הסקירה השבועית של ספונסר – 07.06.2009
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 בסיכום שבוע המסחר החולף בעיקר בזכות ימי ראשון ושני בהם נרשמו עליות
מצטברות של כמעט  4%במדד המעו"ף .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כ 2.5% -בממוצע כשמדד
הנדל"ן בלט דווקא לשלילה כשירד בכאחוז בהובלה של מניית אפריקה ישראל שירדה במהלך השבוע בכ .13% -באפיק
הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות שערים חדות של כ 2.8% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשבצמודי
המדד נרשמו עליות קלות של כ 1% -בטווחים הקצרים ובאפיק השקלי האג"חים נותרו כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר חזרו
להיות גבוהים ועמדו בממוצע על כמעט  2מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת המגמה העולמית החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בעליות שערים אשר התגברו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הבנקים
והנדל"ן על רקע פרסום המאזנים .מניית בנק לאומי בלטה בעלייה של  4.2%לאחר שהציגה תשואה על ההון של  9.7%ורווח
של  429מיליון ש"ח בדו"חות .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,1.80% -מדד הנדל"ן עלה ב 4.42% -ומדד הבנקים עלה ב-
 .3.33%עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שני ,יום המסחר נפתח בעליות שערים על רקע פתיחת שבוע מסחר חיובית
בבורסות אסיה ואירופה ועלייה חדה בחוזים העתידיים על המדדים האמריקאים .מניות הפיננסים הובילו את עליות השערים
כשבראשן מניית דיסקונט שזינקה בכ 6.5% -לאחר שפורסם כי הרווח הנקי של בנק דיסקונט זינק ב 300% -ל 140 -מיליון
שקל לעומת  35מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ,התשואה להון העצמי עלתה ל 6.5% -על בסיס שנתי לעומת 1.5%
ברבעון המקביל אשתקד ולעומת  2.7%בכל שנת .2008
יום שלישי התאפיין במגמת מסחר מעורבת במדדים המובילים .יום המסחר נפתח בירידות שערים של עד  1%כאשר המדדים
המובילים עברו בשעות הבוקר להיסחר במגמה מעורבת ובשעות הצהריים אף נסחרו בעליות שערים בהובלה של מניות
השורה השניה )מניות ת"א  .(75לקראת סיום נרשמה התמתנות והמדדים חתמו במגמה מעורבת .מניות הנדל"ן רשמו ירידות
שערים בעקבות ירידה חדה במיוחד במניית גזית גלוב לאור הודעתה על הנפקת מניות לחברת אלוני חץ .יום רביעי נפתח
בעליות שערים קלות על רקע נעילת המסחר בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בטריטוריה החיובית ,והחל
משעות הצהריים המוקדמות עברו להיסחר בירידות שערים אשר התחזקו בהדרגה עד לשעת הנעילה .מניית ווריפון צללה בכ-
 15%לאחר שבבית ההשקעות לידר שוקי הון פירסמו היום התייחסות לדו"חות שפירסמה אתמול .בבית השקעות ציינו כי
החברה היא עדיין החברה המובילה בתחומה אך ממליצים למשקיעים לצאת מהמניה ולרכוש אותה מחדש ברמה של כ 6 -דולר
למניה .מחיר המשקף למניה ירידה של כ 20% -לעומת מחירה בנאסד"ק.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר ביציבות אולם החל משעות הצהריים נסחרו בטריטוריה השלילית
בטווח צר יחסית בליווי מחזור מסחר ממוצע לתקופה .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן כשמניית אפריקה יורדת
בכמעט  7%נוספים ומשלימה ירידה של כ 18% -מתחילת החודש לאחר קבלת המלצת מכירה נוספת והפעם מלאומי פרטנרס
שנתנה למניה יעד של  49ש"ח בלבד .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.17% -ומדד הבנקים ירד ב .0.24% -מחזור המסחר
הכולל הסתכם ב 1.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.86% -מדד ת"א  75עלה  ,3.89%מדד הבנקים עלה ב ,3.30% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.16%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .4.58%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כאחוז
לרמה של  4.93ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכמעט  2%נוספים בשבוע המסחר החולף ובמהלכו אף נסחר מעל  900נקודות אולם לא הצליח
לעת עתה לפרוץ את אזור ההתנגדות החשוב ברמות  900-910נקודות .רק פריצה ברורה של רמות אלו תהווה איתות לונג
)קנייה( מחודש עם יעד באזור  1000נקודות .לעומת זאת ,שבירה כלפי מטה של אזור התמיכה  845-850נקודות תשלח את
המדד בשלב הראשון לבקר ברמה של  800נקודות .לדעתנו המדד צפוי להמשיך לדשדש בשבועיים הקרובים בטווח הנ"ל אולם
אם יתקבל איתות כל שהוא נעדכן אונליין בפורום שוק ההון הישראלי באתר ספונסר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי ירד בכאחוז מול השקל וזאת לאחר שנחלש גם מול היורו לרמות של  1.42-1.43דולר ליורו
ומול שאר רוב המטבעות בעולם .כרגע אין שינוי בהמלצה שלנו כפי שכתבנו בשבוע שעבר כשהתקבל איתות שורט )מכירה(
ברור עם יעד של  3.65ש"ח לדולר .כל עוד המדד לא חוזר מעל רמה של  4שקלים לדולר הוא צפוי להמשיך לנזול כלפי מטה.
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 הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור
 5000הנקודות אולם יש לקבל על כך אישור )פריצה של רמת  5100הנקודות( על מנת שהמדד יקבל איתות לונג )קנייה(
מובהק עם יעד גבוה בכ 10% -נוספים.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר השבוע במגמה חיובית לאחר שפתח את שבוע המסחר בגאפ עולה מעל רמת ההתנגדות האופקית ב-
 1780-1770נקודות זאת בליווי מחזור מסחר גבוה .בהמשך השבוע מדד נסחר בתנועה צידית בליווי מחזורי מסחר נמוכים

יחסית אשר תומכים בשלב זה בהמשך עליות שערים .יש לציין שהמדד כבש את מחיר העד שנקבנו בו בסקירה האחרונה,
 1840נקודות 1917 .סומן כיעד חדש לטווח זמן הקצר .מלמטה אזר  1770-1780אמור לבלום מהלך מימוש ,במידה ויתקבל.
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 .המדד פרץ השבוע את רמת ההתנגדות האופקית ב 8645 -נקודות בליווי
מחזור מסחר ממוצע .בהמשך השבוע המדד התבסס מעל רמה זו בליווי מחזורי מסחר נמוכים אשר תומכים בהתבססות כאשר
הכיוון אמור להיות כלפי מעלה .טכנית ,יש להמתין לנר היפוך עם גיבוי של מחזור מסחר גבוה אשר יהווה טריגר להמשך הגל
העולה .מחיר יעד סומן ב 9167 -נקודות.
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .בדומה למדד הנסד"ק ומדד הדאו
ג'ונס ,גם מדד ה -אס&פי פרץ את רמת ההתנגדות ב 930 -נקודות ובהמשך השבוע רשם התבססות מעל רמה זו בליווי מחזורי
מסחר נמוכים מהממוצע ,התומכים במהלך .מחיר היעד הקרוב סומן ב 972 -ואחריו ב 987 -נקודות כאשר הדגש על מחזורי
המסחר שאמורים לתמוך במהלך .מלמטה רמת ה 930 -סומנה כרמת תמיכה.

ניתוח מניות
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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  25מנייה זו מנותחת זה השבוע השלישי ברציפות במסגרת הסקירה
השבועית ,ונראה כי היא עובדת טכנית להפליא .לאחר שזיהינו כאן לפני שבועיים את הפריצה לעבר רמת ה ,50000 -שם
המנייה קיבלה התנגדות טכנית ,והתממשה עד כדי פיבונאצ'י שליש לרמת ה 46500 -אופקי ,נראה כי אתמול נתנה המנייה נר
היפוך על התמיכה והיא בדרכה ,כנראה ,חזרה לרמת ה ,50000 -כאשר סגירה מעל רמה זו בשילוב מחזור ייתנו איתות חיובי
המשכי.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עיסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי המנייה מצויה תחת מהלך רוחבי בגדול,
 ,2200/2465אולם לאחר המסחר ביום האחרון ,נוצר קו מגמה עולה על הגרף )סגול( מה שאומר שהמהלך הרוחבי נראה
שהופך להתכנסות מחירים כאשר היעד ראשון על  . 2465פריצה תיתן איתות חיובי המשכי עם יעד ראשוני על .2600
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה התממשה בשני ימי המסחר האחרונים וסגרה את השבוע מתחת לרמת השיא הקודמת ב 231000
שהיוותה גם תמיכה אופקית .לדעתי המניה תמשיך את התיקון הטכני בטווח הקצר אך כל זמן שהיא מעל רמת 180500
נקודות אזי היא לדעתי חיובית וכל שנותר הוא להמתין לנקודת כניסה נוחה יותר למניה .התנגדויות מלמעלה ,231000
 260000 ,250000ו.300000 -
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ'כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. -לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.

ניתוח טכני – המניה נבלמה לעת עתה ברמת  8930הנק' ויצאה למספר ימי מימוש עד לרמת התמיכה ב .8000 -שבירת רמת
 8000הנק' ביום המסחר הבא תשלח את המניה לרמת  7530שמהווה את התמיכה החשובה ביותר כרגע לדעתי ושבירתה
תהווה איתות מכירה ברור למניה .למי שבחוץ ,לדעתי כניסה מחודשת ללונג רק בפריצת .8930-9000
גרינסטון ) – (770016לחברה ,גרינסטון תעשיות בע”מ )לשעבר אורדן( ,חמישה תחומי פעילות עיקריים :
 מתכת :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים מיציקות פלדה ,ברזל ומוצרים מורכבים ממתכת. מוצרים מרוכבים :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים כגון מארזי תחמושת חסיני אש לטנקים ,ארונות סעף ,מוצרים תעופתייםומיכלי לחץ.
 מוצרי בנייה ופיתוח :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרי איטונג הכוללים בלוקי איטונג לקירות ותקרות ,מחיצות פנימיות ולוחותאיטונג משוריין ועוד .מוצרי גמר לבניה :ייצור ,שיווק ומכירה של שיש ,אבן ,טרצו ,קרמיקה ,פורצלן ,כלים סניטאריים ,פרקטים
וכיו”ב .
 צבעים ומוצרי אטימה :ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון צבעים ,מוצרי תשתית לצבע ומוצרי אטימה.ניתוח טכני – המניה מתממשת בתקופה האחרונה תוך תהליך של התכנסות מחירים כפי שניתן לראות על הגרף .תמיכה
אופקית חשובה שוכנת כרגע ברמת  130הנק' ושבירתה תיתן איתות טכני שלילי למניה ,לעומת זאת ההתנגדות שוכנת ב162 -
נקודות ופריצתה תיתן איתות חיובי עם יעד ראשון ב 180 -נקודות ושני ב .192
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 – אנו ממשיכים לעקוב אחרי המניה בשבועות האחרונים .כפי שצויין בסקירה של השבוע שעבר ,פריצת 1090
הנקודות היתה איתות קנייה אגרסיבי ומי שלקח את המניה בפריצת רמה זו ,ליווה אותה במהלך המהיר )שהיה צפוי לפי
בולינגר( מעל ל 8%-בשלושה ימי מסחר ,עד לבלימתה ברמת  1186הנקודות .אחרי העליה המהירה הזו ,יצאה המניה אל מעל
לרמת בולינגר העליונה ,דבר שהעלה את הסיכוי לתיקון יורד וכך אכן היה .כרגע נמצאת המניה בתיקון כאשר באיזור 1090
הנקודות מחכה לה תמיכה משולשת – ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ,קו ההתנגדות הקודם שנפרץ כלפי מעלה ואמור לשמש
כתמיכה וקו התמיכה העולה )שאפשר לראותו כתחתית תעלה עולה קצרת טווח( .היפוך באיזור זה יכול להוות איתות קנייה
מחודש למי שפספס את המהלך האחרון.
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
הראל.
קבוצת
חברות
באמצעות
והן
במישרין
הן
והשקעות
מהלכים
ויזום
הקבוצה
פעולות
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – אחרי גל עליות מרשים ,הגיעה המניה אל איזור  16500הנקודות שהיווה התנגדות מספר פעמים בעבר וגם
הפעם כשלה בפריצתו .צורת הנרות בשלושת ימי המסחר האחרונים יכולה להעיד על העובדה שהמניה יוצאת לתיקון עמוק
יותר .היעד הראשון של תיקון שכזה הוא קו התמיכה העולה שליווה את המהלך האחרון .שבירה שלו תוכל לשלוח את המניה
לאיזור  14800הנקודות.
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 במגמה שוורית מובהקת וגומעת מהלכים עולים משמעותיים .עם זאת ,ניתן לזהות על הגרף שלה
תבנית חוזרת של יציאה לתיקונים – נר ירוק בעל גוף קטן וזנבות ארוכים ,נר אדום שעולה גבוה ממנו ונר אדום יורד שמאשר
את היציאה לתיקון .תבנית זו חזרה מספר פעמים בחודשים האחרונים ולכן ניתן להניח שסטטיסטית ,גם הפעם אנו עומדים
לפני תיקון מסויים במניה ,דבר הנתמך ע"י המתנדים המהירים .במידה ואכן תיקון יצא לדרך ,התמיכה הקרובה נמצאת ברמת
 46450הנקודות שהיא ההתנגדות הקודמת שנפרצה מעלה.

על רגל אחת
כיל ) - (281014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית כי המנייה מדשדשת סביב תחום התנגדות ב–
 ,4500/4688כאשר ביום המסחר האחרון אף סגרה מעט מתחת לרמת  .4500סגירה נוספת מתחת לאותה רמה ואישור לכך,
תיתן איתות של מימוש לטווח הקצר עם יעדים ב 4173 -ו .4000 -רק פריצה ברורה של תחום ההתנגדות הנ"ל תיתן איתות
חיובי להמשך.

כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100לאחר שכשלה לאחרונה עם התנגדות 3000
המשמעותית ,יצאה למימוש כאשר התמיכה בשלב זה הינו על  ,2360המהווה גם סגירת גאפ .שבירה של רמה זו ,תיתן איתות
שלילי נוסף עם תמיכה באזור  .2000הייתי מחכה כאן לפחות לאיזה נר היפוך ברור כדי לשקול כניסה אפשרית.
בריינסוויי ) - (1100718ניתוח טכני למנייה מעלה כי השבוע המנייה סגרה את יעד התבנית סביב רמת  1200ובמדויק על
רמת ה .1227 -בשלב זה ניתן לומר כי המנייה נמצאת בשלב של אתנחתא/מימוש ,ורק פריצת השיא הנ"ל תוך מחזור ייתנו
איתות חיובי המשכי.
אל על ) - (1087824מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים לקראת סופה ,כאשר תמיכה על רמת  92אופקי
ואילו התנגדות על ממוצע  ,96.3 ,50לפי יום המסחר האחרון .איתות יתקבל בהתאם לפריצה/שבירה וכנגד גיבוי מחזורים .
גולף ) - (1096148מהלך עולה ברור במניה ,שיאים ושפלים עולים ,כאשר פריצת רמת  1700נקודות תיתן יעד מהיר ל1770 -
ואח"כ .1970סטופלוס בשבירה של רמת ה.1530 -
אפריקה ) - (611012כפי שנכתב בסקירות קודמות ,שבירת רמת  8000הנקודות היתה איתות יציאה למחזיקי הלונג ואיתות
שורט אגרסיבי .המניה סגרה השבוע גאפ פתוח ברמת  6550הנקודות וסגרה מעל רמה זו .כרגע התמונה הכוללת היא שלילית
אך המתנדים מעידים כי מרמה זו יכול לצאת תיקון עולה – לאגרסיביים בלבד.
בזן ) - (2590248המניה ממשיכה להיכשל בפריצת ממוצע נע  .200היא יושבת כרגע על תמיכה עולה קצרת טווח אך תמונת
המתנדים מצביעה כי בנקודה זו יש יותר סיכוי לירידות מאשר לעליות ורק פריצה משכנעת של רמת  150הנקודות תשנה את
המצב על הגרף.

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.

