה של יצרנית מכוניות היוקרה הגרמנית,
פורשה ,להגדיל את החזקותיה בחברה ,תוכנית זו גרמה לשורטיסטים למהר ולרכוש מניות של פולקסווגן כדי לסגור פוזיציות.
מניית פולקסווגן )סימול  (VOWG.DEנסקה ב 147%-בבורסת פרנקפורט ,למחיר של  520יורו למניה ובכך הקפיצה את המדד
כולו .כעת .ניתן לראות בגרף שהמגמה הראשית והמשנית עדיין שליליות אולם המדד עשה תיקון חלקי כלפי מעלה וכעת התמיכה
נמצאת ברמה של  4000נקודות ומהווה מעוז אחרון לפני המשך ירידות ומנגד ,פריצה ברורה של אזור  5000הנקודות תהווה
איתות קניה ברור עם יעד רחוק ברמה של  6000נקודות.

מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר אומנם נפתח בירידה של  3%אבל החל מיום שלישי המדד זינק בלמעלה מ 12% -על רקע
הפחתת הריבית בשיעור של  0.5%לרמה של  1%בלבד וכן המתנה לבחירות לנשיאות שיתקיימו בחודש הבא.
ניתוח טכני – הזינוק שנרשם ביום שלישי מוגדר כשורט סקוויז קלאסי )מצב בו השורטיסטים חוששים מהמשך עליה וסוגרים את
פוזיציות השורט ע"י רכישה של מניות/חוזים/אופציות מהשוק ובכך מעלים את ערכם( ובסיכומו של יום המדד זינק ב.10% -
בהמשך השבוע המדד המשיך לעלות ואף סגר את הגאפ הפתוח ב 1673 -נקודות .פריצה של רמה זו תביא להמשך עליה אל
מחיר יעד התבנית אשר סומן ב 1832 -נקודות.
מדד דאו ג'ונס – המדד רשם שבוע מסחר חיובי במיוחד ואף רשם את העלייה היומית החדה השנייה בגודלה )הראשונה נרשמה
ב .(+11.08% ,13.10.08 -בהמשך השבוע המדד נבלם ע"י רמת ההתנגדות ב 9318 -נקודות.
ניתוח טכני  -המדד סיים את תהליך ההתבססות מעל רמת ה 8217 -נקודות אשר ציינו בסקירות האחרונות ,הזינוק שנרשם
השבוע מלמד על סגירת שורטים אדירה ושחרור "קיטור" מצד סטיות התקן כך שהנחת העבודה היא המשך תיקון עולה לאוזר
 10,000נקודות.
זהב – חוזה הזהב רשם בתחילת שבוע המסחר עליות שערים על רקע היחלשות הדולר מול היורו כתוצאה מהפחתת הריבית
בשיעור של  ,0.5%אולם בחמישי נכשל בפריצה כלפי מעלה של  772נקודות ובתגובה חוזה הזהב ירד ב 2.5% -ל737.50$ -
לאונקיה .כישלון הפריצה מלמד על סיום תיקון עולה והמשך המגמה השלילית כאשר מחיר היעד סומן ב 650$ -לאונקיה.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,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.
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 נמצאת בתוך תעלה יורדת ארוכה וחזרה לאיזור התמיכה משנת  2003סביב  20000הנקודות .תחתית
התעלה ביחד עם המתנדים המהירים הנמוכים מעלים את הסיכוי שנראה תיקון עולה במניה .ניתן גם להבחין בסטייה שוורית
במתנד ה .RSI-רמת  21740הנקודות שהיא השפל האחרון במניה הינה רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר ו SL-לסוחרים
צריך להיות ממוקם בשבירה שלה .אחרי הירידות החדות שראינו בה בשבוע האחרון צריך לזכור שרמת הסיכון במניה עדיין
גבוהה ויש להתייחס אליה בהתאם.
פרטנר ) - (1083484חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות  ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי .ORANGE
פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר  ,1999והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני
מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMפרטנר השיקה
את שירותי הדור השלישי שלה בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות
בנאסד"ק ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני – בשבועות האחרונים עקבנו אחרי המניה וצפינו כיצד היא פורצת את ההתנגדות ברמת  7000הנקודות אך נעצרת
מתחת להתנגדות  7500הנקודות .השבוע שבה המניה לרדת ושברה שוב את רמת  7000הנקודות ששבה להיות התנגדות  .עם
זאת ,כרגע ניתן לזהות קו תמיכה עולה במניה בטווח הקצר .אם כך ,נסמן את רמת  7000כרמת ההתנגדות שפריצתה תאפשר
ניסיון נוסף לתקוף את  7500ואת קו התמיכה העולה כתמיכה לטווח הקצר ששבירתו מטה תהווה  SLלסוחרי טווח קצר .בצורה
כזו נוכל לשמור על יחס סיכון\סיכוי סביר לטווח הקצר.
כלכלית ירושלים ) – (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,עוסק בשני תחומי פעילות עיקריים:
הכשרת מבנים :ייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר ,היי-תק ומשרדים ,המיועדים בעיקר להשכרה ומכירה בארץ
ובחו"ל.
השכרה למגורים :החל משנת  2004החלה כלכלית ירושלים ,לעסוק בתחום השכרת דירות למגורים בחו"ל.
כמו כן ,מספקת כלכלית לירושלים שירותי ניהול ואחזקה למבנים בארץ בחו"ל ,שבבעלותה ושטחים לא מהותיים שלא בבעלותה.
בנוסף לפעילות הנ"ל ,מבצעת כלכלית לירושלים תכנון וניהול של עבודות פיתוח ,תשתית ובינוי לתעשייה ,למסחר ,למשרדים,
למגורים ולתיירות.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ארוכת טווח .כרגע נראה כי המניה מצאה תמיכה סביב רמות 1500-1550
הנקודות .ניתן לזהות סטייה שוורית במתנד ה RSI-אך כרגע המגמה ממשיכה להצביע כלפי מטה .שבירה של רמת 1500
הנקודות צריכה להוות  SLלסוחרי הטווח הקצר כאשר רק פריצה של ההתנגדות  2200הנקודות תהווה איתות ראשוני לשינוי כיוון
ללונג .במידה ותצליח המניה לפרוץ את התנגדות זו ,תוכל לתקוף מחדש את תקרת התעלה היורדת.
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.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א  , 25וכן בחו"ל במדד ה . NASDAQ-שערה נקבע בחו"ל.
מבט טכני על המנייה מראה כי  ,ביום המסחר האחרון ,פרצה המנייה קו מגמה יורד לטווח הקצר  ,וכן את הרמה האופקית על
 40.27רמה שמעכשיו מהווה תמיכה לטווח המיידי.
יעד הבא של המנייה מסומן ברמת  42דולר  ,כאשר אם תפרץ גם רמה זו היעד עובר לרמת  44דולר  ,בשילוב עם ממוצע ..50
מבט על תצורת המתנדים בגרף היומי נותנת לנו אתות לא רע  ,להמשך עולה בטווח הקרוב  ,ולהגעה ליעדים שהוזכרו .אזכיר
עוד שבגרף השבועי ) שאינו מצורף כאן (  ,המנייה עדיין נמצאת מעל קו המגמה העולה א"ט  ,וכל שכך היא עדיין במסלול עולה
...
שטראוס ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים.
לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה
האיטלקית "לוואצה.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
מבט טכני – מראה כי המנייה נמצאת לאחרונה מעל קו מגמה עולה ברור ) תעלה עולה ליתר דיוק (  ,מאז שביקרה בשפל
האחרון ,ברמת  ...3423התנגדות קרובה בשלב זה על רמת ,4000בשילוב ממוצע  50הצמוד אליו .כאשר פריצה ייתן יעד
לתקרת התעלה..ומעבר להתנגדות הבאה על  .4400תמיכה חשובה לטווח הקצר ברמת  ,3700ששבירתה ייתן סטופ לסוחרים
לטווח הקצר.
לסיכום – כל עוד שמעל לקו המגמה העולה ) בתחום התעלה העולה ( ,עדיין חיובית.
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 אתהאשלג 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 עלהברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה.
ניתוח טכני )גרף שבועי(  -לאחר שהמניה נתמכה בשבוע שעבר ברמת  3000ואף סגרה בשער  ,3135היא החלה תיקון עולה.
בסיכום שבועי עלתה המניה  .14.48%המתנדים המהירים הסתובבו למעלה ותומכים בתיקון עולה .אינדיקטור זרימת הכסף
ואחרים מעידים על זרימת כסף אל המניה .מחזורי מסחר תומכים במגמה RSI .מתרומם ומאותת על תחילת שינוי .היעד של
המניה כרגע הוא  .4000אי היכולת לפרוץ רמה זו עלולה להחזיר את המניה בחזרה לתמיכה ב .3000-המגמה הראשית במניה
הינה מגמת ירידה ,ויש להביט על המהלך העכשווי כתיקון בלבד!
קווינקו ) - (386011החברה) ,י.ז (.קווינקו בע"מ ,הינה חברת השקעות .קווינקו הינה בעלת השליטה בחברת קווינקו להז'ר
אינטרנשיונל ,לשעבר רסידו פיתוח תיירות ונופש ,המהווה את עיקר פעילותה של החברה .קווינקו להז'ר עוסקת בפרוייקטים
תיירותיים ביוון ,הכוללים בתי קזינו ובתי מלון .בנוסף מחזיקה קווינקו להז'ר בעקיפין ב ,Kohav-חברה הרשומה בבולגריה
ומחזיקה בשני נכסי נדל"ן בבולגריה.
במרץ  2007רכשה קווינקו את מלוא החזקות מילומור בחברת שחר המילניום ,ובכך הפכה לבעלת השליטה בה .במרץ 2008
אישר ביהמ"ש תכנית הסדר ,על פיה תרכוש קווינקו את כל מניות שחר המילניום שאינן מוחזקות על ידה .לאחר ביצוע ההסדר
הפכה מילניום לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קווינקו ,ומניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה.
ניתוח טכני )גרף שבועי(  -שבוע שעבר היה שלילי עבור המניה ,שכן היא ירדה בסיכום שבועי  .19.16%השבוע המניה עשתה
שפל חדש ברמת  ,655אבל נתמכה ע"י רמת התמיכה האופקית שקיימת שם .המניה אף הצליחה לתקן קצת ועלתה בסיכום
שבועי  .3.81%התקבלה תבנית היפוך הנקראת פטיש ,אולם אישור לכך מתחייב .יש לציין כי המגמה הראשית היא ירידה
מובהקת .עם זאת ,המנייה נמצאת במצב של מכירה קיצונית ותיקון עולה מתבקש .יעד ראשוני הוא אזור .800

על רגל אחת
דלק רכב ) – (829010המניה ממשיכה להפגין חולשה מתמשכת .רמת  2000הנקודות מהווה תמיכה ישנה משנות 2004-2005
ושבירתה מטה תוכל גרום לבדיקה מחודשת של התמיכה ברמת  1800הנקודות.
אלביט מערכות ) – (1081124למרות המהלך העולה האחרון שראינו במניה ,היא עדיין מייצרת שיאים יורדים .פריצה של רמת
 18300הנקודות תאפשר תקיפה מחדש של רמת  18920הנקודות .רק פריצה ברורה של  18920הנקודות תאפשר עליה לכיוון
ההתנגדות החשובה באזור  20600הנקודות.

אזורים ) - (715011המניה ירדה בסיכום שבועי ב ,13.01%-אולם יצוין כי ביומיים האחרונים של השבוע היא עלתה .13.12%
כמו-כן ,המחזורים קטנו בירידות וגדלו בעליות ,כלומר כרגע תומכים במגמה .רמת ההתנגדות הבאה נמצאת בשער  .2174פריצת
רמה זו תפתח תבנית  ,Wכשהיעד לאחר מכן הוא  ,3000אבל עוד חזון למועד.
אלביט הדמיה ) - (1081116המניה ירדה השבוע ב ,9.57%-אולם יצוין כי ביומיים האחרונים של השבוע התקבלה תבנית היפוך
בגרף הנרות והמניה הצליחה לעלות  .9.52%המתנדים המהירים התקפלו למעלה ותומכים בתיקון עולה .יודגש כי המגמה
הראשית הינה מגמת ירידה מובהקת .רמת  5000משמשת כרגע כתמיכה ושבירתה תיתן איתות שלילי.
פרוטרום ) - (1081082המניה המשיכה השבוע את המומנטום השלילי וירדה  .0.37%התקבלה תבנית היפוך בדמות נר פטיש,
אך היא מחייבת אישור .השבוע המניה עשתה שפל חדש ברמת  ,2425אבל הצליחה להתאושש ואף לעלות בשלושת הימים
האחרונים של השבוע .המניה נמצאת במצב קיצוני של מכירת יתר ותיקון עולה מתבקש .היעד הקרוב הוא רמת ההתנגדות ב-
 2800ופריצתה תיתן איתות חיובי מחודש.

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.

