הסקירה השבועית של ספונסר – 03.05.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – עליות שערים נאות נרשמו בשבוע המסחר המקוצר עקב ימי הזיכרון והעצמאות .המדדים המובילים רשמו
עליות שערים של כ 5% -בממוצע ומדד המעו"ף אף הצליח לפרוץ ביום חמישי את רמת ההתנגדות החשובה ברמת 800
הנקודות .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי בשערי אגרות החוב הקונצרניות .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשנרשמו עליות קלות בצמודי המדד הקצרים וירידות בטווחים הארוכים ,האג"ח השקליות
נסחרו במגמה שלילית בעיקר בטווחים הארוכים .מחזורי המסחר חזרו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.7 -מיליארד
ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות של כ 2% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה
וארה"ב .מניות כי"ל והחברה לישראל בלטו בעליות חדות של כ 5.5% -בממוצע בעקבות עליות חדות בשערי מניות הדשנים
בארה”ב ,מניית גזית זינקה בכ 11% -לאחר שדיווחה כי חברת האם של גזית גלוב מכרה בשוק מניות של חברת אורמת בכ-
 35מיליון ש"ח .מניית כור קפצה גם היא בכ 10% -לאחר שפרסמה כי מכרה חלק מהאחזקה בקרדיט סוויס ברווח של כ250 -
מיליון ש"ח .יום שני דווקא נפתח בירידות שערים חדות אולם ככל שהתקדם יום המסחר הירידות התמתנו ובסיכום יומי רשם
מדד המעו"ף ירידה של כחצי אחוז בלבד .מניית נסווקס בלטה במחזור מסחר חריג במיוחד ולאחר שבמהלך יום המסחר זינקה
בלמעלה מ 100% -המניה סיימה כמעט ללא שינוי וזאת לאחר הודעתה לבורסה כי אין לחברה תוכניות הקשורות לפיתוח חיסון
לשפעת החזירים.
יום חמישי לאחר שני ימי החג נפתח באופטימיות רבה תוך כדי פריצת רמת  800הנקודות שהיוותה התנגדות טכנית
ופסיכולוגית ובמחזור מסחר גבוה מהרגיל .מדד הבנקים הוביל שוב את העליות וסיכם חודש אפריל מוצלח במיוחד עם עלייה
של כ .24% -בגזרת המניות בלטה מניית אפריקה ישראל שזינקה בכ 11% -נוספים וסה"כ סיכמה את חודש אפריל בעלייה של
כ.78% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4% -מדד ת"א  75עלה  ,4.21%מדד הבנקים עלה ב ,6.19% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  5.95%ומדד התל-טק  15רשם עליה צנועה של  .1.92%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
כ 2% -לרמה של  4.16ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה השבוע בכ 4% -והצליח ביום חמישי לפרוץ בצורה משכנעת את רמת ההתנגדות הטכנית של 800
הנקודות שם גם שוכן לו ממוצע  200יום החשוב במיוחד .בעקבות הפריצה התקבל איתות קניה טכני )לונג( על מדד המעו"ף
שיתבטל רק במקרה של סגירה מתחת לרמת  800הנקודות שהיא כאמור נקודת המפתח לשבוע הקרוב .היעד הראשוני
להמשך התנועה צפונה נמצא ברמת  850הנקודות וסביר להניח שהמדד יגיע לשם בטווח הקצר כשבדרך יכול להגיע תיקון קטן
לבדיקת רמת התמיכה המדוברת.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידה חדה של למעלה מ 2%-לאחר ששוב לא הצליח לפרוץ את רמת
ההתנגדות החשובה והקריטית להמשך ברמה של  4.25ש"ח לדולר .רק במקרה של פריצה של אזור זה יתקבל איתות קניה
מחודש כשסביר להניח שנראה את הדולר ממשיך לדשדש בטווח של  4-4.25ש"ח לדולר בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
בהמשך לניתוחים קודמים כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הגרמני רשם עליות נאות של כ 20% -בחודש האחרון וביום
חמישי הצליח לפרוץ את קו המגמה היורד )ראה גרף( ואם בתחילת השבוע המדד לא יירד מתחתיו חזרה יתקבל איתות קניה
טכני ברור עם יעד ברמה של  5000נקודות.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר בטווח מסחר צר עם נטייה לעליות שערים והמשיך להיסחר בתעלה העולה
במתואר בגרף המצורף .ביום רביעי המדד פרץ כלפי מעלה את רמת ה 1700 -נקודות וביום חמישי נסחר בעליה ,אולם בשליש
האחרון של יום המסחר העליה החלה להתמתן ובסיכום יומי המדד עלה רק ב .0.31% -טכנית המדד נבלם ע"י גבול עליון של
התעלה העולה ומחזור המסחר הגבוה מעיד על אפשרות לתחילת תיקון לכיוון  1682נקודות.מחזורי המסחר בימי העליות
תומכים במהלך ,אולם מתחילות להתפתח סטיות דוביות בין מחיר המדד למתנדים המהירים ) (..RSIכך שיתכן ואנו בחלקו
האחרון של הראלי שהחל את דרכו בחודש מרץ האחרון .התנגדות עליונה ב 1780 -אשר סומנה גם כמחיר יעד מהסקירה
האחרונה .הנחת עבודה – דשדוש עם נטייה לירידות שערים.
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 .במדד נסחר בתחילת שבוע המסחר בתחום התעלה האופקית שבין
 8145מלמעלה ו 7715 -מלמטה כמתואר בגרף המצורף .ביום רביעי המדד חתם את יום המסחר מעל רמת העליונה וביום
חמישי המדד נבלם מעל גבול עליון זה וחתם יום מסחר תנודתי בירידה קלה .טכנית נראה שטווח התעלה הינו הטווח הרצוי
לסוחרים עד שתתקבל הכרעה לכיוון השוק .מלמעלה התנגדות חזקה ב 8376 -ומלמטה תמיכה חזקה ב.77715 -

מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשיה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר
במגמה עולה ונבלם ביום חמישי ע"י קו ההתנגדות האופקי ב .874.5 -מלמטה קו התמיכה העולה ממשיך לבלום את המימושים
כך שבפועל הגענו לנקודת הכרעה ראשונה .שבירה כלפי מטה של קו התמיכה העולה וכישלון פריצה חזרה תביא לתחילת
מימוש ל .826 -מלמעלה פריצה אמינה של  874.5תביא את המדד להמשך עליה עם יעד ראשון ב 917 -המהווה גם התנגדות
אופקית חזקה.
נפט – הנפט חזר לפוקוס לאחר דשדוש ממושך .ביום חמישי בלילה הנפט פרץ את קו ההתנגדות היורד בתצורה של משולש.
בפועל הצפי הוא חזרה ל 54.75$ -המשמשת כהתנגדות אופקית מהותית .במידה והנפט יחזור להיסחר מתחת ל 50$ -הצפי
הוא בדיקה נוספת של התמיכה ב) 46.87$ -בסיס המשולש כמתואר בגרף המצורף(.

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 ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נבלמה בשבוע שעבר על ידי קו ההתנגדות היורד שבלם אותה מספר פעמים בעבר ומשם יצאה לתיקון.
ניתן לזהות על הגרף כי נתמכה מעל איזור  3040-3050הנקודות שהיה התנגדות ושנפרץ בגאפ עולה .לאחר סגירת הגאפ
נתמכה המניה באיזור זה .תמיכה זו ,כל זמן שתחזיק נותנת לנו מקום טוב למיקום פקודות קניה אגרסיביות ומיקום לפקודות
 SLכך שניתן לבצע סיבובים מהירים מרמה זו תוך סיכון מינימלי .פריצה של הקו היורד תהווה איתות חיובי עם יעד ראשון
ברמת  3515הנקודות.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין,
שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי
תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה ונתמכת ע"י ממוצע נע  50כבר זמן ארוך .ביום המסחר האחרון שבה המניה אל
תחתית התעלה ואל ממוצע זה .המחזור הגדול שליווה את הירידה הזו צריך להדליק נורה אדומה אך עדיין אין שבירה ברורה
של התמיכות הנ"ל .לאגרסיביים ,היפוך בנקודה זו יכולה להוות הזדמנות קניה שכן יחס הסיכוי לסיכון גבוה בגלל ה SL-הקרוב.
שבירה של התעלה העולה תוכל להעיד על שינוי לטווח הקצר כשהתמיכות הבאות מלמטה נמצאות ברמות  641ו630-
הנקודות.
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 – המניה פרצה את קו ההתנגדות היורד שעצר אותה במשך תקופה אך פגשה את ההתנגדות האופקית ברמת 155
הנקודות שם נבלמה .כלל המתנדים מצביעים על קניות יתר ומחזורי המסחר הגבוהים בעליות אל מול המחזורים הנמוכים
יחסית בירידות מעידים על כך שיש קונה חזק במניה .גם התיקון הקטן שעברה נתמך מעל השיא הקודם שנפרץ .עם זאת ,כל
זמן שלא פורצת את רמת  155הנקודות ,אין איתות קניה למי שנמצא בחוץ שכן יחס סיכון\סיכוי בנקודה זו אינו לטובת הטרייד.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,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 .רישויים חדשים-
במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -במהלך חודש מרץ פרצה המניה משולש מתכנס כלפי מעלה והמשיכה במסע העליות עד רמת  1960הנקודות .
בימי המסחר האחרונים מדשדשת המניה בין הרמה הנ"ל לבין רמת  1700הנקודות  .פריצה של רמת  1960-2000נקודות
כלפי מעלה תאותת על מהלך עולה נוסף עם יעד באזור  2400הנקודות  ,מאידך שבירת רמת  1700תביא לירידה עד רמת
 1600לפחות.

אידיבי אחזקות ) - (1081819החברה ,אידיבי אחזקות בע”מ ,הינה חברת השקעות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות
בנות ,בחברות הפועלות במגזרים השונים של המשק הישראלי .מרבית אחזקותיה המהותיות של קבוצת אידיבי אחזקות,
מוחזקות באמצעות חברות ההבת ,בניהן אי די בי פיתוח .דרך חברות אלו משקיעה אידיבי אחזקות בענפים בעלי פוטנציאל
צמיחה גבוה כגון :תחומי התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה ,מסחר ,נדל”ן ובנין ,מימון ,ביטוח ושוק ההון .עם החזקותיה
העיקריות נמנות החברות סלקום ,נטוויז’ן ,ברק ,מפעלי נייר ,נכסים ובנין ,כלל ביטוח ושופרסל  .בספט’  2006מכרה אידיבי
אחזקות את אחזקותיה באזורים לבוימלגרין קפיטל .בספט’  2007הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה,
ובכך חדלה אידיבי אחזקות מלהחזיק בה.
ניתוח טכני  -מאמצע חודש פברואר החלה המניה במסע עליות מרמת  5000הנקודות ועד רמת  7400שנקבעה בגבוה היומי
של יום המסחר האחרון .המשך עליות בשבוע הבא ופריצת רמת  7360-7400כלפי מעלה תיתן יעד ראשון ברמת 8000
הנקודות ושני ברמת  8550הנקודות  ,מאידך שבירת רמת  7000הנקודות כלפי מטה תאותת על יציאה לתיקו טכני במניה.
אלביט מערכות ) - (1081819החברה ,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.
ניתוח טכני  -מניה ממשיכה במהלך העולה המרשים שהחל בחודש דצמבר  08ברמת  14000הנקודות וממשיך בעצם עד
עכשיו .ביום המסחר האחרון פורצת המניה את רמת ההתנגדות האופקית ב  20635הנקודות ונעצרת על  ,21250ההתנגדות
הבאה שוכנת ברמת  21725נקודות שפריצתה תיתן איתות חיובי נוסף במניה.
פז נפט ) - (1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים - :מגזר מתחמי התדלוק והמסחר:
תחנות דלק ציבוריות - .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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המנייה נמצאת בברור מעל קו מגמה עולה ברור המשמש כתמיכה איתנה בשלב זה .ברור שכל עוד
המנייה מעל קו זה )חיצים אדומים על הגרף( היא עדיין חיובית .ביום המסחר האחרון ,השכילה המנייה לסגור מעל קו מגמה
יורד המבטא מימוש שהיה לאחרונה במנייה ,ולכן סביר להניח כי עכשיו לאחר שנתמכה שוב ,על קו התמיכה העולה תצא,
למהלך עולה נוסף .יש לציין כי מחזורי המסחר עדיין לא חרגו מרמת הממוצע ,ולכן ,אני מצפה גם לגידול במחזורים מה שיעיד
על תמיכה במהלך עולה המשכי .התנגדות קרובה על רמת  40000אופקית כאשר פריצה תיתן איתות להמשך עולה המשכי.
סטופ לכל המהלך יתבצע רק בשבירת קו המגמה העולה הברור בשלב זה.
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה לנו כי המנייה נמצאת עדיין על קו מגמה עולה בשלב זה ,אולם הגיעה ביום המסחר האחרון,
שוב ,להתנגדות אופקית חשובה על רמת ה .415 -ברור שרק פריצת רמה זו בשילוב מחזור תיתן איתות למהלך עולה המשכי.
בשלב זה ניתן לומר כי המנייה נמצאת בהתכנסות בין רמת קו המגמה העולה בגרף לבין רמת ההתנגדות על  415כאמור.
שבירת קו המגמה העולה תיתן איתות לתחילת מהלך רוחבי כאשר התמיכה על רמת  .350למעשה שבירת קו המגמה העולה
תיתן איתות ראשוני לרמת  350אופקי.

על רגל אחת
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ממשיכה לדשדש בין  1660ל  2000כאשר פריצת רמת  2000תהווה איתות מאד חיובי
למניה עם יעד ראשון ברמת  2228נקודות ושני מעל .3000
שיכון ובינוי ) - (1081942המניה מתקשה לפרוץ את רמת  400הנקודות כלפי מעלה .במידה ותצליח לפרוץ תקבל יעד מהיר
ברמת  450הנקודות  .תמיכה חשובה שוכנת ב  370ואחריה ב  350שבמידה ואלו ישברו המניה תצא לתיקון עמוק יותר .יש
לשים לב לרמתם הגבוהה של המתנדים.
שטראוס גרופ ) – (746016המניה מצביעה על חוזק מזה כחודש .ביום המסחר האחרון הגיעה אל רמת  4000הנקודות שעצר
אותה בפעם האחרונה שנפגשו .המתנדים מצביעים כי מתקרבת לסוף מהלך אך כרגע אין עדיין סימן ברור לזה ופריצת רמת
 4000הנקודות תהיה עוד הוכחת חוזק של המניה ,אם תתרחש.

שופרסל ) – (777037המניה פרצה תעלה יורדת קצרת טווח ואת ממוצע נע  .100כרגע הולכת להתמודד עם ממוצע נע 200
ועם התנגדות אופקית באיזור  1400-1425הנקודות .בשלב זה התמונה הכללית שלה מראה כי הסיכוי שלה לפרוץ איזור זה
נראה נמוך יחסית .אגרסיביים ישקלו לקחת שורט בשבירת איזור  1350הנקודות.
אבוגן ) - (1105055מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50טכנית ניתן לראות כי המנייה נשענת על קו מגמה עולה ,החל
מתחילת השנה ,המתבטא ביצירת שיאים עולים עיקביים .לטווח המיידי נראית התכנסות בטווח  ,1000 - 900כאשר ביום
המסחר התהפכה המנייה על תמיכת  .900יעד קרוב כאמור על  ,1000כאשר פריצה תיתן איתות חיובי נוסף.
סקופ ) - (288019מניות החברה נסחרות תחת מד יתר  .50טכנית ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה לתקרת
התעלה העולה שם מצויה ההתנגדות בשלב ז ,ברמת ה .3400 -בשלב זה נראה כי המנייה תצטרך לתת איזה מימוש ,בכדי
שתיפתח אפשרות להמשך תנועה עולה במסגרת התעלה העולה .תמיכה משמעותית על .3000
ברינסווי ) - (1100718מניות החברה נסחרות תחת מדד היתר .טכנית ניתן לראות כי המנייה פרצה ביום המסחר האחרון טווח
רוחבי  ,700 - 600כאשר רמת  700הופכת לתמיכה בשלב זה ,וההתנגדות הקרובה ברמת  800שהוא גובה תחום הדשדוש
שנפרץ.
אבגול ) - (1100957מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50טכנית ניתן לראות בברור שהמנייה נסחרת לאחרונה בטווח
רוחבי ברור  ,150 - 140כאשר יציאה תוך מחזור תיתן איתות להמשך .
קמה דע ) - (1094119מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50ניתן לראות טכנית כי המנייה עדיין נשענת על קו מגמה
עולה ברור ,אולם לאחרונה היא נסחרת רוחבית  ,1500 - 1200רק יציאה ברורה מתחום רוחבי זה תיתן איתות להמשך ,בכל
מקרה כל עוד שמעל לקו מגמה עולה ,עדיין תחת מהלך עולה מתקן.
אפריקה מגורים ) - (1097948מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50ניתן לראות כי לאחרונה התממשה המנייה עד
לתיקון פיבו ש"ש ברמת  ,2400בשלב זה ביצעה היפוך על התמיכה הנ"ל ,וכעת נראה שדרכה לעבר רמת ההתנגדות על
 ,3000בשלב הראשון.

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.

