הסקירה השבועית של ספונסר – 04.01.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מאוד תוך עליות שערים חדות ליוו את סיום שנת  2008שתיזכר כשנה גרועה במיוחד ,גם שנת 2009
נפתחה ברגל ימין ובאווירה אופטימית למדי .מדדי המעו"ף והבנקים סיימו את השבוע בעלייה של כ 5% -כל אחד ,מדד ת"א  ,75מדד
הנדל"ן ומדד התל-טק רשמו עליות חדות יותר של כ 8% -כל אחד .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מהממוצע ועמדו על כ1 -
מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
שבוע המסחר המסכם של שנת  2008התאפיין בתנודתית גבוהה יחסית בהשפעת הפעולה הצבאית בעזה ,החלטת הריבית ועדכון
הרכב המדדים אשר התרחש ביום רביעי בשלב טרום נעילה מיוחד .מחזורי המסחר במדדים המובילים היו נמוכים ביחס לממוצע
התקופתי בהתאם למסחר דליל בבורסות חו"ל בהשפעת חופשת ראש השנה האזרחית בהמשך לחופשת חג המולד משבוע שעבר.
השבוע בוצע שינוי בהרכב מדד המעו"ף :נכנסו  -הראל השקעות ,מגדל ביטוח ושופרסל .יצאו  -דלק קבוצה ,דלק רכב ווריפון.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות בתגובה למבצע "עופרת יצוקה" .המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר בירידות
שערים של  2%עד  3%בליווי מחזורי מסחר נמוכים במיוחד .לקראת סיום הירידה במדד המעו"ף התמתנה ומנגד הירידות במניות
הנדל"ן התחזקה .בלטו לרעה מניות אפריקה ישראל ודלק רכב שירדו בממוצע כ 9% -כל אחת .יום שני נפתח בעליות שערים בהשפעת
המגמה העולמית ובהמתנה להחלטת הריבית אשר פורסמה לאחר הנעילה כשברקע המשך תקיפות צה"ל ברצועת עזה .מניית סקופ
בלטה כשעלתה ב 20% -ורשמה זינוק של כ 50% -בשלושת ימי המסחר האחרונים .בשעה  18.30הכריז בנק ישראל על הפחתת
ריבית נוספת בשיעור של  0.75%לרמה של .1.75%
המגמה המעורבת אפיינה גם את יום שלישי .יום המסחר נפתח בעליות שערים בהשפעת הפחתת הריבית כאמור ובניגוד למגמת
המסחר שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה והחל משעות הצהריים
המגמה החיובית החלה להתחזק בהשפעת בורסות אירופה והחוזים העתידיים .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן כשבראשן
מניית אפריקה שעלתה בכ 8% -ומניות הבנקים שעלו בכ 3% -בממוצע .יום רביעי ,היום שסיכם את שנת  ,2008התאפיין בעליות
שערים על רקע האווירה האופטימית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב ופתיחת מסחר חיובית בבורסות אירופה .המדדים המובילים
נסחרו לאורך כל יום המסחר בעליות שערים אשר התחזקו החל מהשעה  15.30בהשפעת החוזים העתידיים אשר רשמו זינוק חד
בעקבות נתוני מאקרו חיוביים ומפתיעים .מניית ווריפון בלטה לרעה כשצללה בכ 12% -ביום המסחר האחרון שלה במדד המעו"ף.
אתמול ,חמישי ,הבורסה החלה לעבוד במתכונת של יום מסחר מקוצר שננעל בשעה  16.30בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה אשר
פורסמה לפני כחודש ימים .המדדים המובילים פתחו את שנת  2009במגמה חיובית על רקע עליות שערים שנרשמו שלשום בבורסות
אירופה וארה"ב .עליות השערים התחזקו עד לשעה  12.00ובהמשך היום המדדים נסחרו ביציבות עד לקראת השעה  .16.00לקראת
סיום התעצמו עליות השערים בפרט במניות הנדל"ן ומניות השורה השניה והשלישית .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.91% -ומדדי
התל-טק ,ת"א  75והנדל"ן רשמו זינוקים של למעלה מ 10% -כל אחד .לא פחות מעשר מניות ממדד ת"א  100רשמו עליות של למעלה
מ 20% -כל אחת ! מחזור המסחר הכולל היה נמוך יחסית והסתכם ב 800 -מיליון ש"ח בלבד.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 5.11% -מדד ת"א  75עלה  ,8.77%מדד הבנקים עלה ב .4.79% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  8.13%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .8.88%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ 2% -לרמה
של  3.775ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים חדות בסיכום שבועי ופתח את שנת  2009ברגל ימין ,תוך כדי כך השלים המדד חמישה
נרות ירוקים רצופים בגרף וכעת הגיע אל קו המגמה היורד פעם נוספת ,קו זה מהווה התנגדות חשובה מאוד לטווח הקצר ופריצה שלו
תהווה איתות טכני חיובי נוסף עם יעד מיידי באזור  700-715נקודות .התמיכה כעת ברורה וחזקה ברמה של  615נקודות ורק שבירה
שלה תהווה איתות טכני שלילי .לדעתי אם לא יהיו הפתעות לשלילה חודש ינואר צפוי להיות חודש חיובי עם עליות שערים נאות במדדים
המובילים ובאג"חים הקונצרנים בניגוד לחודש המקביל בשנה שעברה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש במהלך השבוע החולף מול השקל למרות שמול רוב המטבעות בעולם הוא דווקא התחזק ,כעת
מלמעלה ישנן  2התנגדויות חזקות וחשובות להמשך הדרך בדמות  3.90ו 4 -ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה שלהן תהווה איתות קניה
מחודש .מלמטה ישנה תמיכה חזקה וחשובה ברמה של  3.65ש"ח לדולר ורק שבירה שלה תהווה איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
מדד נדלן  - 15השבוע מדד נדלן  15עלה ב 8.22%-לאחר שבשבוע שעבר הוא ירד ב ! 15.22%-מתנד  OBVתומך במגמת העלייה.
מתנד  MFIמעיד על זרימת כסף למדד .התקבלו איתותים חיוביים ע"י מתנד סטוכסטי ,מתנד  .R% ,MACDהמדד קרוב לרמת
התנגדות אופקית על  .150פריצה במחזור גדול ייתן איתות חיובי להמשך מהלך עולה .מאידך גיסא ,אי היכולת לפרוץ את ההתנגדות
עלולה לשלוח את המדד לבדוק את רמת התמיכה  .126יודגש כי העלייה ביום המסחר האחרון לא הייתה במחזור גדול!
מדד ת"א  - 75השבוע מדד ת"א  75עלה ב 8.77%-לאחר שבשבוע שעבר הוא ירד ב ! 10.41%-המדד פרץ השבוע קוו מגמה יורד
קצר טווח וכן את רמת ההתנגדות האופקית  ,350אם כי מחזור המסחר לא היה גדול במיוחד .מתנד  OBVתומך במגמת העלייה .מתנד
 MFIמעיד על זרימת כסף למדד .התקבלו איתותים חיוביים ע"י מתנד סטוכסטי ,מתנד  MACDומתנד  .R%התבססות מעל רמת 350
הכרחית על מנת לייצר מהלך עולה לעבר היעד הבא הנמצא ב.400-

מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף המדד ממשיך להסחר במעין תעלה עולה כשבמהלך השבוע המדד רשם עליות שערים נאות כפי שצפינו בשבוע שעבר
וכעת הוא צפוי להמשיך ולנוע כלפי מעלה בתוך התעלה המדוברת כשרק במידה וישבור כלפי מטה את תחתית התעלה יתקבל איתות
מכירה.
מדד הודו )ניפטי(  -ניתן לראות כי המדד מצוי בהתכנסות מחירים ,למעשה בתבנית משולש סימטרי .על כן יש להמתין לאיתות שינבע
מפריצה או משבירה של משולש זה ,כאשר פריצת המשולש ייתן יעד קרוב על  ,3250ולאחר מכן על  .3500מאידך שבירת המשולש
ייתן יעד לעבר .2500
מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר המסכם של שנת  2008התאפיין בעליות שערים על רקע נתוני מאקרו מעורבים והצלת  ,GMACהזרוע
הפיננסית של ג'נרל מוטורס ,ע"י הממשל שיזרים  5מיליארד דולר נוספים.
ניתוח טכני  -המשך הנחת עבודה מהסקירה האחרונה ,המשך דשדוש בטווח שבין  1600ל 1480 -נקודות .פריצה של רמת ה1600 -
נקודות תביא את המדד ליעד ב 1677 -נקודות 1640 ,סומנה כהתנגדות נקודתית .שבירה של  1400וכישלון פריצה חזרה תביא
לבדיקה חוזרת של  1315נקודות.
מדד דאו ג'ונס – המדד פתח את שבוע המסחר המקוצר בירידה של  0.37%וביום שלישי ורביעי המדד רשם עליות שערים .ביום
חמישי לא התקיים מסחר לרגל חופשת ראש השנה האזרחית.
ניתוח טכני – המדד נבלם ביום רביעי ע"י קו ההתנגדות היורד מהשיא שנרשם בחודש נובמבר האחרון כמתואר בגרף המצורף .פריצה
של קו זה תביא להמשך עליה אל אזור ההתנגדות סביב  9000נקודות אשר בלמה את המדד מספר פעמים במהלך חודש דצמבר.
פריצה של רמת ה 9000 -נקודות תהווה טריגר להמשך תיקון עולה אל עבר מחיר היעד ב 9580 -נקודות ,מנגד כישלון פריצה יביא
לירידה חזרה אל אזור התמיכה שנבנה במהלך חודש דצמבר ב 8345 -נקודות .שבירה של  8340תביא את המדד לתמיכה באזור
.8080
נפט – הנפט נסחר לאורך השבוע במגמה חיובית על רקע ההסלמה בזירה הביטחונית ברצועת עזה.
ניתוח טכני – הנפט פתח את שבוע המסחר בסערה ונסחר ביום שני ושלישי סביב  40$לחבית .ביום רביעי פרץ כלפי מעלה ורשם עליה
של  9%אולם נבלם ע"י קו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף המצורף .פריצה של קו התנגדות זו ואזור ההתנגדות ב 48$ -תהווה טריגר
חיובי לתחילת תיקון .מחיר היעד לאחר הפריצה סומן ב ,55.60$ -מנגד כישלון פריצה של אזור  48$תהווה טריגר לסיום התיקון העולה
וירידה חזרה ל.40$ -
מדד הפחד ) - (VIXלמעשה ,זהו הקיצור של  volatility index -מדד התנודה . VIXעצמו הוא בעצם ממוצע פשוט של סטיית התקן
הגלומה בארבעה זוגות של אופציות  callו -putהנמצאות בכסף על מדד(  S&P 500זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש(
מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא .ה -VIXהמקורי ראה אור בשנת  ,1993אז המדידה נעשתה על מדד S&P 100,
אולם בשנת  2003הוחלט להרחיב את המדידה למדד הגדול יותר  S&P 500.זאת ,על מנת לתת למשקיע אינדיקציה רחבה יותר על
עוצמת הפחד במדד המכיל מגוון רחב יותר של מניות .מדד הפחד ביטא שליליות לשווקים ,כלומר המתאם למדד הוא הפוך וגרף ה -VIX
ייראה כתמונת ראי להתנהגות המדד עצמו .
ניתוח טכני – מדד ה VIX -נסחר עד ליום רביעי בתנועה צידית הבטווח צר כאשר מעל רמת ה 41.40 -נקודות ,אולם ביום רביעי המדד
שבר כלפי מטה את רמת התמיכה הנקודתית ונגע בקו ההתנגדות/תמיכה היסטורי ב 38 -נקודות .טכנית שבירה של רמה זו תביא
להמשך הירידה במדד לכיוון  33נקודות מה שיביא להמשך ירידה בסטיות התקן  /תיקון עולה במדדים ,בפרט מדד ה.SnP500 -

ניתוח מניות
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם .בהתאם
לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות,
הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות
השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים
הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – מנית הבנק מתקרבת אל רמת ההתנגדות היורדת שליוותה את המהלך היורד מאז סוף חודש אוגוסט .המתנד הסטוכסטי
הסתובב על הקרקעית ויתמוך במהלך עולה ומתנד ה MACD-מצביע על סטייה שוורית קלה .פריצה של הקו היורד תהווה איתות קנייה
לטווח הקצר כאשר היעד יסומן ברמת  920הנקודות שהוא השיא היורד האחרון .רמת התמיכה הקרובה ,במקרה של כשלון פריצת
ההתנגדות היורדת נמצאת ברמת  724הנקודות.
מגדל ביטוח ) - (1081165החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים:
 ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך :חסכון לתקופת פרישה ,כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה,מחלות ,ביטוח סיעודי ועוד.
 ביטוח רכב חובה. -ביטוח רכב רכוש :כיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי.

 ביטוח כללי :כולל את יתר ענפי ביטוח כללי ,שאינם רכב .הביטוחים העיקריים הם :ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחי בריאות שאינםמסוג פיצוי.
 שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות ,שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ,שירותי חיתום ,עשיית שוקבאגרות חוב ושירותים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך מתקן עולה מאז תחילת חודש נובמבר .מהלך זה הגיע ביום המסחר האחרון אל רמת ההתנגדות
באזור  398-400הנקודות שהיווה תמיכה מספר פעמים בעבר ומאז שנשבר הפך למעשה להתנגדות ונתנה עליו נר היפוך .גם המתנד
הסטוכסטי הגבוה מעלה את הסיכוי לתיקון אחרי גל העליות האחרון .רמות תמיכה קרובות נמצאות בקו התמיכה העולה הנראה על
הגרף שתמך בכל גל העליות וברמת  341הנקודות האופקית .פריצה של רמת  400הנקודות תהווה איתות חיובי למניה אך ללא אוורור
מסוים לפני המשך העליות ,הסיכון לתיקון רק ילך ויגדל.
הראל השקעות ) - (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,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.
בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות מוחזקות( בנדל"ן מניב.
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.
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – המניה שנכנסה השבוע למדד המעוף נמצאת כרגע בתיקון עולה למגמת ירידה שליוותה אותה מאז אמצע חודש דצמבר.
תיקון זה מתקרב אל רמת ההתנגדות הנמצאת סביב רמת  10400הנקודות שהיתה תמיכה מספר רב של פעמים ומאז שנשברה,
אמורה לשמש כהתנגדות .בנוסף ,קצת מעל לרמה זו נמצא תיקון  38.2%למהלך היורד האחרון .מתנד הסטוכסטי מסתובב על
הקרקעית ויתמוך במהלך עולה במידה ורמה זו תיפרץ .רמות ההתנגדות הבאות ,במידה וזו תיפרץ נמצאות סביב  11000ו11540-
הנקודות המהוות את תיקון פיבונאצ'י  50%ו.61.8%-
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 במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה נמצאת במסחר רוחבי בשבועיים האחרונים  . 40460 \36000 ,כ"כ המנייה נמצאת מתחת קו מגמה
יורד לטווח הקצר בשלב זה .פריצת קו המגמה היורד  ,ברמת  ,38000ייתן אתות חיובי ויעד לפחות עד לתקרת המהלך הרוחבי על
 , 40460מנגד חוסר יכולת לפרוץ  ,ושבירת התחתית על  36000ייתן אתות שלילי  ,ולמעשה הפעלת סטופ  ,לטווח המיידי .מבחינת
האופציות הקיימות נראה כי האפשרות החיובית מתקבלת יותר  ,שכן המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית ומוכנים לפתיחת מהלך
עולה  ,מה עוד שתמיכת  36000הינה תיקון פיבונאצ'י ש"ש למהלך המימוש שראינו לאחרונה במנייה .לסיכום -הצפי  ,תנועה מעלה,
כאשר בשלב ראשון פריצת קו המגמה היורד בליווי רמת  ,38000ולאחר מכן יעד על תקרת המהלך הרוחבי על  ,40460מעל לרמה זו
נמצאת התנגדות על .42000
פריגו ) - (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי
מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ) .(PRIVATE LABELבנוב'  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו
פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו מניותיה של
פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה-
 .NASDAQנציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי
קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב  ,לכן המנייה הינה מניית
ארביטראז' ונקעת ע"פ המסחר בנאסד"ק .
ניתוח הטכני  -מתייחס לגרף חו"ל שם נקבעת  ,ובה אנו רואים בברור תבנית של התכנסות מחירים בשלב זה  ,כאשר תחתית התכנסות
זו נבדקה לא מזמן  ,ולפי מכלול הנתונים נראה כי המנייה לעבר תקרת ההתכנסות  ,כלומר לרמות התנגדות –  33.45ומעל  34דולר.
פריצה של רמות אלה ייתן איתות לעבר רמת  36דולר.
גולף ) - (1096148החברה ,קבוצת גולף א.ק .בע"מ ,עוסקת בשני תחומי פעילות:
 אופנת הלבשה :עיצוב ,קניינות ,שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה ,מוצרי הנעלה ומוצרי אופנהמשלימים לנשים ולגברים ,הנרכשים מספקים מקומיים ומספקים בחו"ל.
 אופנת הבית :עיצוב ,קניינות ,שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי טקסטיל לבית ,כגון כלי מיטה ומצעים ,מגבות וחלוקים,שמיכות ,כיסויי מיטה וכריות ,כלי מטבח ושולחן ,כלי אמבט ודברי נוי כגון מוצרי קרמיקה וזכוכית ,ומוצרים אחרים הכוללים שטיחים,
כריות נוי ומפות שולחן ,וכן בעיצוב ומכירה קמעונאית של הלבשת ילדים ותינוקות והלבשה תחתונה בסיסית .בנוסף ,עוסקת גולף גם
במכירה קמעונאית של מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה.
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת בין תמיכה על  1200לבין התנגדות על  .1400פריצת רמת  1400במחזור גדול תיתן איתות חיובי חדש
למנייה .מתנד זרימת הכסף מצביע על זרימת כסף למנייה .מתנד  OBVתומך במגמת העלייה .עם זאת ,יודגש כי מחזורי המסחר
חייבים לגדול משמעותית על מנת לתמוך במהלך עולה משמעותי חדש.

פרוטרום ) - (1081082החברה ,פרוטרום תעשיות בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
 חטיבת התמציות-טעמים :פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של תמציות טעם מתוקות ושאינן מתוקות ו FOOD SYSTEMS-המשמשיםבעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים.
 חטיבת חומרי הגלם :פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ,מיצויים טבעיים מצמחי מרפא,שמנים אתריים יחודיים ,מוצרי הדרים ,כימיקלים ארומטיים ,שרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי חטיבה זו נמכרים בעיקר לתעשיות המזון
והמשקאות ,הטעם והריח ,פארמה/נוטרה והטיפוח האישי.
 סחר ושיווק :יבוא שיווק חומרי גלם שונים ,שאינם מיוצרים על ידה ,ללקוחותיה בישראל.ניתוח טכני  -המנייה נתמכה השבוע על רמת  2250והחלה מהלך עולה מרשים ,תוך התרחבות מחזורי המסחר .מתנד זרימת הכסף
מצביע על זרימת כסף למנייה .מתנד  OBVתומך במגמת העלייה .התבססות מעל רמת  2600הכרחית על מנת לייצר מהלך עולה
לעבר היעד השוכן ב.2800-
נטו אחזקות ) - (168013החברה ,נטו מ.ע .אחזקות בע"מ ,עוסקת בתחומי פעילות הבאים:
 בשר :ייבוא ורכישת תוצרת מקומית ,מכירה ,שיווק והפצה בישראל של בשר קפוא ,מצונן וטרי ,וכן בשר מעובד. דגים :ייבוא ,רכישת תוצרת מקומית ,ייצור עיבוד ,מכירה ,שיווק והפצה של דגים קפואים ,טריים ,חיים ומשומרים. פירות וירקות :רכישה ושיווק של פירות טריים בישראל. יבשים :רכישה ,שיווק והפצה של שימורי טונה ופירות וירקות ,לפתנים ,פסטה ,פטריות ומרקים. אחרים :שיווק והפצה של גבינות וייצור גבינות מותכות ,רכישה ,ייצור ,שיווק והפצה של מוצרי מאפה קפואים ,ייבוא ושיווק מוצרי מאפהמתוקים ,שיווק והפצת מוצרי "מילוז" העוסקת בעיבוד מוצרי עגבניות ,ייצור ושיווק סוכריות מג'לטין ,שיווק שבבי תפו"א ועוד.
ניתוח טכני  -המניה יצרה השבוע שפל שנתי חדש בשער  3380ועלתה בחדות ביום המסחר האחרון .יודגש כי עלייה זו לא לוותה
במחזור גדול .מאידך גיסא ,מתנד זרימת הכסף מצביע על זרימת כסף למנייה .מתנד  OBVתומך במגמת העלייה .מתנד  MACDקרוב
לחצייה .מתנד  RSIנתן איתות חיובי .התבססות מעל רמת  4000תוך התרחבות מחזורי המסחר הכרחית על מנת לייצר מהלך עולה
מתמשך לעבר ההתנגדות האופקית הקרובה על .4765

על רגל אחת
שופרסל ) - (777037המניה נתמכה השבוע מעל רמת התמיכה  1232שהיתה השפל של חודש נובמבר ובנתה תבנית היפוך .בנוסף,
המתנדים מצביעים כי ההיפוך פה יכול להוות כניסה נוחה עם  SLקרוב בשבירת הקרקעית .הגורם היחיד שמהווה סיכון בטרייד הזה
הוא מחזורי המסחר שהיו גבוהים בהרבה במהלך הירידות וצריך לקחת את זה בחשבון בניהול הסיכונים של הטרייד.
פועלים ) – (662577בדומה לכלל סקטור הבנקים ,גם מניית פועלים נמצאת במומנטום חיובי בתקופה האחרונה והתמונה הטכנית
מצביעה כי קיים סיכוי סביר שהמהלך עוד לא מיצה את עצמו .ההתנגדות הקרובה של המניה נמצאת ברמת  875וחשוב לעקוב אחר
מחזורי המסחר שלא גדלים עם העליות .התמיכה הקרובה נמצאת באיזור  770הנקודות בדמות קו תמיכה עולה.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון הגיע המנייה להתנגדות ברמת ,620
בצרוף מתנדים מהירים גבוהים  ,מה שאומר שקיימת סבירות גבוהה למימוש בשלב זה ,כאשר התמיכה הקרובה על  ,600-580רק
פריצת רמת  620תיתן איתות חיובי מחודש למנייה.
מזרחי טפחות ) - (695437מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית ,כי המנייה פרצה קו מגמה יורד קצר טווח ,אולם
נתקלה במקביל עם התנגדות ברמת  .2000מבחינת המתנדים נראה כי המהירים כבר דיי גבוהים ,מה שיקשה בשלב זה על פריצת
ההתנגדות כאמור .תמיכה קרובה ברמת  .1900לסיכום -רק פריצת רמת  2000תוך גיבוי מחזורים  ,תיתן איתות כניסה מחודש למנייה.
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי טכנית  ,המנייה נעצרה על התנגדות ממוצע = 50
 1283בשלב זה .כמו כן מתנדים מהירים נמצאים ברמות גבוהות ,מה שאומר שיקשה בשלב זה על פריצת ההתנגדות שצוינה .תמיכה
קרובה על רמת  ,1100המציינת תמיכה כפולה .יצוין כי המנייה נמצאת עדיין מתחת ל 2 -קווי מגמה יורדים ברורים ,כך שלמעשה הצפי
הוא לתנועה רוחבית  ,1100-1385בשלב זה.
קרדן אן.וי ) - (1087949לאחר שבתחילת השבוע יצרה שפל שנתי חדש ברמת  ,751החלה המנייה לעלות מידי יום ,תוך כדי גידול
איטי במחזורי המסחר .מתנד זרימת הכסף מצביע על כניסת כסף למנייה .המנייה קרובה להתנגדות אופקית חשובה ברמת 1000
הנקודות .פריצתה במחזור גדול תהווה איתות חיובי.
אלקטרה ) - (739037לאחר שבתחילת השבוע יצרה המנייה שפל שנתי חדש ברמת  ,16400היא החלה לעלות מידי יום ,תוך כדי גידול
חד במחזורי המסחר .מתנד זרימת הכסף מצביע על כניסת כסף למנייה.ביום המסחר האחרון של השבוע פרצה המנייה קוו מגמה יורד
קצר טווח ,אך נתקלה בהתנגדות אופקית ברמת  .21400פריצת רמה זו תפתח את הדרך אל היעד היושב ב.25000-
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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.

