הסקירה השבועית של ספונסר – 09.04.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה במהלך שבוע המסחר החולף בבורסה בת"א .מדדי ת"א  ,75הנדל"ן והתל-טק רשמו
ירידות שערים חדות יחסית של כ 4% -בממוצע כל אחד ומדד המעו"ף רשם ירידה מתונה יותר לאחר שכמעט והגיע לרמת שיא
כל הזמנים של  1250נקודות .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות אפריקה ישראל ,גיוון וטאואר שירדו בכ 9% -כל אחת .מנגד,
מניית אורמת הפתיעה לטובה ורשמה עלייה נאה של כמעט  8%לאחר שנפתרו חילוקי הדעות באינדונזיה וחברת הבת אורמת
טכנולוגיות תבנה יחד עם שותפים פרוייקט המוערך בכ 600 -מיליון דולר וצפוי להתחיל כבר ב .2012 -באפיק הסולידי ,מדדי
התל בונד נסחרו במגמה שלילית לאורך כל ימות השבוע וסיימו בירידות שערים של כ 1% -בממוצע כשמדד התל בונד  40בלט
לרעה כשירד כמעט  .1.5%באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו עד  0.5%בטווחים הארוכים .מחזור
המסחר הממוצע עמד על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף נחלש ב ,1.73% -מדד ת"א  75ירד ב ,3.36% -מדד הבנקים ירד ב ,1.94% -מדד מדד נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  4.65%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .3.97%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה
שבועית של  1.5%לרמה של  3.68ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכמעט  2%וסגר ברמה של  1212נקודות לאחר חמישה שבועות רצופים של עליות
שערים .כפי שציינו בכל הסקירות האחרונות היעד המסומן שנמצא ברמת השיא של  1250נקודות כמעט והושג השבוע וכצפוי
לאחר שהתקרב להתנגדות המדוברת המדד התקפל ורשם תיקון טכני קל .כעת רק ירידה מפתיעה מתחת לרמת 1180
הנקודות שהפכה לתמיכה חזקה להמשך הדרך תהווה איתות שלילי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון 1140
נקודות .לדעתנו מדד המעו"ף ירשום שיאים חדשים בשבועות הקרובים והירידות של הימים האחרונים הינם תיקון טכני בלבד
למהלך העליות האחרון.
שקל-דולר – הדולר נחלש גם בשבוע החולף ואף ירד מתחת לרמה של  3.70ש"ח לדולר .בכך התקרב המטבע האמריקאי
לתמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר שכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע לא צפויה להשבר
בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם
יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי רשם מהלך עליות נאות מאז שפרץ את ההתנגדות סביב רמת 3900
הנקודות אולם כשהגיע לרמת ההתנגדות הבאה השוכנת קרוב לרמה של  4100נקודות רשם ירידות שערים בשני ימי המסחר
האחרונים .כרגע ,התמיכה כאמור נמצאת ברמה של  3900נקודות ומנגד ,ההתנגדות נמצאת קרוב לאזור  4100הנקודות.
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 .כפי שכתבנו בסקירות האחרונות
המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב  .1150המדד ממשיך להפגין עוצמה בלתי רגילה יחד עם כל
מדדי ארה"ב ומתממש בצורה אופקית ,ניתן לראות בגרף את רמת התמיכה קצרת הטווח סביב  1175נקודות שמביאה קונים
חדשים ואת רמת השיא האחרון שנפרץ ברמת  1150נקודות שטרם נבדוק אך סביר שיהווה קרקע מוצקה .מתנד ה  RSIעבר
אוורור ובעצם משאיר מרווח עולה חדש למדד המניות החשוב ביותר בבורסות ארה"ב.
מדד הדאו ג'ונס -מדד שערי המניות הנפוץ בארה”ב והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק .מדד
זה מורכב מ 30 -מניות תעשייה של חברות ענק .ניתן לראות בגרף שרמת הפריצה ב  10340ובדיקתו הוציא גל עולה חדש אך
לא חד ,המדד נמצא כרגע סמוך לרמת התנגדות פסיכולוגית ב  11000נקודות ונראה שני ימי המסחר האחרונים מראים על
נרות בעלי עוצמה של קונים בגלל הצל הארוך בעיקר של יום ה' האחרון ,איתות קניה מחודש למדד יתקבל בפריצה של רמת
ההתנגדות הפסיכולוגית סביב  11000שהיא כמעט אזור הגבוה מתחילת השבוע .ואילו ירידה מתחת ל  10800תהווה איתות
אזהרה ראשון למגמה העולה לטווח הקצר.

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 – המניה יצאה מתעלה יורדת ובונה תעלה עולה בשילוב עם קו תמיכה ארוך טווח .רמת ההתנגדות שנפרצה באזור
 58000הנקודות הפכה לאיזור תמיכה ולמרות שבוע של ירידות/דשדוש מעל רמה זו ,היא החזיקה כתמיכה .תמונת המתנדים
בשלב זה מצביעה על חוזק במניה כאשר מתנד ה MACD-צועד לו בטריטוריה החיובית ומתחזק ומתנד ה ADX-מתחיל להרים
את הראש לכיוון קו ה  ,-DIדבר שמראה כי המגמה החיובית מתחזקת .בשלב זה מתקרבת המניה לכיוון רמת ההתנגדות סביב
 60000הנקודות ואל תקרת התעלה העולה אשר יכולים להוות התנגדות לטווח הקצר אך לטווח הבינוני ,נראה כי בשלב זה
התמונה הטכנית תתמוך בהמשך עליה לכיוון השיא האחרון באזור  62000הנקודות.
אסם ) – (304014החברה,אסם השקעות בע"מ ,הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה
מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים,
מרקים ,מוצרי מאפה ,פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר
ותחליפי בשר קפואים ,סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה ובתוכה נמצאת תחת קו התנגדות יורד ולמעשה נמצאת בשלב מתקן לגל
העליות החזק שקדם לשבועות האחרונים .המניה מתקרבת אל איזור תמיכה אופקי בין רמות  5500-5555הנקודות )מסומן
בגרף בירוק( שם יכול להעצר התיקון הנוכחי )תיקון  61.8%פיבונאצ'י נמצא על רמת  5500הנקודות ,דבר שמחזק את חשיבות
תמיכה זו( .בשלב זה ניתן לסחור את המניה בשתי צורות – לקיחת לונג בהיפוך על רמת התמיכה  5500או לקיחת לונג
בפריצת קו ההתנגדות היורד .בכל מקרה ,סוחר צריך למקם את רמת ה SL -בשבירת  5500הנקודות שתהווה גם שבירת
תחתית התעלה.
כלל ביוטכנולוגיה ) - (1104280החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות
שונות הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה.
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – תמונת המניה כיום היא מורכבת ואינה חד משמעית – נציג את שני המקרים ואת דרכי הפעולה המתאימות לכל
אחד מהמקרים .האפשרות הראשונה והחיובית יותר :המניה הגיעה אל קו תמיכה עולה בשילוב מ.נ 50 .ונתנה נר היפוך אוגף
במחזור גבוה – נר שכזה יכול להוות איתות להיפוך מגמה לטווח קצר במיוחד לאות המחזור הגבוה .בתמונה החיובית ניתן גם
לראות שההיפוך הופיע על תחתית תבנית יתד שוורית ,דבר שמחזק את אמינות התבנית .במקרה שכזה ,איתות קנייה ראשוני
התקבל ביום המסחר האחרון ואיתות קנייה נוסף יתקבל בפריצת היתד כלפי מעלה ,או לזהירים יותר – פריצת איזור 2250
הנקודות.
האפשרות השנייה והשלילית יותר :המניה בנתה תבנית ראש וכתפיים שהיא תבנית סיום מגמת עליות .במקרה הזה ,ניתן
לראות כי גם הנר הירוק האחרון נעצר מתחת לקו הצוואר של התבנית שזה איתות שלילי בתיאוריה )בדיקה מלמטה של
התמיכה כהתנגדות( .יעד התבנית במקרה הזה מסומן באיזור  1720הנקודות המהווה גם תמיכה אופקית.
בשלב זה שתי האפשרויות הן לגיטימיות טכנית כאשר הנטייה היא לכיוון הראשונה עקב המחזור הנמוך שהיה בשבירת קו
הצוואר של תבנית הראש וכתפיים ועקב המחזור הגדול בנר ההיפוך ביום המסחר האחרון אך בשלב זה עדיף לחכות יום-יומיים
נוספים לפני קבלת ההחלטה ולראות אם ההתנגדויות המדוברות למעלה נפרצות והמניה נותנת איתות קנייה מחודש.
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 – המניה נסחרת בתוך משולש מתכנס גדול ונבלמת בשלב זה על קו מגמה עולה .המשך ירידה בימי המסחר
הבאים יביא לבדיקה נוספת של רמת התמיכה ב  4600נקודות ששבירתה תהווה איתות טכני שלילי ברור לנייר.מאידך ,תנועה
מעלה ופריצת ההתנגדויות ב  5000ואחריה ב  5200נקודות תסמן שפל עולה ראשון ובעצם תאותת על סיום המהלך היורד
המתקן בנייר וחזרה לעליות.

לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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 נסחרת עדיין בקרבת השיא השנתי ולדעתי ניתן לתחום את טווח המסחר הנוכחי בין רמת  1800מלמעלה
לרמת  1585מלמטה ,יציאה מהטווח הנ"ל תהווה איתות משמעותי לקראת ההמשך.
ביומדיקס ) - (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע”מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ”ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר
ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע”י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע”י ביומדיקס .חברות הפרויקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני – המניה מקבלת איתות טכני שלילי מאד ביום המסחר האחרון כאשר היא שוברת משולש דובי כלפי מטה ובכך
מקבלת יעד נמוך כגובה המשולש ,יחד עם זאת יתכן וראה פול בק בימי המסחר האחרונים אך לדעתי כל זמן שהנייר נסחר
מתחת לרמת  137-8נקודות הוא שלילי לטווח הקצר.
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 – ביום המסחר האחרון נבלמת מגמת הירידות שאפיינה את המניה בתקופה האחרונה ומתקבל נר ירוק במחזור
גבוה מהממוצע .בשלב זה נראה כי רמת  8000מהווה תמיכה אך לטעמי רק פריצה אמינה של רמת  8630ואחריה של 9000
נקודות תהווה אישור סופי לסיום המימוש בנייר .לסיכום ,בשלב זה למעקב והמתנה לפריצה.

ברן ) - (286013החברה ,קבוצת ברן בע”מ ,עוסקת בעיקר במתן שירותים הנדסיים לפרויקטים .יחד עם זאת ,לברן חמישה תחומי
פעילות :
הנדסה ופרויקטים,תקשורת ,נדל”ן ,טכנולוגיות ,שיווק ומחזור מוצרי מזון לבעלי חיים.ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך יורד מתקן למהלך העולה החד שביצעה מתחילת השנה ,בשני ימי המסחר האחרונים
מגיעה המניה עד לסגירת הגאפ ברמת  2500ומשם מסתובבת חזרה ונועלת את השבוע מעט מעל ההתנגדות ב  2625נקודות
זאת תוך מחזור מסחר גבוה מהממוצע .לדעתי יום נוסף של עליות והתבססות מעל רמת  2625יהווה אישור להיפוך ובסבירות
גבוהה יוציא מהלך עולה נוסף במניה ,התנגדות משמעותית שוכנת ברמת  .2855במקרה של שבירת  2500יתקבל איתות
מכירה ולכן יהיה מקום להפעיל סטופ.

בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר )נקודת סיום רשת(.טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין ואספקת שירותי ערך מוסף למנוייםמניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א . 25
ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמת עליות אך בשני ימי המסחר האחרונים מתממש לאחר שנכשלה בפריצת השיא השני ב
 1068נקודות ,בשלב זה נבלמה המניה על קו מגמה עולה קצר אך המשך ירידה בימי המסחר הבאים ישלח אותה לבדיקת
התמיכה האופקית ב  1018ואחריה  1000נקודות ,שבירת הנ"ל תהווה איתות שלילי לנייר ומאידך פריצת  1068במחזור גבוה
תהווה המשך חיובי ותסמן יעדים גבוהים נוספים למניה.

נפטא – חברה ישראלית לנפט בע"מ ) - (643015החברה עוסקת בחיפוש נפט וגז ובנדל"ן;שולטת ב"חנ"ל" ו"ישראמקו"
ומחזיקה ב"יואל".
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בדשדוש שמאפיין אותה בתקופה האחרונה אך בשלב זה נראה שנתמכת על קו מגמה עולה
ומצליחה להישאר מעל רמת התמיכה האופקית ב  1600נקודות .המשך תנועה מעלה בימי המסחר הבאים בשילוב עם פריצה

של רמת  1800יהוו איתות טכני מאד חיובי עם יעד ראשון ברמת  2000ואחריו בתקרת התעלה העולה ,מאידך שבירה אמינה
של רמת  1600תהווה איתות טכני שלילי לנייר.
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 מחזורמכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח - .בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים
ופרטיים.
ניתוח טכני – נראה כי המנייה ממשיכה עדיין לשהות במהלך רוחבי צר מאוד ולמעשה בהתכנסות מחירים מעל לרצועת תמיכה
חשובה בתחום  .810- 800רצועות בולינגר בתהליך של התכווצות  ,ולמעשה ממשיכה לרמוז על אפשרות לתנועה חדה.
איתות חיובי -ראשוני יתקבל בסגירה מעל רמת  , 845ואילו איתות שלילי ראשוני יתקבל בסגירה מתחת ל , 810-וסטופ
ימוקם בסגירה מתחת ל.800-

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 .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני מראה כי עדיין הכיוון הכללי של המנייה הינו עולה  ,או יותר נכון תיקון עולה  ,כאשר זה מתבטא ביצירת תעלה
עולה ברורה .לטווח הקצר  ,ובתוך התעלה  ,קיבלנו ביום המסחר האחרון איתות שלילי עת נשברה התמיכה ברמת 312800
אופקית  ,.מה שאומר שנראה כי אנו הולכים בטווח הקצר לבדיקת התמיכה של התבנית העולה ארוכת הטווח  ,באזור
 .290000שם נקבל איתות יותר משמעותי  ,כלומר  ,שבירת התעלה או היפוך על תמיכה וחזרה לעליות בתחום התעלה
העולה.

על רגל אחת
טאואר ) - (1082379המניה סגרה את השבוע במדויק על תמיכה  582הנקודות .בשלב זה חשוב לראות אם קמה זו מסוגלת
לתמוך במניה שוב או שתשבר כלפי מטה ותיתן איתות יציאה לסוחרי הטווח הקצר .לטווח הבינוני-ארוך ,המניה עדיין נראית
חיובית.
אפריקה ) - (611012המניה נמצאת באזור תמיכה סביב  4000הנקודות אך רמה זו ,כפי שנוכחנו בעבר הלא רחוק ,אינה
חזקה במיוחד .בשלב זה התמונה הטכנית היא שלילית לחלוטין ואין מניעה אמיתית שהמניה תלך שוב לבדוק את איזור
התמיכה  .3700-3800היפוך על איזור  4000הנקודות יכול להוות איתות כניסה אגרסיבי לסוחרים.
אלביט מערכות ) -(1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי השבוע המנייה המשיכה
להיסחר סביב רמת  24000רמה אשר מהווה התנגדות בשלב זה .היות וממוצע  200שוכן סביב רמה זו ,רק מחדד את
המשמעות של אזור התנגדות זה .אשור לפתיחת מהלך עולה  ,יתקבל בסגירה מעל רמת  , 25250כאשר איתות שלילי
יתקבל בשבירת רמת  .23540למעשה כרגע אפשר להגדיר את המצב כהתכנסות מחירים לפני הכרעה.
דלק רכב ) - (829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המנייה ממשיכה להתכנס  ,ולמעשה
בשבוע הקרוב נראה שנקבל הכרעה .איתות חיובי יתקבל בסגירה מעל רמת , 4608ויעד להתנגדות הבאה על  .4800ואילו
איתות שלילי יתקבל בשבירת רמת .4400
אבוגן ) - (1105055מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50ניתן לראות טכנית כי המנייה מדשדשת על תמיכה חשובה
ברמת .1800כאשר ביום המסחר האחרון סגרה על רמת התמיכה בדיוק .איתות חיובי יתקבל בהיפוך על התמיכה בשילוב
מחזורים  ,בעוד סגירה מתחת לתמיכה יאשר איתות שלילי ואיתות יציאה לסוחרים.
אקוויטל ) - (755017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  -ייתר  .50ניתן לראות כי למנייה תמיכה חזקה ברמת 3000
שהוכחה לאחרונה .ביום המסחר האחרון התקרבה המנייה שוב לרמת תמיכה זו  ,ועכשיו רק נותר לחכות לאיתות  ,כאשר
שבירה וסגירה מתחת לרמת  3000יאשר אתות שלילי בעוד היפוכ על תמיכה במחזורים יאשר פתיחת מהלך עולה לפחות
לטווח הקצר ,כאשר ההתנגדות הקרובה במקרה זה הינה על .3200

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php 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.

