הסקירה השבועית של ספונסר – 03.08.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מדדי המניות המקומיים דשדשו בשבוע החולף ונסחרו במגמה מעורבת ללא כיוון מסוים כפי שצפינו
בתחזית האחרונה .מדדי הנדל"ן והבנקים ירדו מעט בסיכום שבועי לעומת מדדי המעו"ף ,ת"א  75והתל טק שרשמו עליות
שערים קלות של כאחוז בממוצע כל אחד .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על כ 1.4 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות על רקע מגמת מסחר מעורבת שנרשמה ביום שישי שעבר .המדדים המובילים שייטו
לאורך כל יום ראשון בטריטוריה החיובית ,בטווח מסחר צר ובליווי מחזור מסחר דליל במיוחד לקראת החלטת הריבית .מניות
קבוצת אידיבי של נוחי דנקנר וקבוצת דלק ריכזו עניין לאחר שחברת קבוצת דלק הודיעה על בעל עניין חדש – אידיבי אחזקות
שמחזיקה כעת ב 5% -ממניות קבוצת דלק .מניית דלק נדל"ן זינקה בכ 15% -בעקבות הערכת שווי חיובית במיוחד שנעשתה
לחברה וכור סיימה את היום בירידות למרות שהודיעה כי תרשום רווח הון של כ 108 -מיליון דולר בעקבות מכירת מניות מהירה
של הבנק השוויצרי קרדיט סוויס .מחזור המסחר היה נמוך במיוחד והסתכם ב 970 -מיליון ש"ח בלבד .יום שני נפתח ביציבות
בהשפעת פתיחת שבוע המסחר בבורסות אירופה ואסיה ובהמתנה להחלטת הריבית אשר פורסמה לאחר שעת הנעילה.
לקראת השעה  16.00החלו מדדי המניות לרשום ירידות שערים בהתאם לאירופה ופתיחת מסחר שלילית בארה"ב שגרמו
למגמה השלילית להתחזק עד לשעת הנעילה .מניית אפריקה הובילה את מדד הנדל"ן לירידות חדות של למעלה מ5% -
כשברקע הודיעה סוכנות הדירוג מידרוג על הצבת אופק שלילי לאג"ח של החברה הקיימות בשוק .לאחר סיום המסחר הכריז
בנק ישראל על העלאת הריבית במשק ב 0.25% -לרמה של  ,4%בניגוד לרוב ציפיות הפעילים בשוק.
יום שלישי נסגר במגמה מעורבת למרות פתיחה שלילית במיוחד וזאת על רקע המחיקות במגזר הפיננסי שהוביל בנק
ההשקעות מריל לינץ' לאחר שהודיע כי ימחוק ברבעון השלישי  5.7מיליארד דולר ,ההודעה גררה את מניות הבנקים באירופה
לירידות שערים חדות שהשפיעו גם על המסחר של מניות הבנקים אצלנו .מניית טבע רשמה ירידה של למעלה מ 3% -למרות
תוצאות טובות שפרסמה החברה בגין הרבעון השני של השנה .יום רביעי היה רגוע במיוחד בכל הנוגע למסחר בבורסה
ואופטימיות זהירה נרשמה אצל המשקיעים .ברקע מניית אודיוקודס זינקה ב 7.2% -לאור זינוק של  157%ברווח הנקי של
החברה ל 3.6 -מיליון דולר.
אתמול ,חמישי ,המסחר נפתח בעליות שערים על רקע מגמת מסחר מעורבת בבורסות חו"ל .המדדים המובילים נסחרו ביציבות
בשעות הבוקר אולם בשעות הצהריים עברו להיסחר בירידות שערים בהשפעת בורסות אירופה והחוזים העתידיים אשר נחלשו
ב 0.8% -על רקע נתוני מאקרו מאכזבים .לקראת הסגירה החלו המדדים בארה"ב לתקן ואף עברו לעליות קלות ובתגובה
המדדים המובילים בת"א עברו להסחר גם הם במגמה מעורבת עד לשעת הנעילה .ברקע חברת וואלה הודיעה כי היא רוכשת
את השליטה באתר "מקושרים" והבעלות באתר "לילה" במסגרת המאבק על ההובלה בשוק האינטרנט הישראלי .מניית
החברה סיימה בעליה קלה של כאחוז.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.67% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.98% -מדד הבנקים ירד ב ,0.10% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.79%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.19%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של כ 1.5% -לרמה של  3.516ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נסחר ללא כיוון מסוים בשבוע החולף ובטווח צר מאוד כאשר השינוי היומי המקסימלי היה כחצי אחוז
בלבד בדיוק לפי הצפי שלנו בתחזית מסוף השבוע שעבר .מדד המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים כשיש לשים
לב למספר נקודות טכניות חשובות .מלמעלה ,ההתנגדות הקרובה והחשובה נמצאת ברמה של  1045נקודות ופריצה שלה
תהווה איתות חיובי משמעותי להמשך הדרך .מלמטה ,התמיכה הקרובה נמצאת באיזור של  1010-1012נקודות כשהתמיכה
הבאה אחריה נמצאת ברמה של  980נקודות .לדעתנו ,בחודש הקרוב לא נראה תנועה חדה ונשאר בטווח מסחר צר יחסית עם
מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע אליו הורגלנו .נזכיר כי רק שבירה כלפי מטה של רמת  965הנקודות תהווה איתות מכירה
משמעותי יותר למדד המעו"ף לטווח הארוך.
שקל-דולר – הדולר התחזק מול השקל גם במהלך השבוע החולף כשאת עיקר העלייה רשם לקראת סוף השבוע .ביום שישי
רשם כאמור המטבע האמריקאי עלייה חדה והגיע לרמת התנגדות חזקה וחשובה ב 3.51 -ש"ח לדולר )ראה גרף( ,פריצה
ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה נוסף עם יעד ברמה של  3.65ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה נמצאת באיזור  3.40ש"ח
לדולר וכל עוד הדולר לא יורד מתחתיה הוא מוגדר כלונג )איתות קניה(.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל  40חברות צרפתיות מובילות הנסחרות בבורסת פריז .המדד הצרפתי ניסה פעמיים אולם ללא
הצלחה עד כה לפרוץ את איזור ההתנגדות  4400-4450נקודות .פריצה של איזור זו תהווה איתות קניה למדד עם יעד ברמת
 5000הנקודות .רמת התמיכה הקרובה הינה ברמה של  4000הנקודות ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.

מדד הנאסד"ק – המדד נסחר השבוע במגמה חיובית למרות התנודתיות הגבוהה על רקע מחירי הנפט ונתוני צמיחה מתחת
לציפיות .ביום חמישי המדד נכשל בשנית לפרוץ את רמת ה 2350 -נקודות )מסתמנת כהתנגדות חזקה ומהותית להמשך
הדרך( .רמת ה 2300 -ורמות ה 2252 -משמשות כרמות תמיכה.
מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של למעלה מ 2% -וביום שלישי ורביעי בלמעלה מ-
 .3.5%התנודה בנתה חלקית את תבנית המגמה העולה )ראה גרף מצורף( כך שכל עוד המדד נסחר מעל  11123נקודות הצפי
הוא המשך דשדוש /תיקון עולה .שבירה של רמה זו תהווה סממן שלילי ביותר ועשויה להביא לשפל שנתי חדש .רמת ה-
 11730נקודות משמשת כרמת התנגדות אופקית חזקה ,פריצתה תביא לגל עליות נוסף אל  12040נקודות.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר בטווח שבין  121.5$לבין  126$על רקע המשך התחזקות הדולר בזירה הגלובלית.
טכנית הנפט נתמך השבוע ע"י רמת ה 121.5$ -אולם נבלם ביום חמישי סביב אזור ההתנגדות בין  128.20$~127$לכן נמתין
לפריצה של אזור זה או שבירה כלפי מטה של רמת התמיכה .עד שאחד מתרחישים אלו יתחיל להתממש הנפט ידשדש.
זהב – הזהב נסחר השבוע במגמה שלילית ואיבד מתחילת השבוע  1.68%לרמה של  .913.70$ביום חמישי נרשם היפוך
וניסיון פריצה כלפי מעלה של רמת ה 912$ -שנשברה יום קודם ,אולם נבלם ע"י רף ה 920$ -לכן הנחת העבודה נשמרת גם
לשבוע המסחר הקרוב – המשך מגמה שלילית כאשר שבירה נוספת של רמת ה 912$ -תביא להמשך המימוש אל עבר מחיר
היעד שנקבנו ב -ב.875$ -פריצה של  935$תביא לסיום הגל המתקן לגל העליות שיצא לדרך בחודש יוני האחרון.

ניתוח מניות
חברה לישראל ) - (576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25יש לציין כי ניתוח למנייה הובא גם בסקירה האחרונה,
בהמשך לסקירה ההיא אנו רואים כי השבוע ,המנייה מתחילה לפתח מהלך עולה מתקן בשלב זה ,לאחר דשדוש סביב רמות
התמיכה  386800-400000נקודות .ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון ,פרצה המנייה  2התנגדויות חשובות בדמות קו
מגמה יורד לטווח הקצר ,וכן פריצה של רמת  414000הנקודות .כל זאת בצירוף גיבוי מחזור גבוה  ,כמעט כפול מממוצע
החודש האחרון .לדעתנו יש סיכוי טוב שהמנייה תמשיך במהלך המתקן העולה כאשר ההתנגדות החשובה נמצאת באיזור
הגאפ הפתוח  471400-491000נקודות ובצירוף ממוצע ) 50מצויינים בגרף(.
בדרך ישנם  2התנגדויות ביניים ברמות  440000ו 460000 -נקודות .בהסתכלות על המתנדים נראה כי האיטיים מתחילים
להסתובב מעלה לאחר מהלך יורד רצוף ,ואילו המהירים כנ"ל ,בתנועה לא מהירה ,מה שיכול לתמוך בהמשך התיקון העולה.
לסיכום ,ממכלול התמונה ניתן לצפות להמשך המהלך המתקן העולה בשלב זה ,בהתאם להתנגדויות שצויינו ושיהוו אבני דרך
בהתקדמות .תמיכה קרובה בשלב זה הינה על רמת  414000נקודות ,ושמירתה תהווה גיבוי להמשך התיקון העולה.
כימיקלים לישראל ) – (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 בעיקרעל הברום.
 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 -המנייה נבלמה על קו תמיכה אופקי השוכן ברמת  6,000נקודות .לדעתנו אתמול ניתן איתות כניסה ראשון
למנייה כאשר סיימה את יום המסחר בעלייה חדה של  5.27%בליווי מחזור חריג .איתות כניסה נוסף למי שבחוץ יינתן עם
פריצת אזור התנגדות ששוכן באזור  7,000נקודות .שבירת  6,000נקודות יתן איתות יציאה למחזיקים.
אפריקה ישראל ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה
תחומי פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום של פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר ,בארץ ובחו"ל ,על דרך של איתור קרקעות,רכישתן ,הקמת המבנים ומכירת היחידות.
 נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה ,משרדים ומסחר ,בארץ ובחו"ל. קבלנות בנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבורהסקטור הממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה.ניתוח טכני -המנייה נבלמה ויצרה תחתית כפולה על קו תמיכה אופקי השוכן ברמת  13,790נקודות .לדעתנו איתות כניסה
סולידי למנייה יינתן בפריצת  16,000נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה מהותית מהממוצע ,פריצת  16,000נקודות עשויה
לאשר תבנית  Wכאשר היעד הראשון יסומן ברמת  18,000נקודות .שבירת תמיכה  13,790נקודות תתן איתות יציאה
למחזיקים.

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 לוותה בסקירות השבועיות שלנו מאז שברה את התעלה העולה בתחילת חודש מאי והבאנו איתותי יציאה
רבים בדרך למטה .המניה הגיעה לשפל ברמת  40,070נקודות באמצע חודש יולי ומאז החלה גל התאוששות .המניה יצרה
שפל עולה אך עדיין נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד .המתנדים הארוכים הסתובבו לעליות אך עדיין בטריטוריה השלילית.
פריצת הקו היורד יהווה איתות קניה ראשוני כאשר איתות נוסף יתקבל בפריצת רמת  47,490הנקודות ,דבר שייצור שיא עולה.
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.
ניתוח טכני – המניה מפתחת מומנטום חיובי בתקופה האחרונה ,במקביל להתאוששות בשווקים .לאחר שכשלה מספר פעמים
בפריצת ההתנגדות האופקית ברמת  3000הנקודות ,רמה שהיתה תמיכה בעבר ומשנשברה הפכה להתנגדות ,פרצה המניה
את רמת ה 3000-ובדקה אותה כתמיכה מיד אחרי .עם זאת ,המניה פגשה את רמת  3100הנקודות שהיא רמת תיקון
פיבונאצ'י  50%לגל הירידות האחרון ,שם גם נמצאת תקרת בולינגר .אם נוסיף לכך את המתנדים המהירים שנמצאים ברמות
של קנית יתר ,אפשר להניח שרמת הסיכון כרגע גוברת על הסיכוי ושנדרש תיקון מסוים במניה לפני שתוכל לשוב למגמת
העליות.
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.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במומנטום שלילי של יצירת שיאים ושפלים יורדים מאז תחילת חודש יוני ,אז קבעה את שיא כל
הזמנים שלה .המניה תיקנה במדויק תיקון פיבונאצ'י  61.8%לגל הירידות שהחל באמצע חודש יוני ושבה לרדת .המניה
מתקרבת לרמת התמיכה האופקית באיזור ה 49100-נקודות ,שם נתמכה מספר רב של פעמים בעבר .שבירה של רמה זו,
שתסמן שפל יורד נוסף ,תהווה איתות יציאה ברור מהמניה.

על רגל אחת
בזן ) - (2590248המנייה נסחרת במדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה מתמודדת בשלב זה עם תמיכה ברמה של 240
נקודות ,כאשר התנגדות נמצאת ברמת  260נקודות .יציאה מטווח מחירים זה )במונחי שערי סגירה( תהווה איתות להמשך
כאשר שבירה תסמן יעד לעבר תמיכה ברמה של  219נקודות ואילו פריצה תסמן יעד לעבר  280נקודות.
שטראוס עלית ) - (746016המנייה נסחרת במדד ת"א  .25ניתן לראות מסחר רוחבי בשלב זה בטווח  4600-4800נקודות.
יציאה מהתחום ,במונחי שערי סגירה תהווה איתות להמשך ,כלומר :פריצה לעבר היעד  5000או שבירה לעבר תמיכה על
 4470נקודות.
שיכון ובינוי ) - (1081942מנייה שנסחרת תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות בבירור התנגדות ברמה של  450נקודות ,המהווה
מכשול קשה למנייה בשלב זה ,רק פריצה בגיבוי מחזור גבוה תסמן למנייה איתות חיובי ברור ,ויעד ברמה של  490נקודות.
ניתן בנוסף לראות בגרף ,כי המתנדים תומכים בניסיון לפרוץ את ההתנגדות בקרוב ,וכן במחזורים הגדלים לאחרונה .בכל
מקרה שבירת רמת  376הנקודות תהווה איתות סטופלוס לנמצאים בפוזיציה.
סקופ ) – (288019בסקירתנו בשבוע שעבר ציינו כי המנייה נבלמה בשער  3,930נקודות ונתנו יעד ראשון  4,700כאשר
פריצתו תתן איתות כניסה סולידי .השבוע המנייה כשלה בפריצת התנגדות אופקית  .4,700אנחנו עדיין מחזיקים בדעה כי
פריצת רמת התנגדות  4,700בליווי מחזור תומך יתן איתות כניסה סולידי למנייה.
אסם – ) – (304014המניה נסחרת בתחום צר בין רמת התמיכה המקומית סביב רמת  4530הנקודות וההתנגדות ברמת
 4838הנקודות .תמיכה נוספת וחזקה יותר נמצאת ברמת  4400הנקודות .כל זמן שהמניה נמצאת בין רמות אלו ,היא מתאימה
לסוחרי טווח קצר לסיבובים מהירים אך רק יציאה ברורה מתחום זה תיתן את הכיוון להמשך.

אלרוב – ) – (146019המניה בונה מומנטום חיובי מאז השפל של אמצע יולי ויצרה שפל ושיא עולים .כרגע מתקרבת
להתנגדות אופקית סביב רמת  6150הנקודות .המחזורים הגבוהים בימי העליות והמתנדים הארוכים מעידים כי תוכל להמשיך
ולפרוץ את רמה זו אך מי שבחוץ יחכה עד לפריצה בפועל .פריצה שכזו תיתן יעד באיזור רמת  7100הנקודות.

דעות וניתוחים :בגולדמן זאקס דבקים בתחזית להמשך עליה במחירי הנפט
מאת :קובי ישעיהו; בורסה פלוס
לאחר כמעט שבועיים רצופים של ירידות חדות זינק אתמול מחיר החבית ב 3.8%-ל 126.77-דולר.
לאחר כמעט שבועיים רצופים של ירידות חדות זינק אתמול בניו-יורק מחיר חבית נפט )חוזה לספטמבר( ב 3.8%-ל126.77-
דולר .הסיבה העיקרית :דיווח על ירידה מפתיעה במלאי הבנזין בארה”ב ,בפעם הראשונה מזה חמישה שבועות .חששות מפני
פגיעה נוספת בתפוקת הנפט של ניגריה תרמו את שלהם לעליה החדה.
מלאי הבנזין בארה”ב נפל בשבוע שעבר בכ 3.53-מיליון חביות לרמה של  213.6מיליון חביות .תחזית האנליסטים היתה
לגידול של  350אלף חביות .מלאי הנפט הגולמי בארה”ב רשם ירידה קלה של  81אלף חביות ,לרמה של  295.2מיליון חביות -
ירידה שבועית שנייה ברציפות.
בין האנליסטים המסקרים את שוק הנפט קיימות חילוקי דעות לגבי הסיבה לירידה במלאים וכמובן לגבי המשך הכיוון במחירי
החבית .טום קלוזה ,אנליסט מניו-ג’רזי ,אמר אתמול כי ”זו שטות לחשוב שהאמריקנים חזרו להרגלי הנהיגה הישנים .כנראה
מדובר בתיקון זמני לאחר הירידות החדות של השבועות האחרונים”.
נציין כאן כי הנתונים שהתפרסמו בימים ובשבועות האחרונים תומכים בעמדה זו .חברות הרכב הגדולות ממשיכות לדווח על
ביקושים חזקים לכלי רכב קטנים וירידה חדה בביקושים לרכבים גדולים .גם מחירי הבנזין בתחנות ,למרות הירידה מתחת ל4-
דולר לגלון ) 3.926דולר בממוצע לפי הסקר האחרון( ,עדיין גבוהים בהרבה מרמתם לפני כשנה או שנתיים .גם מצבה העגום
של הכלכלה ,האבטלה הגואה ואבדן משרות רבות בשכר גבוה יחסית פוגעת בשוק.
”אני מצפה שייצא עוד אוויר מהבלון ,לפני שנראה התייצבות במחירים .יש כאן בבירור פגיעה בביקושים וגם הנתונים של היום
עדיין לא מלמדים על שינוי במגמה” ,אמר סטפן שורק ,אנליסט מפנסילבניה.
מנגד ,בגולדמן זאקס חזרו אתמול על ההערכה כי מחיר החבית יגיע לכ 150-דולר עד סוף השנה על רקע עליה בביקושים
במדינות המתפתחות למול ירידה מתמשכת בתפוקה העולמית.
בכל אופן ,לנו זה נראה שלמחיר הנפט יש עוד מקום לרדת ,כנראה לטווח של  90-110דולר לחבית ,על מנת לתקן את הראלי
החזק שהתרחש עד ל 11-ביולי .ירידה מתחת לרמות אלה כבר סבירה הרבה פחות.
ניתוחים ופרשנויות נוספות באתר בורסה פלוס

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.

