הסקירה השבועית של ספונסר – 07.12.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף .מדדי המעו"ף ות"א  75עלו בממוצע כ 1% -כל
אחד ומנגד מדדי הנדל"ן והבנקים ירדו בכ 2.5% -בממוצע .מדד התל-טק בלט לטובה עם עלייה של כמעט  4%במהלך השבוע.
מחזורי המסחר היו נמוכים משמעותית מהממוצע ועמדו על כמיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בארה"ב ואירופה כשברקע פורסמו
דו"חות ,רובם שליליים של החברות המובילות במשק .המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר במגמה חיובית בהובלה של מניות
השורה השניה אולם לקראת סיום מדד הנדל"ן עבר להיסחר בטריטוריה השלילית לאחר פרסום דו"חות אפריקה שהפסידה למעלה מ-
 2מיליארד ש"ח ברבעון השלישי ובעקבות כך עברה להיסחר בירידה והעיבה על מניות הנדל"ן והחברות הקשורות .מניית החברה
לישראל בלטה לטובה כשעלתה בכ 10% -לאחר פרסום דו"חות מצוינים שלה ושל חברת הבת כי"ל .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב-
 2.9%ומדד הנדל"ן מנגד ירד בכאחוז .יום שני נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -על רקע פתיחה מעורבת של שבוע המסחר
בבורסות אירופה ואסיה ובהשפעת החוזים העתידיים אשר שיקפו ירידה של  .2%בשעות הצהריים ועד סיום המסחר הירידה במדדים
המובילים בכלל ובמדד הנדל"ן בפרט התחזקה בהובלה של מניית אפריקה שסיימה את יום המסחר בירידה של  13.4%ומשכה את
כל מדד הנדל"ן לירידה של כ.11% -
יום שלישי נפתח בירידות שערים חדות של למעלה מ 2.5% -על רקע ירידות השערים החדות שנרשמו יום קודם לכן בארה"ב.
המדדים המובילים החלו לתקן כלפי מעלה לאורך כל יום המסחר ולקראת השעה  15.00המדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת
ונסחרו בתנודתיות גבוהה עד לפתיחת המסחר בארה"ב .לקראת סיום עליות השערים התחזקו בהשפעת מדדי ארה"ב ואירופה .יום
רביעי נפתח בירידות שערים בהשפעת פתיחת יום המסחר בבורסות אסיה ואירופה ובציפייה לפתיחת מסחר שלילית בארה"ב על פי
החוזים העתידיים .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות בטריטוריה השלילית ובשעות הצהריים המגמה השלילית
התחזקה בהתאם לשינוי בחוזים העתידיים ולקראת סיום נרשמה התמתנות קלה .את המגמה השלילית הובילו שוב מניות הנדל"ן.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בעליות שערים במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים
המובילים נסחרו ביציבות בשעות הבוקר כאשר לקראת השעה  15.00עליות השערים החלו להתמתן בעקבות שינוי מגמה בחוזים
העתידיים .עם פתיחת המסחר בארה"ב המגמה החיובית השתלטה על המסחר והמדדים חתמו את יום המסחר סביב הגבוה היומי
בהובלה של מניות בנדל"ן ומניות השורה השניה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 2.47% -ומדד הבנקים עלה ב .4.04% -מחזור
המסחר הכולל הסתכם ב 990 -מיליון ש"ח .ברקע דירקטוריון הבורסה החליט לקצר את ימי המסחר בשעה ואם ההחלטה תעבור
אישור ברשות לניירות ערך בקרוב המסחר יסתיים בשעה .16:30
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.79% -מדד ת"א  75עלה  ,1.63%מדד הבנקים ירד ב .1.54% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  3.74%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .3.83%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ1.5% -
לרמה של  3.985ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים קלות בסיכום שבועי לאחר שבוע תנודתי מאוד בו לא נרשמו שני ימי מסחר עוקבים
באותה מגמה )לאחר כל יום שבו מדד המעו"ף רשם עליה הוא ירד ביום למחרת ולהיפך( .הקורלציה בין מדד המעו"ף למדדי ארה"ב
ואירופה התהדקה בשבועות האחרונים וכנראה נמשיך להיות מאוד צמודים לנעשה שם ולכן יש להמתין לאיתותים מהעולם .התמיכה
לטווח הקצר נמצאת ברמה של  616נקודות ומתחתיה התמיכה החשובה ברמת  590הנקודות .מלמעלה התנגדות ראשונה ברמה של
 670נקודות כשמעליה התנגדות משמעותית יותר ברמת  700הנקודות.
מדד נדלן  -15השבוע מדד הנדלן התממש ב 3.74%-וזאת לאחר שעלה שבוע שעבר ב .19.83%-כזכור ,שבוע לפני כן הוא עלה
 .5.42%ברמה החודשית המדד צימצם את התשואה השלילית ל .2.77%-התשואה השלילית של החודש שעבר הסתכמה ב-
 .18.75%אם מביטים על הנר שנוצר מהגרף החודשי של דצמבר ניתן לראות נר )פטיש( המעיד על אפשרות להיפוך .כמובן שנר זה
מצריך אישור .יש לציין כי התנודות של המדד מאוד חדות לשני הכיוונים ,אבל בסיכום שבועי רואים כי המדד ממשיך לתקן באיטיות
אבל בתנודתיות את הירידות מהחודשים האחרונים .התקבלו איתותים טכניים חיוביים של מס' אינדיקטורים ,בינהםP.SAR, :
 .MACD,STSבמידה ויצליח המדד לפרוץ את קוו המגמה היורד קצר הטווח תיפתח הדרך אל היעד הראשון  ,200שם קיימת
התנגדות אופקית .יודגש כי מחזורי המסחר בעליות גבוהים יותר מאשר בירידות וזה מעיד על כך שמדובר במימושים טבעיים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם לשם שינוי שבוע מסחר רגוע ונסחר בטווח צר יחסית של  3.94-4.02ש"ח לדולר .רמת
התמיכה הקרובה שוכנת ברמה של  3.85ש"ח לדולר מלמטה ו 4.05 -ש"ח לדולר מלמעלה מהווה התנגדות חשובה וחזקה ורק
פריצה ברורה של אחת הרמות תהווה איתות ברור לאותו כיוון.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף התנודתיות ממשיכה להיות גורם מרכזי בתנועת המדד וקשה מאוד לנבא לאן מועדות פניו ,כרגע
מלמעלה ישנה התנגדות חשובה לטווח הקצר באזור  4700נקודות ,פריצה שלה תהווה איתות קניה ומנגד שבירה של התמיכה
שמיוצגת ע"י קו המגמה העולה תהווה איתות מכירה עם יעד של התחתית החשובה באזור  4000הנקודות.

מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר תנודתי במיוחד נפתח בירידה חדה של  ,8.95%בהמשך השבוע המדד תיקן כלפי מעלה בהובלה של
מניות הפיננסים והטכנולוגיה.
ניתוח טכני  -טכנית המדד אומנם פרץ שעבר בפריצה של אזור  1494נקודות ,אולם פתיחת המסחר השבוע החזירה את המדד ל-
 1400נקודות כך שהמדד עדיין מצוי בטווח הדשדוש וכל עוד נסחר מעל  1400הסיכוי להמשך תיקון עולה גבוה .שבירה של 1400
וכישלון פריצה חזרה תביא לבדיקה חוזרת של  1315נקודות
מדד דאו ג'ונס – המדד פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של  7.70%כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .ביום שלישי ורביעי
המדד תיקן כלפי מעלה על רקע פרסום נתוני מאקרו מעורבים .ביום חמישי המדד נסחר ביציבות רוב שעות המסחר ולקראת סיום
המגמה השלילית החריפה והמדד ננעל בירידה של .2.51%
ניתוח טכני – המדד מתכנס התצורה של משולש כאשר רמת ה 8080 -משמשת כתמיכה-בסיס ומלמעלה קו ההתנגדות היורד באזור
 8660נקודות ,אשר פריצתו תהווה טריגר להמשך תיקון עולה אל עבר מחיר היעד ב 9580 -נקודות ,מנגד שבירה כלפי מטה של אזור
 8080תהווה טריגר לבדיקה חוזרת של השפל ב 7780 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר לאורך השבוע בירידות שערים חדות על רקע התחזקות הדולר והחלטת אופ"ק לדחות את ההחלטה בדבר קיצוץ
תפוקות הנפט.
ניתוח טכני – ביום שלישי הנפט שבר כלפי מטה את רמת התמיכה הנקודתית ב 48$ -ובכך סימן את המשך דרכו כלפי מטה לאזור
 41$אשר סומן כיעד ראשון .טכנית השבירה של  48$וכישלון פריצה חזרה עשוי להביא את הנפט למחיר של  27.9$לחבית בפרק
זמן קצר~בינוני.

ניתוח מניות
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה.
פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד
מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח,
ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – מנית כיל נמצאת בין קו תמיכה יורד וקו התנגדות יורד .ביום המסחר האחרון יכולנו לראות אותה "מגרדת" את
ההתנגדות אך פריצה אמיתית לא התרחשה למרות העליה היומית .ניתן לזהות בגרף כי המתנדים הארוכים והקצרים מסתובבים כלפי
מעלה אך עדיין נמצאים בטריטוריה השלילית .המניה נמצאת גם קרוב מאוד להתנגדות אופקית סביב רמת  2473הנקודות שהיא
השיא האחרון בגרף .פריצה ברורה של ההתנגדות האופקית הנ"ל )שתוכל לקרות רק אחרי פריצת הקו היורד( תאותת על אפשרות
למהלך קצר לכיוון רמות  2920-3000הנקודות.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו
מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות,
לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – מנית הפועלים נמצאת "על" קו התנגדות יורד תוך שהמתנדים הארוכים הסתובבו כלפי מעלה יצרו סטייה שוורית .עם
זאת ,קרוב מעל ההתנגדות היורדת נמצאת התנגדות אופקית ברמות  815-820הנקודות .פריצה של הקו היורד תהווה איתות
אגרסיבי עם יעד בהתנגדות האופקית ופריצת ההתנגדות האופקית יכולה לאותת על שינוי מגמה לפחות לטווח הקצר.
דלק רכב ) - (829010החברה ,דלק מערכות רכב בע"מ  ,פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה ,כיבואנית כלי רכב
וחלקי חילוף לרכב .הפעילות כוללת יבוא ,הפצה ומכירה של כלי רכב ,אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה ,פורד ולינקולן בישראל.
כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה וכן
נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות "מאזדה" ו"-פורד" ברחבי הארץ.
ניתוח טכני – המניה נמצאת מזה חודשים רבים במגמה יורדת מובהקת .אחרי גל ירידות ארוך ,התייצבה המניה יחסית בתחום 2000-
 2500הנקודות כשהתמיכה ברמת  2660הנקודות שנשברה שימשה מאוחר יותר כהתנגדות .התנועה הנ"ל טובה לסוחרי טווח קצר
אך כרגע נראה כי המניה עומדת לפני שבירה של התמיכה כאשר בשני ימי המסחר האחרונים היא כבר נסחרה וסגרה מתחת לרמת
 2005הנקודות שהיתה התמיכה הקודמת .שבירה ברורה של איזור זה אמור להוות  SLלסוחרי הטווח הקצר .היפוך באיזור זה יכול
להוות איתות אגרסיבי עם  SLקרוב על מנת לשמור על יחס סיכוי\סיכון טוב.
אפריקה ) - (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 עבור הסקטורהממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. -תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני על המנייה מראה כי  ,המנייה נמצאת בתבנית דמוי יתד  ,כאשר בשלב זה רמת  4000מהווה התנגדות דיי
חשובה .רק פריצת תקרת היתד ובשילוב סגירה מעל רמת  4000ורצוי תוך מחזור  ,ייתן אתות חיובי למנייה למהלך עולה מתקן  ,כל
עוד שזה לא קורה  ,מי שבחוץ כדאי לו להמתין .תמיכה קרובה על .3166
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.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מלמד -שניתן לראות שבמגמה הראשית עדיין המהלך הינו יורד וזאת ע"י יצירת שיאים\ שפלים יורדים .כ"כ
כרגע המנייה נמצאת מתחת לקו מגמה יורד קרוב לטווח קצר  ,וכל שכך כרגע אין איתות קנייה  .בכל זאת ניתן לציין את יום המסחר
האחרון  ,בו סגרה המנייה מעל רמת ההתנגדות על –  ,1200רמה דיי חשובה למהלך המיידי.
השארות מעל רמת  , 1200שמהווה כרגע תמיכה ובנוסף פריצת קו המגמה הקרוב  ,בימי המסחר הבאים ייתן איתות למהלך מתקן
עולה  ,כאשר היעד הקרוב הינו על רמת  .1383-תמיכת ה-סטופ למי שבפנים עומדת ברמת .1130
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 במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני על המנייה מלמד  ,כי המנייה נמצאת בשלב זה במהלך מתקן עולה  ,כנגד המהלך היורד שהתחיל בתחילת
ש"ז .בשלב זה  ,מגיעה המנייה להתנגדות ברמת  2000בשילוב קו מגמה יורד כנראה בגרף.
רק פריצה ברורה של התנגדויות אלה ובצרוף מחזור  ,ייתן איתות להמשך מהלך עולה זה  .למעשה כפי שאנו מבחינים בגרף  ,ישנה
מעין התכנסות מחירים בין קו מגמה עולה כתומך תיקון עולה  ,לבין קו המגמה המתנגד היורד .יציאה מתחום התכנסות זה ייתן את
האיתות להמשך.
בריינסוויי ) - (1100718החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסוויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי
לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי פיתוח .בריינסוויי
פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני  -המנייה נסחרת כבר שבוע שני בעליות .השבוע היא עלתה  4.98%ואילו שבוע שעבר עלתה  .60.97%עליות אלו באו
כתיקון לירידה החדה שחוותה המנייה בשלושת החודשים האחרונים .ניתן לראות בגרף כי המנייה נתקלה בהתנגדות אופקית ברמת
 400הנקודות ובשלב זה מתממשת כמה ימים .ניתן להבחין בתבנית דגל שוורית הנחשבת כתבנית המשך .היעד של התבנית הוא
שער  .600מס' אינדיקטורים טכניים אף נתנו איתות חיובי .MACD, P.SAR, RSI :רק פריצת רמת  400תיתן איתות חיובי למנייה.
הוט ) - (510016החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,פועלת בעצמה ,באמצעות חברה בת ושותפות מוחזקת ,בשני תחומי
פעילות :שידורי טלויזיה רב-ערוצית בכבלים ,ושירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים למגזר הפרטי .כמו כן ,להוט שותפות אשר
עוסקת באספקת שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,וכן במתן שירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים
למגזר העסקי.
ביוני  2006נמחקו מניות הוט מהמסחר בנאסד"ק .החברה ממשיכה להיסחר בבורסה בתל אביב .בחודש דצמבר הושלמה עיסקת
מיזוג חברות הכבלים ,אשר במסגרתה רכשה הוט מיתר חברות הכבלים את כל פעילותן בתחום השידורים )טלויזיה רב-ערוצית(
ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית )טלפוניה וגישה לאינטרנט(.
ניתוח טכני  -המנייה עלתה ביום המסחר האחרון של השבוע ב 7.18%-במחזור גבוה וחריג .אינדיקטור  ADמרמז על איסוף
ואינדיקטור  MFIמעיד על זרימת כסף אל המניה )לא מופיעים בגרף( .בנוסף לכך התקבלו איתותים חיוביים ע"י אינדיקטורים נוספים
כמו .P.SAR ,MACD, DMI :פריצת  2500תיתן איתות חיובי למנייה עם יעד לעבר .3000
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 במומנטום חיובי חזק ,כאשר מגוון אינדיקטורים נתנו איתותים חיוביים כמו.P.SAR ,MACD, DMI :
בנוסף לכך ,אינדיקטור  MFIמעיד על זרימת כסף אל המניה .יתכן מצב של בדיקת רמת  1200כתמיכה אופקית ,לפני יציאה למהלך
עולה נוסף אל עבר רמת .1300

על רגל אחת
פז נפט ) - (1100007בשבוע שעבר כתבנו כי המניה נמצאת תחת התנגדות חזקה ברמות  41330-42000הנקודות .השבוע ראינו
אותה כושלת שוב בפריצה ומתממשת .כרגע היא חוזרת שוב לבחון את ההתנגדויות באיזור כאשר המתנדים שרצינו לראות
מתאווררים לא התאווררו .אם כך ,הסיכוי למהלך משמעותי בשלב זה הוא יחסית נמוך.
חברה לישראל ) – (576017החברה לישראל מתקרבת להתנגדות יורדת ולהתנגדות אופקית סביב רמות  98000-100000הנקודות.
המתנדים מסתובבים מהקרקעית ופריצה ברורה של התנגדויות אלו יכולה להיות איתות קניה אגרסיבי לטווח הקצר.
ג'י.טי.סי ) - (1091081המנייה מדשדשת זה השבוע השלישי סביב ציר ה .1000-רצועות בולינגר מכווצות ,דבר המרמז על אפשרות
לתנועה חדה .מחזורי המסחר קטנים בירידות וגדולים יותר בעליות .אינדיקטורים טכניים בסיסיים כבר נתנו איתות חיובי .פריצת קוו
המגמה היורד קצר הטווח ייתן איתות חיובי עם יעד אל  1300ואח"כ .1500
קרדן אן.וי ) - (1087949המנייה מדשדשת מזה כמה ימים ורצועות בולינגר מכוווצות ,דבר המרמז על תנועה חדה בפתח.
אינדיקטורים טכניים בסיסיים כבר נתנו איתות חיובי .בנוסף לכך ,אינדיקטור  MFIמעיד על זרימת כסף אל המניה .היעדים הקרובים:
.1700 ,1500 ,1300
רבוע כחול ישראל ) - (1082551בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע המנייה עלתה ,אבל היא נתקלה בהתנגדות בדמות
ממוצע נע  .50פריצת התנגדות זו תפתח את הדרך אל היעד הבא ב ,3200-שם קיימת התנגדות אופקית .אינדיקטור  ADמעיד על
איסוף ואינדיקטור  MFIמעיד על זרימת כסף אל המניה .אינדיקטורים טכניים בסיסיים כבר נתנו איתות חיובי.

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.

