הסקירה השבועית של ספונסר – 11.08.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מדדי המניות המקומיים רשמו שבוע שלילי נוסף ונסחרו במגמה פסימית וכפי שצפינו בתחזיות האחרונות
הבורסה המקומית ממשיכה לדשדש ללא כיוון מסוים .מדדי הנדל"ן ,המעו"ף ות"א  75ירדו בסיכום שבועי בכ 2% -בממוצע
ולעומתם ,מדד התל-טק הצליח לסגור את השבוע בעלייה קלה בעיקר בגלל עליית שער הדולר .מחזורי המסחר המשיכו להיות
נמוכים מאוד ועמדו על כ 1.5 -מיליארד שקלים ליום בממוצע כשביום ראשון נרשם מחזור של  720מיליון ש"ח בלבד.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של כאחוז במדדים המובילים על רקע מגמת המסחר השלילית שנרשמה ביום שישי
שעבר בבורסות אירופה וארה"ב על רקע נתוני מאקרו שליליים .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ובסיכום יומי מדד
הנדל"ן  15ירד  .2.99%ברקע החברה לישראל הודיעה כי הזרימה לצים  246מיליון דולר ,שווי העסקה משקף לצים שווי חברה
של  500מיליון דולר בלבד .יום שני נפתח בעליות שערים קלות בהשפעת המגמה העולמית בפתיחת שבוע המסחר .המדדים
המובילים נסחרו ביציבות לאורך רוב שעות המסחר בהובלה של מניות הנדל"ן אולם לקראת סיום המדדים עברו להיסחר
במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים בהובלה של מניית כי"ל לאחר הודעתה של אורלקלי הרוסית על הקפאת מחירי
האשלג.
יום שלישי התאפיין במגמה חיובית בניגוד למגמת המסחר שנרשמה ביום שני בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו בשעות
הבוקר ביציבות ובשעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתחזק בהשפעת מדדי אירופה והחוזים העתידיים .בשעה 21.15
הכריז נגיד הפד האמריקאי על הותרת הריבית ללא שינוי ברמה של  2%ובתגובה עליות השערים במדדי בארה"ב התעצמה עד
לשעת הנעילה .בהתאם לכך יום רביעי נפתח גם הוא בעליות שערים של עד  ,1%אולם המגמה החיובית לא הצליחה להחזיק
מעמד ונחלשה במהלך יום המסחר והמדדים המובילים חתמו במגמה שלילית .ברקע חברת מעלות הודיעה על הורדת דירוג
משמעותית לאגרות החוב של חברת אפריקה מ AA -ל A -בלבד ובנוסף עזריאלי הודיע כי הוא מוותר סופית על רכישת
הקניונים שבבעלות החברה.
יום חמישי נפתח בעליות שערים קלות על רקע מגמת מסחר חיובית שנרשמה אמש בבורסות חו"ל .המדדים המובילים נסחרו
ביציבות לאורך רוב שעות המסחר בהמתנה לפתיחת המסחר בארה"ב .בשעה  15.30המדדים החלו להתממש בהתאם לירידה
בחוזים העתידיים והתמתנות של העליות באירופה ולקראת סיום תיקנו בחזרה לאחר שהירידה בארה"ב התמתנה לאחר
פתיחת המסחר .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .ברקע הודיעה חברת טאואר כי היא נמצאת בעיצומו
של משא ומתן להפחתת חובות החברה לבנקים ולחברה לישראל כשההערכות צופות הפחתת החוב בחצי ל 200 -מיליון דולר,
כתוצאה מכך מניית החברה זינקה בכ.7% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.96% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.04% -מדד הבנקים ירד ב ,0.77% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.83%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.12%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של כ 1.5% -לרמה של  3.588ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אמנם נסחר במגמה שלילית בשבוע החולף אולם המשיך לדשדש כפי שצפינו בטווח שבין 1010-1045
נקודות .לדעתנו מדד המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים כשיש לשים לב למספר נקודות טכניות חשובות.
מלמעלה ,ההתנגדות הקרובה והחשובה נמצאת ברמה של  1045נקודות ופריצה שלה תהווה איתות חיובי משמעותי להמשך
הדרך .מלמטה ,התמיכה הקרובה נמצאת באיזור של  1010-1012נקודות כשהתמיכה הבאה אחריה נמצאת ברמה של 980
נקודות .לדעתנו ,בחודש הקרוב לא נראה תנועה חדה ונשאר בטווח מסחר צר יחסית עם מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע אליו
הורגלנו .נזכיר כי רק שבירה כלפי מטה של רמת  965הנקודות תהווה איתות מכירה משמעותי יותר למדד המעו"ף לטווח
הארוך.
שקל-דולר – הדולר התחזק מול השקל גם במהלך השבוע החולף כשאת עיקר העלייה רשם שוב לקראת סוף השבוע .בימים
חמישי-שישי רשם כאמור המטבע האמריקאי עלייה חדה והגיע לרמה של  ₪ 3.588לדולר .כפי שציינו בשבוע שעבר הפריצה
של הדולר מעבר לרמת  ₪ 3.51לדולר היוותה איתות קניה עם יעד ברמה של  ₪ 3.65לדולר וכל עוד הוא לא שובר את איזור
 ₪ 3.50לדולר הוא נמצא באיתות קניה )לונג(.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל  40חברות צרפתיות מובילות הנסחרות בבורסת פריז .המדד הצרפתי רשם עליות נאות בשבוע
האחרון וכעת הגיע לרמת התנגדות חשובה וחזקה בדמות  4500נקודות .פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה ברור
למדד .רמת התמיכה הקרובה הינה ברמה של  4000הנקודות ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.
מדד הנאסד"ק – המדד רשם שבוע מסחר חיובי במיוחד וחתם את יום המסחר האחרון בעליה חדה של  2.48%כאשר בסיכום
שבועי עלה ב .4.46% -ביום רביעי המדד פרץ כלפי מעלה את רמת ההתנגדות החזקה ב 2350 -נקודות ויום חמישי רשם בדק
רמה זו הפעם מלמעלה ובכך אישר את הפריצה ,אולם קיימת אפשרות לתיקון נוסף אל עבר רמת ה 2385 -נקודות לפני המשך
התיקון העולה אל עבר מחיר היעד החדש אשר סומן ב 2460 -נקודות .שבירה כלפי מטה של רמת ה 23350 -נקודות וכישלון
חזרה מעליה תביא את המדד חזרה אל טווח הדשדוש של חודש יולי

מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס פתח את שבוע המסחר בירידה קלה של  0.4%וביום שלישי רשם עליה חדה של 2.94%
על רקע החלטת הריבית .בהמשך השבוע המדד נסחר במגמה חיובית וחתם את שבוע המסחר על רמת ההתנגדות האופקית
ב 11,730 -נקודות .פריצה של רמת התנגדות זו והתבססות מעליה תביא לגל עליות נוסף אל  12040נקודות .רמת ה11,570 -
משמשת כנקודת איזון שבועית ע"פ נוסחת ה.PIVOT -
נפט – הנפט חתם שבוע מסחר שלילי במיוחד ונסחר בשפל של  3חודשים ברמה של  115.03$ובכך אפשר לציין שמחיר היעד
כמעט והושלם .להזכירכם מחיר היעד בו נקבנו בסקירות האחרונות סומן ב 113$ -לחבית .ביום שני הנפט שבר כלפי מטה את
רמת התמיכה האופקית ב 120.50$ -וביום שלישי ורביעי רשם כישלון פריצה אשר חיזק את ההנחה כי המגמה השלילית
תימשך ואכן ביום חמישי הנפט רשם ירידה חדה של  4%נוספים .טכנית ביום חמישי הנפט אישר את המשך המימוש אל עבר
רמת היעד החדשה ב 101$ -לחבית .רמת ה 110$ -משמשת כרמת תמיכה קרובה.
זהב – הזהב איבד בשבוע המסחר שחלף  5.91%ונסחר ברמה של  856.48$זאת על רקע התחזקות מטבע הדולר בשוק
המט"ח העולמי .טכנית הזהב השיג את מחיר היעד שנקבנו בו בסקירות האחרונות ב .875$ -ביום שישי הזהב נשק לרמת
התמיכה האופקית ב 850$ -והתהפך מעליה ,רמה זו תמשמש כרמת טריגר לסיום המימוש או לחילופין לשינוי מגמה ראשית
חיובית למגמה דובית .טכנית סיכוי גבוה שנראה תיקון עולה קצר אל אזור  866$~860$לפני התבססות נוספת מעל אזור
התמיכה ב 850$ -או שבירה של רמה זו והמשך המימוש אל היעד הקרוב השוכן ב.841$ -

ניתוח מניות
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25בבורסה בת"א .ניתן לראות על הגרף בבירור כי המנייה
נמצאת בתהליך של התכנסות מחירים )קווים כחולים בגרף( ,ואילו בתוך התכנסות זו ניתן לראות התכנסות נוספת יותר קטנה
לטווח המיידי ,שם התצורה מראה כי זו התכנסות/משולש שורי .בשלב זה ישנה תמיכה ברורה על רמת קו המגמה העולה של
ההתכנסות הקטנה )קווים חומים בגרף( ,ואילו ההתנגדות נמצאת ברמה של  19480נקודות .ביום המסחר האחרון נתמכה
המנייה על תמיכת ההתכנסות והסתובבה כלפי מעלה ,דבר המסמן יעד לטווח המיידי של ההתנגדות המדוברת ברמה של
 19480נקודות.
פריצת רמת התנגדות זו תהווה איתות חיובי נוסף ופריצת ההתכנסות הגדולה במקביל לפריצת ממוצע  ,50אולם עוד יש זמן
לדבר על כך בשלב זה .בכל מקרה תמיכה למנייה עומדת ברמת  18000נקודות בשילוב קו תמיכה עולה של ההתכנסות
הגדולה  ,שם ממוקם הסטופלוס.
פועלים ) - (662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות על הגרף כי בשלב זה המניה נמצאת במסגרת
התכנסות מחירים .כל זמן שהמנייה נתמכת על קו המגמה העולה של ההתכנסות ,אזיי יש לנו עדיין מהלך עולה .מנגד רמת
ההתנגדות עומדת בשלב זה באיזור  1500-1530נקודות ,כאשר פריצת רמות אלה ,בשילוב ממוצע  ,50תהווה גם פריצה לקו
ההתנגדות היורד של ההתכנסות  ,ותסמן איתות חיובי מחודש למנייה .בכל סיטואציה התמיכה להפעלת סטופלוס עומדת על
רמת  1380נקודות.
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 מפתחת ,מתכננת ומייצרת
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) -הנתונים מוצגים ע"ג גרף שבועי( המנייה נבלמה על קו תמיכה אופקי השוכן ברמת  3,800נקודות .התבססות
על תמיכה זו ופריצת התנגדות אופקית  4,000נקודות תתן איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון מסומן ברמת 4,500
נקודות .שבירת התמיכה ב 3,800 -נקודות תתן איתות יציאה למחזיקים.
שטראוס ) – (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן
האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני -המנייה ממשיכה בתנועה צידית בטווח שבין  4,600נקודות ו 5,000 -נקודות ,ונבלמה השבוע על קו התנגדות
אופקי השוכן ברמת  5,000נקודות .איתות כניסה למנייה יינתן בפריצת  5,000נקודות.
אלרון ) – (749077ניתוח טכני -המנייה נבלמה ויצרה תחתית כפולה על קו תמיכה אופקי השוכן ברמת  13,790נקודות.
לדעתנו איתות כניסה סולידי למנייה יינתן בפריצת  16,000נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה מהותית מהממוצע ,פריצת

 16,000נקודות עשויה לאשר תבנית  Wכאשר היעד הראשון יסומן ברמת  18,000נקודות .שבירת תמיכה  13,790נקודות
תתן איתות יציאה למחזיקים.
ניתוח טכני -המנייה נתנה היום איתות כניסה חיובי,כאשר פרצה משולש בגאפ .חשוב לציין כי המחזור לא תמך בפריצה .יעד
ראשון סומן ברמת  2,800נקודות ,כאשר פריצת התנגדות זו תתן איתות כניסה יותר סולידי .שבירת התמיכה ב4,600 -
נקודות תתן איתות יציאה למחזיקים.
גזית ) - (723007החברה ,גזית אינק ,.הינה חברה פנמית העוסקת בהשקעות ונדל"ן מניב,בעיקר בארה"ב .עיקר החזקות
גזית הן החברות הציבוריות גזית גלוב ואורמת.
קבוצת גזית-גלוב עוסקת ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים בארה"ב ,קנדה ,אירופה וישראל .פעילות הקבוצה מתמקדת
בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף ,פועלת הקבוצה בענף הדיור המוגן בארה"ב וכן בענף מבני
משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות
בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתעלה יורדת ברורה .בתוך התנועה היורדת ,זיהינו רמת תמיכה ברמות  4820-4830הנקודות
שהחזיקה פעמיים בעבר אך נשברה השבוע .התמיכה המשמעותית הבאה נמצאת ברמת  4122הנקודות ,שם גם נמצאת
תחתית התעלה היורדת .המתנדים המהירים נמצאים ברמות של מכירות יתר וקיים סיכוי סביר שנראה תיקון עולה אך המגמה
ממשיכה להצביע למטה ,לכיוון התמיכות הנ"ל.
דיסקונט השקעות ) – (639013החברה ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות המשקיעה בחברות הפועלות
במגוון תחומים .תחומי הפעילות כוללים בין היתר את תחום התקשורת ,הטכנולוגיה ,מסחר ושירותים ,הנדל"ן והתעשייה .עם
אחזקותיה העיקריות נמנות חברת סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,נכסים ובנין וחברת מפעלי נייר אמריקאים ישראליים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת מעל תמיכה אופקית סביב  7925הנקודות ומתחת לקו התנגדות יורד .המתנדים מצביעים על חוסר
מגמה עם נטייה לכיוון השלילי .יציאה ברורה מההתכנסות הזו תיתן את הכיוון להמשך כאשר פריצה כלפי מעלה של הקו היורד
ייתן יעד ראשון באיזור  8600הנקודות .שבירה של התמיכה תהווה איתות  SLברור לסוחרי טווח קצר כאשר התמיכה הבאה
נמצאת ברמת  7683הנקודות.

על רגל אחת
דלק קבוצה ) - (1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25המנייה לא הצליחה השבוע לשמור על רמת 47400
הנקודות כתמיכה  ,ויוצאת למימוש שאת עומקו קשה לדעת בשלב זה .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  45000נקודות .כל
זמן שהמנייה לא חוזרת מעל רמת ההתנגדות  ,47400אין איתות חיובי למנייה.
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100למעשה אין שינוי מהותי מאז הניתוח משבוע שעבר .כלומר
המניה עדיין במסגרת תנועה רוחבית ,בשילוב רצועות בולינגר מתכווצות וממתינה לאיתות כלשהוא .ההתנגדות הקרובה
נמצאת ברמה של  450נקודות ומנגד ,התמיכה הקרובה ברמה של  400נקודות כשיש עוד תמיכה חשובה מתחתיה ברמה של
 380נקודות.
אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה מתמודדת בשלב זה עם קו מגמה יורד ארוך
טווח המשמש כהתנגדות .פריצת קו זה ובייחוד פריצה של רמת  12000הנקודות תהווה איתות חיובי למנייה .בכל מקרה
תמיכה קרובה ברמת  11000הנקודות.
אל על ) - (1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי המנייה נמצאת בתבנית תעלה עולה בשבועות
האחרונים .ביום המסחר האחרון ,המניה בדקה את תחתית התבנית .בשלב זה ההתנגדות עומדת על רמת  180הנקודות ואילו
התמיכה ברמה של  160נקודות בשילוב תמיכת קו המגמה העולה של תחתית התבנית ,שם ממוקם גם הסטופ-לוס הקרוב.
כלל ביטוח ) - (224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי המנייה הגיעה לנקודת התנגדות קריטית
ברמה של  7500נקודות ומשם יצאה למימוש\דשדוש .תמיכה קרובה נמצאת ברמה של  7000נקודות ומתחתיה ממוצע 50
אמור לתמוך במניה ברמה של  6884נקודות .שבירת תמיכות אלה תהווה אינדיקציה להמשך המימוש במנייה .מצד שני יכולת
המניה לפרוץ את רמת ההתנגדות לעיל ,תהווה איתות חיובי מחודש.
שופרסל ) – (777037המניה נסחרת בתוך תעלה עולה לטווח בינוני ובתוך תעלה רוחבית קצרה יותר .בנקודת הזמן הזו,
תחתית שתי התעלות השתלב לתמיכה ברמת  1700הנקודות שאכן תמכה במניה ביום המסחר האחרון .שבירה ברורה של
רמה זו תהווה איתות יציאה כפול מהמניה.
קמהדע ) – (1094119המניה נמצאת בהתכנסות מתחת לקו התנגדות יורד ומעל תמיכה אופקית ברמת  2600הנקודות.
שבירה של התמיכה ייתן יעד באיזור  2450הנקודות ויהווה  SLלטווח הקצר.

דעות וניתוחים :התיקון למעלה נמשך
מאת :קובי ישעיהו; בורסה פלוס
לפני כשבועיים כתבנו כאן על השינוי במגמה ואכן הבורסות ממשיכות בינתיים לתקן למעלה; הדגש על ”לתקן” נמשך כשצמצום
וסגירת פוזיציות לונג עשוי לצאת לפועל בכל רגע.
לפני כשבועיים כתבנו כאן” :הבורסות בוול סטריט יצאו לעוד סיבוב צפונה .זה יכול להימשך שבועיים או חודשיים,
כשההסתכלות שלנו לטווח הארוך עדיין נותרת דובית .ההנחה הזאת ,אגב ,יכולה להשתנות בשבועות הקרובים ,אם המדדים
יספקו ”הוכחות” שהגרוע מכל באמת מאחורינו ,ויפרצו כמה רמות התנגדות חשובות.
אתמול סיפקו המדדים המובילים בניו-יורק את ה”פלומבה” – לאחר שגם כמה דוחות גרועים של חברות מובילות לא הזיזו
למדדים והמשקיעים העדיפו להסתכל על נתונים חיוביים :עוד יום של ירידות חדות במחירי הנפט והודעות אופטימיות מבנקים
גדולים.
מתחילה ,בינתיים ,להצטייר תמונה בה התיקונים למטה נבלמים כל פעם באיזור גבוה יותר והפסגות המקומיות גם הן הולכות
ועולות .זו רק ההתחלה והשוק עדיין מהסס ,אבל ככה זה כמעט תמיד בתחילתה של מגמה...
הסקטור החזק מכולם בשבועות האחרונים הוא הביוטכנולוגיה .תעודת הסל  XBIפרצה בימים האחרונים לשיא חדש במחזורים
גבוהים ואתמול עלתה ב 3%-ל 66.15-דולר .הסיבות לעוצמת הביוטכנולוגיה מגוונות :החל מידיעות ושמועות בנוגע למיזוגים
ורכישות על ידי חברות תרופות גדולות הנמצאות במצוקה עקב פקיעת הגנת פטנטים על תרופות גדולות בשנים הקרובות,
מכפילי רווח נוחים יחסית ,פיתוחים חדשים ועוד..
בשורה התחתונה :זה נראה טוב ,בינתיים .סבירות גבוהה שהמגמה החיובית תימשך בשבועות הקרובים ,במקביל להמשך
תיקון למטה במחירי הסחורות .עליה חדה במחיר הנפט ,מסיבה כלשהי ,כמה דוחות גרועים במיוחד של חברות מובילות ,אירוע
מאקרו בלתי צפוי או אירוע אחר בלתי צפוי לחלוטין עלולים כמובן לקלקל את האווירה האופטימית” .סוף ציטוט.
דברים אלה נכונים גם היום .ביום שישי זינקו המדדים המובילים בניו-יורק בחדות בשיעור של כ 2.5%-בממוצע .הדאו ג’ונס וה-
 P 500&Sפרצו רמות התנגדות קצרות והם עושים דרכם לעבר הממוצע הנע הארוך ) 200יום( .יש להם עוד  7%-8%להגיע
לשם .פריצה של הממוצע הארוך באופן מובהק למעלה תאותת שהמגמה ארוכת הטווח משתנה .בינתיים ,הדגש על ”תיקון”
נמשך כשצמצום וסגירת פוזיציות לונג עשוי לצאת לפועל בכל רגע.
הטריגר המרכזי לעליות בשווקים הוא נפילת מחיר הנפט ,שצפויה להימשך גם בשבועות הקרובים .הנפט צפוי ככל הנראה
לרדת מתחת ל 100-דולר לחבית בקרוב ,תהליך שימשוך אחריו את יתר הסחורות ,יביא לירידה חדה בקצב האיפלציה
בחודשים הבאים והוא חיובי מאוד למניות בפרט ולכלכלות בכלל.
במקביל לנפט כדאי גם לעקוב אחרי התנהגות תעודת הסל  .ITBהרבה מאמרים מכותבים חשובים )כמו אלן גרינספאן ,למשל(
ציינו שהמשבר הכלכלי בארה”ב ייפתר כשמחירי הבתים יתייצבו .ה ITB-היא קרן סחירה המחזיקה במניות של חברות הבניה
הגדולות והיא עשויה לאותת עוד לפני המדדים המובילים על שינוי כיוון .השינוי בבורסה ,נזכיר ,מקדים את השינוי בכלכלה
הריאלית כך שמחירי מניות הבניה יתחילו לעלות הרבה לפני שמחירי הבתים יתייצבו באופן שיהיה ברור לכולם.
ניתוחים ופרשנויות נוספות באתר בורסה פלוס

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.

