הסקירה השבועית של ספונסר – 10.05.2009
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 בשבוע המסחר החולף לאחר איתות הקניה הטכני שהתקבל בשבוע שעבר.
המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כ 3% -בממוצע ומדד המעו"ף כמעט והגיע ליעד הראשוני בו נקבנו בתחזית
הקודמת ברמת  850הנקודות .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות שערים קלות של כ 0.8% -בממוצע .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשנרשמו עליות קלות באג"חים בטווחים הקצרים וירידות של כ 1.5% -בממוצע בטווחים
הארוכים .מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות של כ ,0.5% -המגמה החיובית שלטה בבורסה המקומית למרות התחזית הקודרת
למשק הישראלי שפרסמה קרן המטבע הבינלאומית לפיה המיתון ב 2009 -יהיה חמור יותר מההערכות של בנק ישראל
והאוצר .ה IMF-עדכן את תחזית הצמיחה למשק הישראלי לרמה של  1.7%לשנת  2009ול 0.3% -בלבד לשנת  ,2010זאת
לעומת תחזית בנק ישראל שצופה התכווצות של  1.5%בצמיחה בישראל ב 2009 -ושל האוצר שצופה ירידה של  1%בצמיחה.
מניות אפריקה ישראל המשיכו לבלוט כשזינקו בכ 13.4% -במחזור מסחר גבוה במיוחד של למעלה מ 110 -מיליון ש"ח .ביום
שני האווירה האופטימית המשיכה לעזור למדדי המניות לעלות כשהמסחר החיובי באסיה שם בלט מדד ההנג סנג של הונג קונג
שזינק ב 5.5% -גם הוא תרם את חלקו .ברקע ,חברת ביוקנסל העוסקת בפיתוח תרופות למחלת הסרטן הודיעה לבורסה בת"א
כי רשמה הצלחה בביצוע טיפול חמלה בחולה בן  78אשר סבל מסרטן מסוג ) TCCסרטן שטחי של שלפוחית השתן( באגן
הכליה ,בעקבות הפרסום זינקה המניה ב 143% -והשלימה עלייה של למעלה מ 700% -מתחילת השנה!
המסחר בבורסה בת"א ננעל בעליות שערים גם ביום שלישי ,כשמניית כי"ל וחברת האם ,החברה לישראל הובילו את המגמה
החיובית במדד המעו"ף .הזינוק במניות אלה הגיע לאחר עלייה חדה במחירי הסחורות בשל הצפי להתאוששות של הכלכלה
העולמית וצפי לעלייה בביקושים .טבע פרסמה דו"חות בהם עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח הנקי אך החטיאה
בהכנסות ,המכירות הסתכמו ב 3.15 -מיליארד דולר ,הרווח ב 634 -מיליון דולר ,מניית החברה הגיבה לתוצאות בירידה קלה.
יום רביעי גם הוא לווה בעליות שערים נאות לאחר שפורסם כי מדד אמון הצרכנים של ישראל זינק באפריל ב 25.4% -ושב
לרמתו לפני קריסת ליהמן ברדרס .מדובר בעלייה החודשית החדה ביותר מזה שמונה שנים .רק  44%סבורים בסוף אפריל כי
מצב שוק העבודה יורע בתוך שישה חודשים ,לעומת  55.9%במארס .מניית וואלה בלטה לטובה כשזינקה בכמעט  10%לאחר
שסיכמה רבעון עם זינוק של  62.8%ברווח הנקי ל 5.6 -מיליון שקל ועלייה של  23%בהכנסות ל 30.1-מיליון שקל.
המסחר בבורסה של ת"א ננעל ביום חמישי במגמה מעורבת לאחר שעבר במהלך המסחר מעליות לירידות שערים .את
הירידות הובילו מניות התל-טק לאור דו"חות חברת נייס שהובילה את מדד התל טק לירידה של  1.7%כשירדה בעצמה בכמעט
 .7%מניית המפעלים פטרוכימיים זינקה בכ 27% -לאחר שקיבלה היתר שליטה בבתי הזיקוק בחיפה שנחתם ע"י ראש
הממשלה ושר האוצר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3.08% -מדד ת"א  75עלה  ,3.06%מדד הבנקים עלה ב ,0.59% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  6.86%ומדד התל-טק  15רשם ירידה קלה של  .0.40%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
כ 1.5% -לרמה של  4.11ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה השבוע בכ 3% -נוספים לאחר שבתחזית הקודמת התקבל איתות קניה טכני )לונג( מחודש
שיתבטל כזכור רק במקרה של סגירה מתחת לרמת  800הנקודות .היעד הראשוני אותו ציינו ברמה של  850נקודות כמעט
והושג כבר במהלך השבוע החולף ולדעתנו היעד הסופי למהלך הנוכחי נמצא באזור רמות  910-915נקודות .בסבירות גבוהה
נקבל תיקון טכני קצר כלפי מטה דומה לזה שחווינו רק לפני כשבועיים )ראה גרף( ,כמו כן יש לשים לב למחזורי המסחר
שגדלים באופן קבוע וחוזרים להיות גורם משמעותי להמשך העליות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידה נוספת של כ 1.5% -לאחר שכזכור לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות
החשובה והקריטית להמשך ברמה של  4.25ש"ח לדולר .רק במקרה של פריצה של אזור זה יתקבל איתות קניה מחודש
כשסביר להניח שנראה את הדולר ממשיך לדשדש בטווח של  4-4.25ש"ח לדולר בשבועות הקרובים .בטווח הקצר לדולר ישנה
תמיכה ברמת  4.10ש"ח לדולר וכמובן רמת  4ש"ח לדולר קריטית לטוו הבינוני-ארוך.
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 רשם עליות נאות של כ 20% -בחודש האחרון ובימים
האחרונים הגיע ליעד אותו נקבנו כאן בשבועות האחרונים ברמה של  5000הנקודות ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה
מחודש 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 .שבוע מסחר תנודתי התאפיין במגמה שלילית .במהלך שבוע המסחר המדד רשם תנועה עולה ,אולם יום חמישי
התנהל בירידות שערים בליווי מחזור מסחר הגבוה מהממוצע המייצג של גל העליות שהחל בחודש מרץ האחרון .טכנית
המחזור בליווי עמודת ההיפוך שנוצרה הדליקו נורה אדומה ראשונה לחוזקו של גל העליות ,אולם יום אחד אינו מייצג וצריך עוד
נורה אחת ששנה את מצב השוק לשורט והיא שבירה שכלפי מטה של רמת ה 1676 -נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה

מהממוצע .במידה ותרחיש זה אכן יתקיים נצפה לתיקון עולה קצר לפני תחילת מהלך השורט )רמה זו תקפה לשבוע המסחר
הקרוב( .מלמעלה  1780מהווה התנגדות אופקית מהותית שרק פריצתה המגובה במחזור מסחר גבוה תביא לביטול תרחיש
המימוש.
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 רמת התנגדות אופקית מהותית ב 8383 -בליווי
מחזורי מסחר סביב הממוצע התקופתי ובהמשך השבוע רשם התבססות מעל רמה זו ,התנהגות טכנית קלאסית לפני המשך
התנועה למעלה .ביום חמישי המדד פתח בעליה ,אולם לאחר כשעה החל להתממש ולקראת סיום תיקן חזרה וננעל מעל רמת
ה 8383 -כך שבשלב זה המדד עדיין בתהליך התבססות .נורה ראשונה תתקבל בשבירה כלפי מטה של  8280ונורשה שנייה
תתקבל בשבירה כלפי מטה של  ,8136כל עוד  2הרמות לא נשברו המדד חיובי עם יעד סביב  2) .9000הרמות תקפות לשבוע
המסחר הקרוב(.
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשיה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד נסחר השבוע במגמה חיובית
בליווי מחזורי מסחר ממוצעים .ביום חמישי המדד נסחר בתנודתיות בליווי מחזור מסחר גבוה ,אולם שמר על התמיכה
הנקודתית ברמת ה 900 -נקודות .טכנית המדד חיובי ונושק להתנגדות ב 935.8 -נקודות שפריצתו תביא להמשך התנועה
החיובית אל עבר רמת ה 1000 -נקודות ,זאת בתנאי שמחוזרי המסחר יגבו את העליות .טכנית נורה ראשונה תתקבל בשבירה
כלפי מטה של  889ונורשה שנייה תתקבל בשבירה כלפי מטה של  2) 867.6הרמות תקפות לשבוע המסחר הקרוב(.
נפט – הנפט כבש ביום רביעי את היעד שנרשם בסקירה האחרונה ב ,54.75$ -ואף המשיך כלפי מעלה ביום חמישי ,אולם
ננעל בסיכומו של יום בירידה קלה .בשלב זה תיתכן בדיקה חוזרת של רמת הפריצה ב 54.75$ -לפני המשך התנועה כלפי
מעלה עם יעד קרוב ב 60$ -ולאחריו ב .62.5$ -במידה ויתחיל מימוש ,רמת ה 54$ -משמשת כתמיכה/נקודת איזון שרק
שבירתה תחזיר את הנפט לתחום הדשדוש עם יעד קרוב ב 50$ -ולאחריו ב.46.87$ -

ניתוח מניות
מבני תעשיה ) – (226019החברה ,מבני תעשיה בע"מ ,עוסקת בעיקר בייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר,
היי-טק ,משרדים ומגורים ,המיועדים בעיקר להשכרה בארץ ובחו"ל .מבני תעשיה משכירה את המבנים לצורכי משרדים,
מסחר ,תעשייה ,מלאכה ,אחסנה ,לוגיסטיקה ומגורים .בנוסף ,מבני תעשיה פועלת גם בתחום הבניה למגורים ולנופש בארץ
ובחו"ל .כמו כן ,מספקת מבני תעשיה ,באמצעות חברות בנות ,שירותי ניהול ואחזקה למבנים שבבעלותה ,בארץ ובחו"ל,
ושטחים לא מהותיים שלא בבעלותה ,המשמשים שוכרים מתחום ההיי-טק ,משרדים ומסחר ,וכן למגורים .בנוסף לפעילות
הנ"ל ,מבצעת מבני תעשיה תכנון וניהול של עבודות פיתוח ,תשתית ובינוי לתעשייה ,למסחר ,למשרדים ,למגורים ולתיירות.
ניתוח טכני – המניה נסחרה במהלך שבוע המסחר במגמה חיובית .בתחילת השבוע המניה נסחרה בתנועה צידית ,אולם ביום
חמישי התעוררה ורשמה זינוק של למעלה מ 15% -בליווי מחזור מסחר חריג וחתמה את יום המסחר בעליה של  7.08%בשל
התנודתיות בשוק .טכנית קיימת רצועת התנגדות מהותית בטווח  550-560נקודות ,לכן יש להמתין לפריצה על בסיס שער
סגירה ,השמרנים ימתינו להתבססות של יום נוסף מעל רמה זו בכדי להקטין את הסיכון .במקרה של פריצה והתבססות מחיר
היעד סומן ב .626 -כישלון פריצה של רמת ה 560 -ושבירה כלפי מטה של  550יחזיר את המנייה לדשדוש.
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 מגיעה שוב אל רמת ההתנגדות  44500הנקודות ולעת עתה ,כושלת שוב בפריצתה בשילוב עם רצועת
בולינגר העליונה .פריצה של רמה זו תשלח אותה לכיוון קו ההתנגדות העולה באיזור  .46600תמיכות קרובות במקרה של
כשלון פריצה נמצאות ברמות  40000הנקודות ,ברמת  35000הנקודות ובקו התמיכה העולה .התמונה הכוללת של המניה
עדיין חיובית וכל זמן שאיזור  35000הנקודות מחזיק מעמד כתמיכה ,לסוחרי הטווח הארוך אין סיבה למכור אותה ,אם כי לא
בטוח שלמי שבחוץ זו נקודה אופטימלית להכנס.
גזית גלוב ) – (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה מגיעה אל איזור ההתנגדות סביב  2400הנקודות ולבינתיים נעצרת מתחתיו .קו התמיכה עולה נמצא קרוב
ושבירתו מטה תאותת על שינוי לטווח הקצר ואפשרות לתיקון לאיזור  2050הנקודות .תמונת המתנדים הכוללת אינה נותנת
תמונה ברורה כיוון שהמתנדים נמצאים ברמות חיוביות לחלוטין ,אפילו קצת ב"קניות יתר" .פריצה של השיא העולה האחרון
באיזור  2400הנקודות תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.

דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני – המניה נתנה ביום המסחר האחרון איתות קנייה אגרסיבי כשפרצה את ההתנגדות האופקית סביב  415הנקודות.
עם זאת ,יש לציין כי האיתות כרגע לסולידיים יותר עדיין מסוכן לטווח הקצר שכן ממוצע נע  200נמצא באיזור  425הנקודות
ויכול לבלום את ניסיונות הפריצה .רמת ההתנגדות הבאה נמצאת סביב  452הנקודות והתמיכה של קו התמיכה העולה נמצאת
סביב  397הנקודות כך שכרגע יחס הסיכון\סיכוי לטרייד לטווח הקצר עומד על  1:1ולכן זו נקודת כניסה לא אופטימלית .עם
זאת ,ירידה לבדיקת הקו העולה והיפוך מעליה תיתן אפשרות כניסה עם יחס טוב יותר.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה 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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה שוהה במסגרת של תעלה עולה ברורה תוך עלייה מתמדת –ואיטית בשערה מהשפל האחרון ,שהושג
בתחילת השנה .בשלב זה המנייה הגיעה עד לתקרת התעלה בשילוב עם מתנדים מהירים גבוהים ,מה שנותן אפשרות סבירה
למימוש ,כאשר התמיכה הקרובה והחשובה נמצאת ברמת -3800אופקי .אם רמה זו תישבר ,יכול מאוד להיות שאפ תרד
המנייה עד לתחתית התעלה .בכל מקרה מימוש כעת יעזור למנייה ,לקבל טווח פעולה ,לפני המהלך העולה הבא .לסיכום,
מהלך עולה ,אולם דרוש מימוש כלשהוא כדי לצבור כוח להמשך חיובי בתעלה.
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות - :זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית - .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק - .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת לפני התנגדות ברמת  155אופקי בשילוב עם ממוצע  ,200בשלב זה ,וזאת תוך כדי מהלך עולה
ברור מרמות השפל מתחילת השנה .פריצה של רמות ההתנגדות הנ"ל תיתן איתות חיובי נוסף ,אולם מיד ייתקל בקו מגמה
יורד ראשי ,שרק פריצתו תיתן איתות ברור להמשך מהלך חיובי מהותי .רמת התמיכה הקרובה מצויה על  146אופקי .לסיכום -
מהלך עולה שייבחן בשלב זה במכלול התנגדויות כמפורט לעיל ,ורק פריצתם תיתן איתות חיובי המשכי .ניתן לצפות כי לרמות
ההתנגדות 155 ,ומעל קו המגמה היורד ,סביר להניח שנגיע בטווח המיידי.
אורמת ) – (260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור ולאחרונה נתקלה בקו מגמה יורד ארוך טווח ברמת  3535ויצאה למימוש עד
התמיכה האופקית ברמת  3050שם הסתובבה וחזרה לעלות .פריצת קו המגמה היורד כלפי מעלה תיתן יעד נוסף למניה
ברמת  4000הנק' ,מנגד שבירת התמיכה ב  3050תאותת על המשך מימושים עד לתחתית התעלה העולה .בינתיים לדעתי
למעקב בלבד.
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  -מניית הבנק נמצאת המהלך עולה מרשים במיוחד מהתחתית שנרשמה ברמת  635הנק' ועד לשיא האחרון
שנרשם השבוע על  1095הנק' תוך סגירת הגאפ הפתוח ב  1030וכן פריצת קו מגמה יורד ארוך טווח .התמיכה הקרובה
שוכנת ברמת  1030ושבירתה תאותת על יציאה לתיקון טכני במניה ,מאידך התבססות מעל רמה זו תיתן יעד נוסף ברמת
 1200הנק' .יש לציין כי המתנדים כולם נמצאים ברמות גבוהות מאד.

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 נמצאת במהלך עולה ברור מרמת  ₪ 800ועד לרמת  ₪ 216שנרשמה בנעילת המסחר אתמול .לדעתי
סביר שמכאן נראה תיקון טכני כלשהו במניה לפני המשך תנועה למעלה כאשר התמיכה שוכנת ברמת  ₪ 1870שהתבססות
מעליה תיתן יעד נוסף לעבר הגאפ הפתוח שבין  2430ל  ₪ 2580למניה .מתנדים ברמות גבוהות מאד ומעידים לדעתי על
קניות יתר במניה.

על רגל אחת
שטראוס גרופ ) – (746016כפי שנכתב בסקירה של השבוע שעבר ,רמת  4000הנקודות כרגע גדולה עליה וכל הניסיונות
לפרוץ אותה השבוע כשלו .כרגע רמות התמיכה הקרובות הן  3845ו .3800-היפוך ברור מעל אחת מהן יוכל להיות איתות
כניסה אגרסיבי.
פז נפט ) – (1100007המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בין קו תמיכה עולה וקו התנגדות יורד .שבירה של איזור 41500
הנקודות יוכל לשלוח אותה לכיוון  40000ופריצה ברורה של  43550הנקודות תאפשר תקיפה מחודשת של השיא האחרון
באיזור  45000הנקודות.
פריגו ) - (PRGOהמנייה הינה דואלית הנסחרת במדד ת"א  25ובמקביל במדד הנאסד"ק .היות והיא נקבעת בחו"ל הניתוח
יתבסס על גרף חו"ל ,שמראה כי פנייה של המנייה לעבר רמת  $28בשלב זה ,תוך סגירת  .GAPניתן לראות למעשה כי
המנייה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים ברמת  $25.73המהווה כרגע את התמיכה ,כאשר את התמיכה החזקה מהווה קו
מגמה עולה התומך במהלך התיקון העולה .פריצת רמת  $28תיתן איתות חיובי נוסף ויעד לעבר רמת  30דולר בשילוב
ממוצע .200
אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המנייה נמצאת בהתכנסות
מחירים עולה ,כאשר רמת ה 7900 -מהווה התנגדות אופקית חשובה בשלב זה .רק יכולת פריצת התנגדות זו תיתן איתות
חיובי נוסף ויעד על .10000
אפריקה ) - (611012לאחר מהלך עולה מהיר ואלים שביצעה המניה מרמת  ~3500ועד  9600בתוך מספר ימים ,יצאה לתיקון
טכני מהיר שנבלם ברמת  5000הנק' ומשם חזרה המניה לעלות .לדעתי המניה בתהליך של התכנסות מחירים כאשר פריצת
רמת  8250הנק' כלפי מעלה תיתן יעד לשיא האחרון על  9600ואף מעבר לכך ומאידך שבירת רמת  6000הנק' כלפי מטה
תאותת על יציאה לתיקון עמוק יותר  /חזרה למהלך יורד.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה ממשיכה בדשדוש המתמשך אשר תחומו הולך
ומצטמצם מיום ליום ,איתות כניסה יתקבל רק בפריצת  57נק' כלפי מעלה ואילו התמיכה הראשונה שוכנת כעת ברמת 50
ואחריה ברמת  46הנק' .לדעתי ,סיום הדשדוש קרב ובא ואחריו המניה תחל במהלך עליות חד ומהיר אך בינתיים אין איתות
כניסה אלא מעקב צמוד בלבד.

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.

