הסקירה השבועית של ספונסר – 11.01.2009
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 עבר על הבורסה בת"א ,בחלקו הראשון של השבוע נמשכו עליות השערים שהתחילו
בשבוע שעבר אולם ביום רביעי התהפכה המגמה והשבוע הסתיים בירידות שערים חדות .מדדי המעו"ף ות"א  75סיימו את
השבוע בעלייה של כ 1% -כל אחד ,מדד הבנקים עלה בכ 3.5% -ומנגד מדד הנדל"ן ירד בכ .2% -מחזורי המסחר התרחבו
יחסית לשבועות האחרונים ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -על רקע הראלי שנרשם ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב.
המגמה החיובית במדדים המובילים התחזקה משעת הפתיחה ועד לשעות הצהריים בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה
השניה אולם לקראת סיום נרשמה התמתנות רוחבית .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,1.03% -מדד הנדל"ן עלה ב2.19% -
ומדד הבנקים עלה ב .1.90% -מניית החברה לישראל בלטה בעלייה של למעלה מ 8% -ומניית כלכלית ירושלים של פישמן
תיקנה כלפי מעלה בכ .7% -יום שני התאפיין במגמת מסחר מעורבת ,המדדים המובילים נסחרו עד לשעות הצהריים בטריטוריה
השלילית .בשעות הצהריים מדד הבנקים עבר לעליה ובתגובה מדד המעו"ף עבר להיסחר אף הוא בטריטוריה החיובית .בסוף יום
המסחר מדד הבנקים עלה ב 2.3% -ומנגד מדד הנדל"ן ירד בכ 3.2% -בהובלה של מניית אפריקה שירדה בשיעור דומה.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כאחוז על רקע סגירת מסחר מעורבת בנאסד"ק ופתיחה חיובית של יום המסחר בבורסות
אירופה והחוזים העתידיים .המדדים המובילים נסחרו במגמה חיובית אשר התחזקה לאורך כל יום המסחר ועד לשעת הנעילה.
את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ובראשן מניית אפריקה ישראל שעלתה בלמעלה מ ,10% -בנוסף בלטו מניות כי"ל
והחברה לישראל שעלו ב 10% -ו 6% -בהתאמה ומעל כולן בלטה מניית אלדין שזינקה ב 44% -על רקע שמועות לסגירת עסקת
רכישתה ע"י קרן וקטור .ביום רביעי המדדים המובילים נסחרו בירידות שערים של עד  .1%מניית טאואר זינקה בכ20% -
והשלימה מהלך של כ 100% -מתחילת השנה ,הכוכבת של יום רביעי היתה מניית ביולייט לאחר שזינקה ב !212% -כתגובה להודעה
שהחברה הבת ,זטיק דיווחה על הצלחת הניסוי הקליני לזיהוי ואבחון סרטן צוואר הרחם .עוד מניה שבלטה בתחום הביו היתה מניית
ביומדיקס שזינקה בכ 20% -וביום למחרת עלתה בכ 11% -נוספים .לקראת השעה  16.00החוזים העתידיים ירדו בחדות על רקע
אזהרת רווח ובתגובה המדדים בת"א חזרו להיסחר בירידות שערים בהובלה של מניות הנדל"ן.
את יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את בירידות שערים של למעלה מ 2% -בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה יום קודם
לכן בארה"ב בתגובה לאזהרת הרווח של חברת אינטל ונתוני מאקרו שליליים .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו ביציבות
ולקראת השעה  15.00המגמה השלילית החריפה בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד
ב 2.51% -ומדד הבנקים ירד ב .4.07% -בלטו לרעה מניות אפריקה ישראל ,אפריקה ישראל ובנק דיסקונט שירדו בממוצע בכ-
 5%כל אחת.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.46% -מדד ת"א  75עלה  ,1.01%מדד הבנקים עלה ב .3.54% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.90%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.75%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
כאחוז לרמה של  3.855ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים בסיכום שבוע המסחר החולף ופתח את שנת  2009ברגל ימין ,המדד פרץ את קו
המגמה היורד ששימש כהתנגדות חשובה אולם נתקל שוב לקראת סוף השבוע באזור ההתנגדות המשמעותי  700-720נקודות.
רק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש כשמלמטה  670מהווה תמיכה ראשונה ואחריה התמיכה הבאה שוכנת
ברמה של  650נקודות .כפי שציינתי גם בשבוע שעבר 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 מעט במהלך השבוע החולף מול השקל למרות שמול רוב המטבעות בעולם הוא דווקא
התחזק ,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  15ירד ב 1.90%-לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב ! 8.13%-השבוע המדד הצליח לפרוץ
לזמן קצר את רמת ההתנגדות  ,150אך לאחר מכן הוא נסוג וסגר בשער  .144.89%מתנד  OBVאינו תומך במגמת הירידה.
מתנדים מהירים עם הפנים דרומה .בשוק דובי ישנה סבירות גבוהה לבדיקת רמת התמיכה בשפל האחרון ברמת  126הנקודות.
איתות קנייה יתקבל עם פריצת השיא האחרון באזור  ,160ששם גם נמצאת התנגדות ממוצע נע .50
מדד ת"א  - 75השבוע מדד ת"א  75עלה ב 1.01%-לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב ! 8.77%-מתנד  OBVאינו תומך במגמת
הירידה .מתנדים מהירים עם הפנים דרומה .עושה רושם כי המדד עושה דרכו לבדיקת רמת התמיכה האופקית  ,350שנפרצה

בשבוע שעבר .התבססות מעל רמת  350הכרחית על מנת לייצר מהלך עולה לעבר היעד הבא הנמצא ב .400-מאידך גיסא,
שבירה של רמת תמיכה זו בשוק דובי עלולה לשלוח את המדד לשפל האחרון ברמת .317
מדד ת"א בנקים  -השבוע מדד ת"א בנקים עלה ב 3.54%-לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב ! 4.79%-המדד נכשל בפריצת
רמת ההתנגדות  700והחל להתממש בחדות .במידה ותישבר רמת התמיכה הנקודתית באזור  630יתקבל איתות שלילי נוסף עם
יעד לשפל האחרון ברמת  .575מתנדים מהירים עם הפנים דרומה .מתנדים ארוכים עדיין חיוביים .מתנד  OBVאינו תומך במגמת
הירידה.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .אנחנו ממשיכים
לעקוב אחרי המדד הצרפתי וכפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף המדד ממשיך להסחר במעין תעלה עולה כשבמהלך השבוע
המדד המשיך לנוע כלפי מעלה וכעת הוא צפוי להמשיך ולנוע כלפי מעלה בתוך התעלה המדוברת כשרק במידה וישבור כלפי
מטה את תחתית התעלה יתקבל איתות מכירה.
מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר תנודתי נפתח בעליות שערים בהמשך למגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר .ביום רביעי
המגמה החיובית התהפכה על רקע נתוני מאקרו שליליים ופרסום הפרוטוקולים מישיבת הפד האחרונה.
ניתוח טכני  -המדד חתם את יום המסחר האחרון )חמישי( מעל רמת ה 1600 -נקודות בליווי מחזור מסחר הגבוה מהממוצע
התקופתי כך שבפועל המדד ממשיך להתבסס מעל רמת הפריצה ,אולם שבירה של רמה זו כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה
תסמל את כישלון ההתבססות ותחזיר את המדד לאזור התמיכה האופקית ב 1480 -נקודות 1540 .סומנה כתמיכה נקודתית.
מדד דאו ג'ונס – המדד פתח את שבוע המסחר ביציבות יחסית ונסחר במהלך שני ושלישי סביב רף ה 9000 -נקודות .ביום
רביעי המדד התהפך על רקע נתוני מאקרו שליליים.
ניתוח טכני – המדד נכשל בפריצת רמת ההתנגדות האופקית ב 9000 -נקודות והחל להתממש לכיוון אזור התמיכה הנקודתי ב-
 8600נקודות .שבירה של רמת תמיכה זו תהווה טריגר להמשך מימוש אל קו התמיכה העולה ב 8500 -נקודות .תמיכה אופקית
חזקה שוכנת ב 8400 -נקודות .למשקיעים הסולידים יש להמתין לפריצה נוספת של רף ה 9000 -נקודות והתבססות מעלה.
נפט – הנפט פתח את שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע המשך הלחימה בעזה והסכסוך בין רוסיה לאוקראינה בנוגע
למשלוחי גז טבעי לאירופה ,אולם ביום רביעי הנפט התהפך כלפי מטה בעוצה בהשפעת פרסום פרוטוקולים מישיבת הפד אשר
מצביעים על החשש מהמיתון.
ניתוח טכני – הנפט נסחר בתחילת השבוע סביב  ,48$אולם רשם כישלון בהתבססות לאחר שהתהפך ביום רביעי בחדות ל-
 42.50$לחבית .ביום חמישי נסחר בתנודתיות אולם סיים את יום המסחר כמעט וללא שינוי אבל התמונה הכללית מראה את
עוצמת המוכרים באזור  .48$שבירה של רמת ה 40$ -תביא את הנפט חזרה לשפל ב 35.17$ -ששבירתו תהווה טריגר להמשך
המימוש אל עבר היעד ב.27.90$ -

ניתוח מניות
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 בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה יורדת .הפגישה האחרונה של הגרף עם תקרת התעלה עצר שוב את גל העליות ושלח
אותה לתיקון .ניתן לזהות את התמיכה האופקית הנמצאת ברמת  2500הנקודות שם תוכל אולי להסתובב ולשוב למעלה .ניתן
לראות כי למרות התעלה היורדת ,תמונת המתנדים דווקא מראה על שיפור במצב המניה כאשר שיא יורד בגרף המחיר מקביל
לשיא עולה בגרף ה RSI-מה שיוצר סטייה שוורית חבויה.
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 – המניה יצרה תבנית של תקרה כפולה על רמת ההתנגדות  908-909הנקודות ויצאה למימוש .התמיכה הקרובה
נמצאת בדמות של קו התמיכה העולה הנראה בציור .המתנד הסטוכסטי הגבוה מעלה את הסיכוי לתיקון שיכול להיות עמוק
יחסית ,עד לאזור  780-790הנקודות .תמיכה מעל הקו העולה הנ"ל ופריצה של קו ההתנגדות האופקי תוציא לפועל מהלך לכיוון
 980ו 1000-הנקודות אך יש לחכות לפריצה ברורה של ההתנגדות לפני כניסה ללונג.
בזן ) – (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשיה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור שמנים
בסיסיים ושעווה .עד ספט'  2006הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד .במסגרת הליך הפרטת החברה ,פוצלה פעילותה
באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה ,אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט .נכון לפברואר 2007
מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.

ניתוח טכני – המניה שמצאה לה תחתית ברמת  86הנקודות יצאה למהלך עולה שלווה ברוח גבית של השוק וכך הגיעה במהרה
אל ההתנגדות שנמצאת ברמת  111הנקודות .התנגדות זו עצרה ,לפחות לפי רגע ,את המהלך העולה .נזכור כי למרות גל
העליות האחרון ,המניה ממשיכה לייצר שיאים יורדים ונמצאת תחת מומנטום שלילי ארוך טווח ועד שלא נראה על הגרף יצירה
של שיא עולה מעל רמת  111הנקודות ,אין שינוי בנקודת העבודה.
פרטנר ) - (1083484חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות  ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי .ORANGE
פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר  ,1999והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני
מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMפרטנר השיקה
את שירותי הדור השלישי שלה בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות
בנאסד"ק ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני  -מתבסס על הגרף בארץ ,בו נסחרות מניות החברה תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי השבוע דשדשה המנייה
בתחום –  , 6400 \ 6077כאשר דשדוש זה הגיע לאחר מהלך מתקן עולה מרמת השפל על  .5732יציאה מתחום הדשדוש
הנוכחי ,ייתן איתות בהתאם  ,כאשר פריצה ייתן מהלך לעבר התנגדות על ..6600ואילו שבירה ייתן איתות שלילי ויעד לעבר
 .5723מכלול התמונה הטכנית כולל המתנדים מראים שיש סיכוי סביר שהיציאה מתוך הטווח של השבוע האחרון  ,תהיה בכיוון
החיובי .לכן – למי שמחזיק יש עדיין אישור להמשך אחזקה  ,ולמי שבחוץ אפשרות כניסה עם סטופ על  6077לאגרסיביים .
כור ) - (649012החברה ,כור תעשיות בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה ,אלקטרוניקה צבאית,
אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים ,תיירות ,טכנולוגיה והשקעות הון סיכון  -זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה .מבין החזקותיה
העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.
בספט'  2007הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה ,ובכך חדלה כור מלהחזיק בה.
נציין כי עד יוני  2007היתה מוגדרת כור כחברה כדואלית ,כאשר מניותיה נסחרו הן בבורסה בתל אביב והן בניו-יורק .כאמור,
נמחקו מניות כור מהמסחר ב.NYSE-
ניתוח טכני  -המניה עלתה השבוע ב 17.86%-והמומנטום בה הינו חיובי מאוד .פריצת רמת ההתנגדות  5000תיפתח את הדרך
בפני המנייה לשיאים חדשים .מגוון רחב של אינדיקטורים טכניים נתנו איתותים חיוביים ,כגון.MACD, P.SAR, DMI :
בריטיש ישראל ) - (1104009החברה ,בריטיש-ישראל השקעות בע"מ ,הוקמה כחברת אחזקות ,לצורך רכישת מניות חברת
נכסי אזו-ריט מ-גנדן .באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה ,עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים:
 השכרה ,ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים. השכרה ,ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע ,בנייני משרדים ומבני תעשיה ,מלאכה ואחסנה.בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לפיתוח או למימוש .בריטיש ישראל אף
מנהלת באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה ,מספר נכסים שאינם בבעלותה.
ניתוח טכני  -המניה ירדה השבוע ב 17.18%-והמומנטום בה הינו שלילי מאוד .המנייה משייטת בין תמיכה ב 400-להתנגדות ב-
 .500שבירת רמת התמיכה  400תישלח את המנייה לשפל שנתי חדש .מצד שני התבססות מעל רמה זו עשויה לשלוח את
המנייה צפונה בניסיון נוסף לפרוץ את רמת ההתנגדות  .500מחזורי המסחר מצטמקים בירידות ותומכים באפשרות השנייה.
אלקטרה ) - (739037החברה ,אלקטרה בע"מ ,והחברות הבנות והמוחזקות שלה פועלות הן בישראל והן בחו"ל ,בשני מגזרים
עיקריים:
 שירותים למבנים ולתשתיות :ביצוע פרוייקטים הכוללים תשתיות ,מיזוג אויר מרכזי ,מעליות ,חשמל ,תברואה ,עבודות גמרוניהול המבנה .קבוצת אלקטרה מתמחה ופועלת בפרויקטים שונים בעיקר בנייני משרדים ,בתי מלון ,מרכזי קניות ,מפעלי תעשיה,
בתי חולים ,מבני ציבור ,בנייני מגורים ועבודות תשתית.
 נדל"ן :השקעות בנדל"ן מסחרי בישראל ובחו"ל .כמו כן פועלת קבוצת אלקטרה במסגרת מגזר זה ,ביזמות נדל"ן בישראלובחו"ל.
ניתוח טכני  -המניה התממשה השבוע ב ,0.42%-לאחר שבשבוע שעבר היא עלתה  .22.57%המתנדים הארוכים חיוביים .מתנד
 OBVלא תומך במגמת הירידה ואכן מחזורי המסחר בירידות קטנים .התמיכה הקרובה נמצאת על  .20000לפי תצורת הנרות
)פטיש( ביומיים האחרונים ,קיימת אפשרות סבירה להמשך המהלך העולה .מאידך גיסא ,שבירת רמת  20000תיתן איתות שלילי
מהותי עם יעד בשפל השנתי – .16400

על רגל אחת
בזק ) – (230011מניית בזק ממשיכה להיכשל בפריצת רמת ההתנגדות סביב  620הנקודות .מצד שני ,ניתן לראות תמיכה עולה
ולמעשה תבנית התכנסות– פריצה ברורה של  620או שבירת קו התמיכה העולה יהוו איתות לכיוון המתאים .תמונת המתנדים
מצביעה כי כרגע הסיכוי גדול יותר בכיוון השלילי.
לאומי ) – (604611בשבוע שעבר ציינו בסקירה כי פריצת ההתנגדות היורדת תשלח את המניה אל רמת ההתנגדות הבאה –
 920הנקודות .השבוע ראינו את המניה מגיעה אל רמה זו ואף חוצה אותה בתוך יומי אך בסופו של יום ,ההתנגדות החזיקה.
כעת ,מכיוון שלא רחוק מעל  920שוכנת ההתנגדות  ,954מי שבחוץ יעדיף לחכות לפריצת ההתנגדות הגבוהה יותר.

פז נפט ) - (1100007מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי עדיין ישנה תנועה רוחבית ,40460 -36000
כאשר בשלב זה המנייה נמצאת באמצע טווח המסחר הרוחבי הנ"ל .יציאה מתוך טווח זה בליווי מחזור ייתן איתות ברור יותר.
שטראוס ) - (746016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי המנייה הגיעה ביום המסחר האחרון
לתמיכה חשובה על רמת  .3500שבירת תמיכה זו ייתן איתות שלילי והפעלת סטופ .מנגד התהפכות על התמיכה וסגירה מעליה
תוך מחזור תומך ,ייתן איתות כניסה ראשוני  ,ולעבר ההתנגדות הקרובה על רמת .4000
פרוטרום ) - (1081082המניה עלתה השבוע ב 4.58%-אך שוב פעם לא הצליחה להבקיע את רמת  3000הנקודות והחלה
להתממש בחדות .התמיכה הקרובה נמצאת באזור  .2550מתנד  OBVאינו תומך במגמת הירידה.
גולף ) - (1096148המניה עלתה השבוע ב 7.78%-בניגוד גמור למגמה השלילית ששררה בשוק ביומיים האחרונים של המסחר.
התמיכה הקרובה נמצאת על  .1400פריצת  1500תיפתח את הדרך אל היעד ב.1600-
אלרוב ישראל ) - (146019המניה עלתה השבוע ב 11.61%-ובשני ימי המסחר האחרונים של השבוע החלה להתממש בחדות
כמו רוב השוק .התמיכות הקרובות של המנייה נמצאות ברמת  .1500 ,1600מתנד  MFIמעיד על זרימת כסף למנייה .מתנד
 OBVאינו תומך במגמת הירידה.

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.

