הסקירה השבועית של ספונסר – 12.11.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א וזאת למרות יציבות מרשימה למעט המסחר ביום
חמישי בשווקים באירופה ובארה"ב .המדדים המובילים יישר וקו וירדו בכ 2% -בממוצע כל אחד .מניות הנפט והגז בלטו
לשלילה בעיקר לאחר פרסום המלצות וועדת שישנסקי ששלחו את רוב המניות לירידות שערים חדות ,מניית דלק אנרגיה
הובילה את הירידות וצנחה בכ ,17% -מיד אחריה ניתן למצוא את מניות ישראמקו ,דלק קידוחים ואבנר שירדו בכ11% -
בממוצע כל אחת .בצד החיובי נציין את מניית אפריקה נכסים שבלטה לטובה ועלתה בכ.6.5% -
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו השבוע לשם שינוי ירידות שערים חדות כשמדד תל בונד  20ירד בכ .1.35% -באג"ח
הממשלתי נרשמה גם כן מגמה שלילית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים של עד כ 1.3% -בטווחים
הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו עד כ .1.1% -מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ1.6 -
מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.95% -מדד ת“א  75ירד ב ,1.97% -מדד הבנקים ירד ב ,2.00% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.03%ומדד התל-טק  15סיים בירידה ב .1.96% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עלייה שבועית
של  2.12%לרמה של  3.6580ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף עדיין מדשדש והפעם ירד בכ 2% -בשבוע החולף בעיקר בגלל מגמה שלילית במיוחד ביום חמישי.
כעת ,הגיע המדד אל רמת תמיכה קריטית וחשובה באזור  1240הנקודות )כפי שניתן לראות בגרף השבוע המצורף( שמהווה
צומת דרכים .שבירה כלפי מטה תהווה איתות טכני שלילי )שורט( וסימן לירידות חדות יותר בהמשך .מנגד ,תמיכה והיפוך
חזרה כלפי מעלה תסמן את רמת  1320נקודות כיעד ראשון לעליות.
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש והפעם רשם עלייה חזרה כלפי מעלה של כ 2.1% -לרמה של  3.65ש"ח לדולר .אזור
רמות ההתנגדות סביב  3.63-3.65ש"ח לדולר צפוי לעצור כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל עוד הוא מתחת לרמות
אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב.
מדד נדל"ן - 15המדד יוצא לתיקון טכני יורד ,ביום המסחר האחרון נבלם על רמת תמיכה אופקית מהותית ב  325נק',
שבירתה באחד מימי המסחר הבאים תביא לתיקון עמוק יותר לעבר התמיכה הבאה ב  314נק' שהיא גם רמת פיבו שליש
למהלך העולה האחרון .ההתנגדות הקרובה נמצאת סביב רמת  340נק' וכעת ניתן לומר שכל זמן שהמחיר מתחתיה הכיוון
לטווח הקצר נשאר יורד אך פריצתה תאותת על סיום התיקון וחזרה לעליות במדד.
מדד ת"א  - 75יורד בחדות ביום המסחר האחרון וכעת נראה שהוא בדרכו להתמודד עם רצועת התמיכה בין  860ל 867
נקודות ,היפוך על רצועה זו יכול להיות נקודת כניסה נוחה למדד אך לחילופין שבירתה תהווה איתות טכני שלילי נוסף ותשלח
אותו לרמת התמיכה הבאה סביב  830נקודות .מלמעלה ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  880נקודות ואילו הבאה אחריה ב
 ,900פריצת שתיהן תהווה איתות טכני חיובי ביותר אך להערכתי נראה עוד ירידה במדד לפני חזרה לעליות.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני דשדש במקום במהלך השבוע החולף אולם כזכור רשם עליות שערים חדות בשבוע שעבר לאחר שפרץ את אזור
ההתנגדות הקשה ברמות של  6350-6400נקודות וכעת המדד נמצא באיתות קניה חד משמעי וברור.

מדד דאו ג'ונס – המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית כחלק מתהליך מימוש טבעי לאחר מהלך עולה .בשלב זה
המדד מתבסס מעל רמת התמיכה/שיא שנתי סביב  11,200נקודות כאשר היפוך אמין באזור זה יהווה טריגר חיובי להמשך
המהלך העולה וסיום תהליך ההתבססות .מלמטה ,אזור  11,000סומן כאזור תמיכה מהותי לטווח הקצר ומלמעלה רף 11,500
סומן כהתנגדות נקודתית שפריצתה תפתח יעד באזור  11,890נקודות.

ניתוח מניות

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 – יורדת בחדות ביום המסחר האחרון ובכך לדעתי נותנת איתות על יציאה לתיקון יורד ,התמיכה הקרובה שוכנת ב
 5490נק' ואילו הבאה אחריה ב  5380נק' ,להערכתי נראה בדיקה של שתי התמיכות הנ"ל בטווח הקצר ,במקרה של שבירת
 5380התחנה הבאה תהיה על מ.נ .50 .למי שבחוץ ,קניה כרגע רק בפריצת השיא האחרון או בהיפוך אמין ובמחזור גבוה ל
אחת התמיכות שצויינו.
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 – נעה בתוך יתד מתכנסת או לחילופין התכנסות מחירים עולה ,בשלב זה ניתן לראות כי המחיר בדרכו לתחתית
ההתכנסות ,במקרה של שבירתה כלפי מטה יתקבל איתות טכני שלילי ונראה מימוש עמוק יותר בנייר .תמיכה נוספת שוכנת
ברמת  1666נק' שבמידה ותשבר גם היא יתקבל איתות שלילי משמעותי עוד יותר .למי שבחוץ ,קניה כעת רק בהיפוך אמין על
אחת התמיכות שצוינו או לחילופין בפריצה אמינה של .1800
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 – ביום המסחר האחרון שוברת את רמת  1700נק' ובכך פותחת תבנית דובית שיתכן ותהפוך לתבנית היפוך מגמה.
תמיכה קרובה שוכנת על קו המגמה העולה של התעלה המסומנת בגרף אך התמיכה החשובה יותר נמצאת ברמת  1600נק',
שבירתה תהווה איתות טכני שלילי לנייר .למי שבחוץ ,קניה כעת אגרסיבית בהיפוך על קו המגמה העולה או על האופקית ב
 1600וקניה סולידית יותר רק בפריצת  1750נק'.
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א 25
ניתוח טכני – יורדת בחדות ביום המסחר האחרון ובכך ניתן אישור סופי לכך שפריצת ההתנגדות ב  407000היתה פריצת
שווא בלבד .רמת התמיכה הקרובה שכונת ב  384000נק' ואילו אחריה על קו המגמה העולה המסומן על הגרף ,להערכתי
נראה המשך תנועת מימוש עד לבדיקת שתי התמיכות הנ"ל .קניה כעת רק בפריצת  407000במחזור גבוה.
אבנר יה"ש ) - (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף
כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של
נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם “הוצאות חיפוש ופיתוח“ כמשמעות מונח זה בתקנות מס
הכנסה.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתיקון הטכני של הימים האחרונים ,ניתן לראות כי היא שוברת את התעלה העולה שלוותה את
המהלך העולה האחרון ובשלב זה נראה כי פניה לבדיקת התמיכה ברמת  215כאשר אחריה ישנו גם גאפ פתוח ברמת .206
רמת ההתנגדות שוכנת ב  245נק' ובשלב זה ניתן לומר שכל זמן שהמחיר מתחת ל  245הכיוון ימשיך להיות כלפי מטה.
דלק קידוחים ) - (475020השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות.
בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו “הוצאות חיפוש ופיתוח“ כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה את התיקון הטכני היורד של הימים האחרונים ,בשלב זה ניתן לראות כי המחיר נבלם על קו
המגמה העולה אך להערכתי רצועת התמיכה החשובה יותר שכונת בין  1247ל  1267נק' ואני מעריך שנראה ירידה נוספת
לבדיקת התמיכה הנ"ל .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  1445נק' וכרגע רק פריצתה כלפי מעלה תאותת על סיום המימוש
או לחילופין היפוך במחזור גבוה על אחת התמיכות שצויינו.

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 התקשורת
הסלולרית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(.
טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
באפר'  2010הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – רמת תמיכה חשובה מאוד  935.5אגורות מהווה יעד שבמידה ויישבר כלפי מטה מניית בזק צפויה להיכנס לתיקון
יורד משמעותי מאוד .סטייה דובית במתנד העוצמה היחסי ) (RSIמאותת על חולשה בתקופה האחרונה וייתכן ואף נבנית לנו
תבנית ראש וכתפיים  .הכתף הראשונה לקראת סוף אוקטובר הראש מתחילת נובמבר ועד ה  5לחודש והכתף השנייה בתהליך
בנייה .במידה והתמיכה שצוינה לעיל תשבר ייחשב הדבר איתות שלילי משמעותי מאוד
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 – אחרי שנעצרה על רמת התנגדות  4730נקודות )קו אדום( החלה במימוש דרומה .מהלך הירידות הרציף נחשב
כתיקון טכני למהלך העליות שהחל בינואר  .2010תחילת נובמבר ראינו עצירה ראשונה על רמת תמיכה פיבונאצי 38.2%
באזור  4150נקודות ,וכן ביום חמישי סגרה המניה שוב מעל לרמת תמיכה זו .כל עוד מעל תמיכה זו עדין חיובית .במידה
ותשבור אותה מטה היעד הבא  3954אג' רמת תמיכה חזקה מאוד הן אופקית והן כתיקון פיבונאצ'י .50%
פרטנר ) – (1083484החברה ,פוינטר טלוקיישן בע"מ ,עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות תקשורת אלחוטית דו -כיוונית
לתקשורת ואיכון ,המבוססת על טכנולוגיות שידור דיגיטליות וטכנולוגיות איתור כיוון .לחברה ,פוינטר טלוקיישן בע"מ ,מספר
יישומיםמסחריים כולל מערכות לאיכון כלי רכב ומערכות מדידה מרחוק )טלמטריה( .בפברואר  2006שינתה החברה ,פוינטר
טלוקיישן בע"מ ,את שמה לפויינטר טלוקיישן ובכך השלימה את השלב הראשון של השינוי האסטרטגי .פויינטר מספקת מגוון
שירותים לחברות ביטוח ולבעלי רכב ,כולל שירותי דרך וגרירה ,איתור והשבת כלי רכב גנובים ,ניהול ציי רכב ושירותי ערך
נוספים
ניתוח טכני – פריצת  7400נקודות אשר היוותה רמת התנגודת עתה הופכת לרמת תמיכה  .לאור הפריצה במחזורים גבוהים
נחשב הדבר כאיתות חיובי אך לאור סטייה דובית במתנד העוצמה היחסי )  ( RSIנתייחס לפריצה בעין חשדנית היות וצפוי לנו
כנראה מימוש לכיוון רמת  7400שיבחן אותה כרמת תמיכה .במידה ובעת המבחן רמת התמיכה לא תשבר ייחשב הדבר
הזדמנות כניסה נוחה למי שפספס את הפריצה.
אלביט מערכות ) – (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עיסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני – שבירה של תמיכה אופקית קצרת טווח אך חשובה מכנסי את אלביט למהלך ירידות נוסף כאשר רמת התמיכה
18650הופכת להיות עכשיו רמת התנגדות .הפריצה לוותה במחזור גבוה ולכן הפריצה הינה איתות שלילי חשוב .רמת תמיכה
נוספת אשר קיימת לפי התנהגות המחירים בעבר וכן גם התיקון האחרון של סרגל פיבונאצי נמצאת על רמת מחיר
18200נקודות .במידה ונראה עצירה על תמיכה זו והתבססות עליה תהיה לנו אפשרות כניסה נוחה במנה ראשונה ואיתות
חיובי ראשון .
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל ..ביולי  2008הושלמה עיסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים
את מלוא החזקותיו בבנק יהב.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה כאשר נעצרה פעם נוספת על התנגודת עולה .רמת תמיכה חשובה מאוד על
3600אגורות .במידה ורמת תמיכה זו תשבר היעד הינו רמת התמיכה העולה .כל עוד המניה בתוך התעלה העולה עדין נחשבת
חיובית .לסוחרים לטווח קצר שבירה של 3600ייחשב איתות שלילי .לסוחרים לטווחים ארוכים יותר עם כושר נשימה ארוך יותר
אזי שבירה של התמיכה העולה ייחשב איתות שלילי.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיהבנוסף 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 – מימוש חד מאוד במניה כאשר מושפעת מהסנטימנט השלילי של חברת הבת דלק קידוחים אשר יורדת גם כן
לאור ועדת ששינסקי .למניה תמיכה חשובה ומשמעותית מאוד באזור  87400-87300נקודות .רמת מחיר זו הינה רמת שיא
כל הזמנים שהיה במניה לפני המשבר ואשר נפרץ ביולי השנה .במידה והמניה תשבור תמיכה זו )קו ירוק( ייחשב הדבר
כאיתות שלילי משמעותי מאוד .חשוב לראות ולציין שני רמות תמיכה נוספות אשר כמעט וחופפות לרמת התמיכה האופקית.
הראשונה תמיכה עולה ארוכת טווח  .השנייה ממוצע נע ארוך  200ימים )קו אדום( .לכן שבירה של  3רמות אלו יוביל את
המניה למהלך יורד עמוק.
ישראמקו ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה השבוע  ,שברה קו מהלך עולה לטווח
הקצר  ,בשילוב ממוצע  50ולמעשה נתנה אתות שלילי  ,אתות שהתחזק במשכ כל השבוע האחרון .ביום המסחר האחרון
הגיע המנייה לתמיכה מהותית  ,על קו המגמה העולה ארוך הטווח  ,ונעצרה שם , .תוך כדי ככ שטכנית היא משחררת מתנדים
קצרים וארוכימ שהיו ברמות גבוהות לאחרונה  ,ואילו עכשיו נמצאים ברמות נמוכות יחסית .למעשה ביום א צפוי לנו יום חשוב
במנייה כאשר יכולת המשכ שלילי כלומר -שבירת התמיכה העולה יאשר יעד מיידי על רמת  ,45.4ולעומת זאת היפוכ על
תמיכה יאשר תיקון עולה לפחות ,כאשר ההתנגדות הקרובה החשובה מעל על רמת  53אופקי .אינ ספק כי טכנית בשלב
זה המנייה נמצאת תחת מומנטום שלילי ברור .למעקב.
שיכון ובינוי ) - (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקותה
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד נדלן  , 15ות"א  .100מבט טכני על גרפ המנייה מראה כי  ,בשבועיים
האחרונים נמצאת המנייה במימוש מחירים  ,מימוש היוצר קו מהלך יורד מתנגד לטווח הקצר .בנוגע לתמיכה  ,אזי כאן ביום
המסחר האחרון הגיעה המנייה עד לתמיכת קו מגמה עולה לטווח הקצר\בינוני  ,ושם נצרה בשלב זה ,ובשילוב רמת ממוצע
 .50יכולת היפוכ בשלב זה יאשר חזרה לתנועה העולה  ,ומנגד שבירת תמיכה זו יאשר המשכ מימוש ו יעד תמיכה על אזור
 .800-818שם תיבחן בשנית .לסיכום -לסוחרים ,אתות שלילי בשבירת תמיכת ממוצע  , 50מנגד אתות חיובי בהיפוכ על
תמיכה ובייחוד יכולת לפרוץ קו מהלך יורד שהתהווה לאחרונה .ס"ה ובשלב זה נותרת המנייה תחת מהלך עולה ללא קשר
למימוש שאנו רואים לאחרונה .למעקב.

על רגל אחת
פמס ) - (315010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה ביום המסחר האחרון שברה
תמיכה על  10000דבר המאשר אתות שלילי ולמעשה שבירת מהלך התחום הרוחבי שראינו לאחרונה .תמיכה הבאה נמצאת
באזור .9600
שופרסל ) - (777037מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100מבט טכני מאשר כי התנועה הרוחבית של השבועות
האחרונים ממשיכה בשלב זה בתחום , 2158-2310-כאשר האתות המשמעותי יתקבל ביציאה מתוך תחום זה .למעקב.
ברינסווי ) - (1100718מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .50מבט טכני מאשר כי רמת ההתנגדות על  900אופקי הינה
רמת התנגדות מהותית בשלב זה והמנייה נכשלה בשלב זה לפרוצ רמה זו .השבוע שוב ניסתה המנייה לפרוצ את רמת
ההתנגדות ונכשלה בינתיים .תמיכה קרובה באזור .800
הראל השקעות ) - (585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מאשר כי לאחרונה נפרצה תבנית
התכנסות מחירים ברמת  20400-אופקית  ,וכעת המנייה מדשדשת מעל רמה זו כתמיכה חשובה לטווח הקצר .כל עוד שככ
אינ אתות שלילי והיעד הקרוב נותר ברמת .22000

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.

