הסקירה השבועית של ספונסר – 08.03.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי במיוחד הכולל ימי ראשון וחמישי שליליים במיוחד עם כמה ימי מסחר אופטימיים
באמצע השבוע עבר על הבורסה המקומית .כל מדדי המניות רשמו גם השבוע ירידות שערים של כ 5% -בממוצע כשמדד
הבנקים שוב בלט לרעה כשירד בכ 10% -בשבוע החולף והשלים ירידה של כ 17% -מתחילת השנה .באפיק הסולידי מדדי
התל בונד המשיכו במגמה השלילית של השבועות האחרונים וחתמו את השבוע בירידה ממוצעת של כ .1.3% -מחזורי המסחר
המשיכו להיות נמוכים יחסית ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 3% -בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב על רקע ירידה חדה בתמ"ג האמריקאי .בשעות הבוקר ירידות השערים התמתנו קלות ,אולם החל משעות
הצהריים המגמה השלילית התחזקה בהדרגה עד לשעת הנעילה .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים ומניות הנדל"ן.
יום שני נפתח בירידות שערים קלות ושוב החל משעות הצהריים המגמה השלילית החלה להתחזק בהשפעת החוזים העתידיים
ומדדי אירופה שהמשיכו דרומה .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים לאחר שרוב מניות הפיננסים רשמו בכל העולם
ירידות שערים חדות במיוחד .המגמה המעורבת נמשכה גם ביום שלישי .יום המסחר נפתח בירידות שערים מתונות יחסית
לירידות החדות שנרשמו יום קודם לכן בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים
קלות אולם תיקנו כלפי מעלה לאורך כל יום המסחר בהשפעת החוזים העתידיים והבורסות אירופה .לקראת סיום המדדים עברו
להיסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הנדל"ן סחבו את המדדים לצד הירוק.
יום רביעי נפתח בעליות שערים מתונות בניגוד לסגירה השלילית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב וזאת על רקע עלייה בחוזים
העתידיים ובורסות אירופה .המדדים המובילים נסחרו לאורך יום המסחר בטריטוריה החיובית כאשר לקראת סיום נרשמה
התחזקות בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,2.27% -מדד הנדל"ן עלה ב3.72% -
ומדד הבנקים עלה ב .2.64% -מניית קרדן אן.וי בלטה לטובה כשזינקה בכ 7% -לאור תוצאות טובות יחסית שפרסמה החברה
הבת שלה שנסחרת בפולין .מניית שטאנג היתה הכוכבת היומית לאחר שטסה ב 190%-במחזור ער של  4.5מיליון שקל
בעקבות הודעתה על הכנסת משקיע לחברה.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בירידות שערים של עד  0.5%בהשפעת המגמה העולמית וצפי לפתיחת מסחר שלילית
בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו במגמה שלילית אשר התחזקה לאורך כל שעות המסחר בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות
הבנקים .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 2.57% -ומדד הבנקים ירד ב .4.55% -מניות כי"ל והחברה לישראל רשמו ירידות
חדות לאחר שתאגיד האשלג הרוסי אורלקלי הודיע על הורדת המחירים ללקוחות בברזיל ,לראשונה מאז  .2006המחיר ירד ב-
 250דולר לטונה ,מ 1,000-ל 750-דולר לטון לתקופה שבין מרץ למאי  2009על מנת לעורר את הביקוש הקפוא לאשלג
בברזיל.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 4.13% -מדד ת"א  75ירד  ,4.93%מדד הבנקים ירד ב .9.84% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  3.98%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .4.63%בשוק המט"ח הדולר היציג עלה בכאחוז לרמה של
 4.235ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד גם השבוע בכ 4% -וזאת בהמשך לתחזית שלנו בשבוע שעבר – "בתסריט הצפוי מבחינתנו הכיוון
כרגע נראה למטה בעיקר עקב המשך הירידות בשאר שווקי העולם בהובלת ארה"ב ".מדד המעו"ף נתמך שוב ברמת תמיכה
נקודתית סביב  630הנקודות אולם שבירה של רמה זו צפויה להתרחש כבר בשבוע הקרוב כשהיעד למהלך הירידות הנוכחי
הוא אזור  590-600נקודות שם נבחן את הדברים מחדש .מלמעלה ,ניתן לראות בגרף שהמדד נתקל כבר כמה פעמים
ברציפות באזור ההתנגדות הקשה סביב  710-715נקודות וקשה לו מאוד לפרוץ כלפי מעלה .מחד ,פריצה של אזור זה תהווה
איתות קניה ברור למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של  800נקודות אולם מאידך כאמור ,בתסריט הצפוי מבחינתנו הכיוון
ממשיך להיות כרגע למטה בעיקר עקב המשך הירידות בשאר שווקי העולם בהובלת ארה"ב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם שבוע מסחר רגוע לשם שינוי תוך כדי עליות שערים קלות מול השקל בפרט ובעולם
בכלל .הדולר פרץ השבוע את רמת ההתנגדות באזור  4.2ש"ח לדולר וכעת הוא צפוי להמשיך צפונה אל עבר היעד אותו ציינו
בשבועות האחרונים ברמה של  4.35ש"ח לדולר .סימן לשינוי המגמה החיובית יתקבל רק במקרה של ירידה מרמה של  4ש"ח
לדולר אולם מקרה כזה לא נראה באופק כרגע.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה.
בהמשך לתחזיות הקודמות המדד אכן שבר את התמיכות החזקות ברמות  4000ולאחר מכן  3800הנקודות והוא צפוי להמשיך
דרומה עם תיקונים קטנים בדרך .כרגע ישנה תמיכה נקודתית חלשה באזור  3500הנקודות אולם כאמור אנחנו מאמינים כי שוק
המניות כולו ימשיך כלפי מטה בשבועות הקרובים.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך השבוע בתנודתיות גבוהה בהובלה של סקטור הפיננסים .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר
במגמה שלילית והשיג את היעד שציינו בסקירה האחרונה 1295 ,נקודות )השפל של חודש נובמבר  .(08שבירה כלפי מטה של

רמה זו תהווה טריגר דובי חדש והמשך המגמה השלילית ליעד השני שהצבנו אשר סומן ב 1230 -נקודות 1372 .נקודות סומנה
כהתנגדות קרובה.
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 פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של  4.24%ובכך שבר סופית
את רמת ה 7096 -נקודות אשר ציינו בסקירה האחרונה כטריגר שורט .ביום רביעי המדד נכשל בפריצה כלי מעלה של אזור ה-
 7000נקודות ובתגובה יום חמישי המדד המשיך במימוש ונשק ליעד התבנית ב 6496 -נקודות .שבירה של רמה זו וכישלון
פריצה חזרה תהווה טריגר דובי חדש עם יעד ב 6207 -נקודות .מנגד פריצה של אזור ה 7000 -נקודות כלפי מעלה עשויה
להביא לתחילת תיקון עולה לכיוון  7392נקודות .הנחת עבודה נמשכת – המשך שורט על המדד

ניתוח מניות
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 נמצאת מעל קו תמיכה עולה ומתחת לקו התנגדות יורד .כרגע התמונה הכוללת נראית נייטרלית יחסית עם
נטייה לכיוון החיובי .פריצה של קו ההתנגדות היורד יהווה איתות קנייה לטווח הקצר שיכול להיות מגובה ע"י המתנדים
שנמצאים רובם ברמות נמוכות ומסתובבים כלפי מעלה .סטופלוס לסוחרים יופעל בשבירה ברורה של קו התמיכה העולה
שמלווה את המניה מזה מספר חודשים.
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 כושרעבודה ,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 וביטוחיבריאות שאינם מסוג פיצוי.
 שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות ,שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ,שירותי חיתום ,עשייתשוק באגרות חוב ושירותים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ושברה השבוע את התמיכה הנקודתית שהיתה לה סביב רמת  .305לאחר
שבירה התמיכה ,בדקה אותה שוב המניה מלמטה וכשלה בפריצתה חזרה ובכך למעשה אותתה על חולשה נוספת .התמונה
הכללית של המניה היא שלילית והיא ממשיכה להראות כך לטווח הקצר .המתנדים המהירים הנמוכים נמצאים ברמות שפל
ויוכלו להוציא תיקון עולה אך יש לשים לב להתנגדות הנ"ל ולזכור כי המגמה הכללית במניה כרגע עדיין שלילית.
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.
ניתוח טכני – מניות החברה לישראל נמצאות בתוך תעלה יורדת קצרת טווח וצמודים לממוצע נע  100מלמטה .התמונה
הטכנית הכללית נראית יחסית נייטרלית עם נטייה לכיוון השלילי .רק פריצה ברורה של התעלה היורדת ושל ממוצע נע 100
יוכלו להעיד על שינוי כיוון לטווח הקצר כאשר רמת  120,000הנקודות תהווה את המשוכה הראשונה אותה המניה תצטרך
לצלוח על מנת לפתח מהלך עולה.
נייס ) - (NICEהחל משנת  ,2000פועלת החברה ,נייס מערכות בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות - :חטיבת הCEM-
העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות - .חטיבת ה VIM-העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות
ווידאו במעגל סגור - .חטיבת ה ISS-המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות
מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין
והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע .עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן
למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,25ובמקביל מעבר לים ב .NASDAQ-היות והמנייה נקבעת בחו"ל -אזי
הניתוח מתבסס על הגרף הרלוונטי .ניתן לראות כי המנייה נמצאת בשלב זה בהתכנסות מחירים בגדול )חיצים כחולים ע"ג
הגרף( כאשר רמות הטווח הינם 21.30 – 20 -דולר .שבירה של טווח זה להלן ההתכנסות ,ייתן איתות שלילי מיידי למנייה,
ותמיכה לעבר  18דולר .מנגד פריצה תיתן איתות חיובי ויעד לקו המגמה היורד ארוך טווח )חץ אדום( בשילוב אופקי 22.5
דולר .בשורה תחתונה אפשר להניח שהמנייה נמצאת עדיין בתיקון עולה וזאת כל עוד מעל קו המגמה התומך העולה )חום
בגרף(.

כיל ) - (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 את האשלג 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 בעיקר על הברום - .כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים,
רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים
ומטלורגיה.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מלמד כי השבוע השכילה המנייה לשרוד מעל תמיכת קו
המגמה העולה )במונחי שערי סגירה( ובשילוב ממוצע  .50למעשה כל עוד מעל תמיכות אלה אין איתות שלילי למנייה ,והיא
בתקן של מהלך עולה מתקן .שבירת התמיכות הנ"ל ,ובפרט רמת  ,3000יתנו איתות שלילי למנייה ,כאשר מנגד ,ההתנגדויות
מעל עומדות על  3200ו.3500 -
אורכית ) - (1082346החברה ,אורכית תקשורת בע”מ ,מפתחת ,מייצרת ומשווקת מודמים תוך שימוש בטכנולוגיית ה DSL -
הכוללת את הטכנולוגיות  HDSL, ADSL, G.SHDSLו -VDSL.טכנולוגיית(  ADSLהעברה אסימטרית ספרתית לחוג המנוי )
מאפשרת העברת מידע בתדירויות גבוהות דרך קווי נחושת קיימים ,על ידי כך שהיא לוקחת את רוחב הפס של חוט הטלפון,
מפלחת אותו לקווים נפרדים ומאפשרת לחברות הטלפון לספק שירותים מתקדמים ללקוחותיהן .החברה ,אורכית תקשורת
בע”מ ,משווקת את מוצריה לחברות טלפוניה ולספקי שירותי אינטרנט ,בעצמה ודרך מפיצים .ניירות הערך של החברה ,אורכית
תקשורת בע”מ ,החלו להיסחר בבורסה בתל אביב בחודש מאי  2002ונסחרים בNASDAQ -החל משנת .1996
ניתוח טכני  -החל מאמצע חודש נובמבר  ,08המניה מדשדשת בין  810הנקודות מלמטה ולבין  1300הנקודות מלמעלה .טווח
הדשדוש רחב מאד ומאפשר יופי של מסחר קצר טווח במניה .המניה נעלה את שבוע המסחר בשער  851הנקודות ולדעתי
הטווח שבין  810ל  850מהווה אזור נוח לקניה עם שטופ צמוד בשבירת .810
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים :
 פיתוח מקרקעין :ייזום 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 כקבלןמבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבור הסקטור 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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25ניתוח טכני  -המניה ממשיכה בתהליך ההתכנסות שהחל בנובמבר  08ונמשך עד היום ,טווח המסחר הולך ומצטמצם ,כאשר
לדעתי ,רמת  3000הנקודות מהווה את התמיכה החשובה ביותר בשלב זה ושבירתה תשלח את המניה לבדיקה נוספת של
השפל על  2580הנקודות .מאידך פריצת רמת  3850הנקודות יכולה להביא לפתיחת מהלך עולה משמעותי במניה.
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 .בספטמבר  2006הושלמה עסקה,
לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז’ ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני  -המניה נעה בתעלה יורדת ברורה החל מחודש אוקטובר  07ועד היום .לאחרונה דשדשה המניה מספר חודשים
בטווח שבין  10850מלמעלה לבין  8630מלמטה ובתחילת השבוע שברה את הדשדוש כלפי מטה .לדעתי בשלב זה תמשיך
המניה לרדת עד לנגיעה נוספת בתחתית התעלה הנוספת ויתכן שמשם תצא לתיקון עולה.
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  -המניה נעה בתעלה יורדת ברורה ובונה שיאים ושפלים יורדים בעקביות .כרגע שוהה המניה על תחתית התעלה
היורדת ולדעתי מכאן תצא לתיקון טכני עד להתמודדות נוספת עם תקרת התעלה היורדת ,יעד ראשון לתיקון לדעתי עומד על
 800הנקודות .פריצת התעלה כלפי מעלה תהווה איתות טכני חיובי מאד למניה.

על רגל אחת
שופרסל ) – (777037המניה שומרת על התמיכה הקיימת סביב רמת  5800הנקודות .שבירה של רמה זו וסגירה מתחתיה
יהווה איתות שלילי אך אגרסיביים יכולים לנצל את רמה זו לטריידים קצרים עם  SLצמוד.

פועלים ) – (662577המניה שברה את התמיכה החשובה שהיתה לה ברמת  710הנקודות .שבירה זו מגובה ע"י מתנד ה-
 ADXשמצביע כי המגמה הולכת ומתחזקת לכיוון השלילי .אי יכולת של המניה לפרוץ את רמה זו חזרה כלפי מעלה תהווה
איתות שלילי נוסף.
גזית גלוב ) - (126011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מלמד על המצאות המנייה מתחת קו מגמה
יורד ברור לטווח הקצר ,משמע המנייה עדיין שלילית בשלב זה .כעת המנייה בודקת את רמת ה ,1500 -כאשר שבירה ברורה
של רמה זו תיתן איתות שלילי נוסף .מנגד רק פריצת רמת  1600בשילוב מחזור וקו מגמה יורד ,תיתן איתות חיובי ראשוני
לתחילת מהלך עולה מתקן.
אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לומר על המנייה כי היא עדיין נתמכת
בשלב זה על רמת  4000אופקי ,כאשר שבירה תיתן איתות שלילי להמשך יורד ותמיכה מתחת על  .3150מנגד פריצת
ההתנגדות הקרובה על רמת ה 4670 -תיתן איתות חיובי להמשך מהלך עולה מתקן ויעד על רמת .6000
פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לומר כי כעת תמיכת רמת  5800מהווה את
גבול האיתות לסטופלוס ,ואילו מנגד פריצת רמת  6000תיתן איתות לפתיחת מהלך עולה מתקן .ככלל כעת המנייה נמצאת
במהלך של התכנסות לאחר מהלך יורד לאחרונה.
ישראמקו ) - (232017המניה ממשיכה להתממש .לאחר שהגיע לשיא ב  57נקודות ביצעה תיקון טכני עד לשער  35וחזרה
לעלות אך הפעם נרשם שיא יורד על רמת  50הנקודות בלבד והמניה הסתובבה שוב כלפי מטה .לדעתי המבחן החשוב עומד
על  35הנקודות ,תמיכה שם יכולה להוציא מהלך עולה משמעותי עם אפשרות לפריצת השיא ב  ,57מאידך שבירת  35תביא
למימוש עמוק יותר במניה עם יעדים נמוכים מאד.
אלוני חץ ) - (390013המניה השלימה לאחרונה מהלך עולה משמעותי מהשפל ברמת  313הנקודות עד לרמת  600הנקודות
ומשם חזרה לירידות תוך שבירת התעלה העולה .התמיכה החשובה כרגע לדעתי עומדת על רמת  358הנקודות ששבירתה
תשלח את המניה לבדיקה נוספת של השפל ב  .313מאידך ,התבססות מעל  400יכולה לאפשר מהלך עולה לסגירת הגאפ על
 515הנקודות.
ארפורט סיטי ) - (1095835המניה ביצעה מהלך עולה מרמת  643הנקודות ועד רמת  981הנקודות ומשם חזרה לירידות.
בשני ימי המסחר האחרונים פרצה המניה את התעלה היורדת כלפי מעלה )יום ד'( וחזרה לבדוק את אזור הפריצה )יום ה'(.
לדעתי בתקופה הקרובה תמשיך המניה להיסחר בטווח שבין  800ל  900הנקודות כאשר פריצת  /שבירת אחד הצדדים יתנו
את הכיוון להמשך.
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.

