הסקירה השבועית של ספונסר – 13.12.2009
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 מעורבת נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף שנפתח והסתיים בעליות נאות במיוחד
במדד המעו"ף .מדד הבנקים עלה בכ 2.5% -ומשך את מדד המעו"ף אחריו להסחר בטריטוריה הירוקה .מנגד ,מדדי הנדל"ן
ות"א  75רשמו ירידות קלות .במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית סמייל  012שזינקה השבוע בכמעט  10%נוספים ,בצד
השלילי נציין את מניית קמהדע שצנחה בלמעלה מ 18% -והשלימה ירידה של כ 45% -מהשיא שנרשם בתחילת חודש אוגוסט.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו לשם שינוי במגמה שלילית ורשמו ירידות שערים של כ 1% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה מעורבת כשבאפיק הצמוד נרשמו עליות קלות בטווחים הקצרים וירידות חדות של עד  1.5%בטווחים הארוכים,
באפיק השקלי השחרים הארוכים רשמו ירידות שערים של כ .1% -מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח
ליום.
שבוע המסחר נפתח במגמה מעורבת בהתאם למגמה שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה”ב .המדדים
המובילים נסחרו לאורך יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הבנקים בלטו לחיוב לאחר המלצה נוספת של מנהל המחקר
של כלל פיננסים ,יובל בן-זאב ,שממשיך להמליץ על סקטור הבנקים וטוען כי הבנקים צפויים להגיע למכפיל הון של  ,1.2מנגד
מניות ת"א  75והנדל"ן רשמו ירידות שערים .יום שני נפתח בירידות שערים קלות על רקע פתיחה שלילית של שבוע המסחר
בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בצבע האדום .מניות כי"ל וחברה לישראל בלטו דווקא
לטובה לאחר שקיבלו המלצות מבנק הפועלים ובית ההשקעות  IBIבהתאמה.
המגמה השלילית נמשכה גם ביום שלישי .המסחר נפתח ביציבות בהתאם למגמה העולמית אולם לקראת השעה 14.00
המגמה התהפכה והמדדים החלו לאבד גובה במהירות בתגובה לירידות השערים בבורסות אירופה והחוזים העתידים על רקע
נתון מאקרו שלילי שהתפרסם בגרמניה והורדת דירוג האשראי של יוון .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים לאחר
שפורסם כי הם מחקו  900מיליון שקל בגין חובותיו של לבייב ,מדובר בכ 12% -מכלל ההפרשות במערכת הבנקאית .יום רביעי
נפתח ביציבות בהתאם למגמה העולמית .בפתיחת המסחר המדדים נסחרו ביציבות בטריטוריה החיובית ,אולם כעבור שעה
עברו להיסחר בירידות שערים של כ 0.5% -בהתאם לבורסות אירופה .בהמשך עברו להיסחר במגמה מעורבת עד לשעת
הנעילה .מדד הנדל”ן בלט לחיוב בהובלת מניית נכסים ובניין שזינקה בכ 5% -לאחר שקיבלה מבית ההשקעות  .IBIהאנליסט
שי ליפמן העלה את מחיר היעד ל 370 -שקל למניה ,יותר מ 30% -מעל מחיר הסגירה של המניה בבורסה.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בעליות שערים של כ 0.3% -במדדים המובילים בהתאם לפתיחת יום המסחר
באירופה .בשעות הבוקר המדדים דשדשו סביב שערי הפתיחה ,והחל משעות הצהריים עליות השערים התחזקו בהדרגה עד
לשעת הנעילה .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל”ן ומניות הבנקים .בסיכום יומי מדד המעו”ף עלה ב ,1.19% -מדד
הבנקים עלה ב 2.43% -ומדד הנדל”ן עלה ב .1.95% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.26 -מיליארד ש”ח .ברקע נסגרה
אחת העסקאות הגדולות ביותר בשוק ההון כשאייפקס רוכשת באופן רשמי את בית ההשקעות פסגות לפי שווי של 3.09
מיליארד שקל.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה  ,0.68%מדד ת”א  75ירד  ,1.67%מדד הבנקים עלה  ,2.55%מדד נדל”ן  15רשם השבוע
ירידה של  0.24%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.89%בשוק המט”ח הדולר היציג נותר כמעט לא שינוי ונסחר
ברמה של  3.78ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים קלות גם בסיכום שבוע המסחר החולף וזאת לאחר שפרץ סופית והתבסס
מעל רמת ההתנגדות החשובה ברמה של  1100נקודות .בכך כזכור ,התקבל איתות קניה )לונג( ברור וכל עוד המדד לא ישבור
רמה זו כלפי מטה הוא צפוי להמשיך ולעלות עד סוף חודש ינואר ולרשום שיאים חדשים.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות במהלך שבוע המסחר החולף ,לאחר שנסחר מעל רמה של  3.80ש"ח לדולר חזר
המטבע האמריקאי להסחר מתחת לרמה זו והמשיך לדשדש סביב רמות אלו .רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל
רמות של  3.80-3.85נקבל איתות קניה 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 ממשיך לדשדש ועדיין נסחר בטווח מאוד ברור בין רמות 3550-3900
הנקודות וכל עוד הוא לא פורץ לכיוון כלשהוא לא מתקבל איתות לאותו כיוון.
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 .המדד נע לאורך שבוע המסחר בטווח
מחירים שבין  1,115מלמעלה ו 1,084 -מלמטה ,כאשר רף ה 1,115 -מסתמן כאזור התנגדות מהותי ורק פריצתו כלפי מעלה

תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית )פריצה אמינה מתאפיינת לרוב בפריצה ובדיקת מחיר הפריצה לפחות פעם אחת(.
מחיר יעד התבנית סומן ב 1,170 -כאשר רף ה 1,133 -מהווה התנגדות נקודתית.

ניתוח מניות
אפריקה ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו"ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים:
פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל :יזום פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן,
הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בהתכנסות המחירים שלה כאשר רמת  4000הנקודות מהווה את התמיכה החשובה לטווח
הקרוב ומעל נמצא קו ההתנגדות היורד שממשיך לבלום את המניה בכל פעם שהיא פוגשת אותו .גם מחזורי המסחר וגם
המתנדים נמצאים במצב המתנה לתנועה ורצועת בולינגר הולכת ומתכנסת .פריצה ברורה של הקו היורד ושל רמת 4580
הנקודות תהווה איתות חיובי למניה ושבירת  4000תהווה איתות שלילי.
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 נמצאת מעל קו תמיכה עולה לטווח הבינוני כפי שניתן לראות בגרף .בשלב זה ניתן לזהות כי המניה יוצרת
תעלה יורדת לטווח הקצר ולמעשה מגיעה לנקודת הכרעה – סגירה מתחת לרמת  56300הנקודות תהווה איתות חולשה לטווח
הקצר עם יעדים ברמות  55000ו 52400-הנקודות .עם זאת ,אגרסיביים יכולים לקחת את המניה ללונג על קו התמיכה עם SL
צמוד על מנת לשמור על יחס סיכוי\סיכון טוב לטרייד.
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 – המניה נתמכה מעל רמת התמיכה האופקית באיזור  8000הנקודות ומשם נתנה מהלך מתקן עולה .בשלב זה,
התמיכה הנ"ל היא התמיכה החשובה לטווח הקצר ששבירתה מטה תהווה איתות שלילי .למרות המומנטום החיובי מאז
התמיכה ,יש לזכור כי המניה עדיין נמצאת בטריטוריה שלילית כאשר היא נמצאת מתחת למרכז רצועת בולינגר וכלל המתנדים
עדיין נמצאים בתחום השלילי למרות שמתחילים להסתובב – עובדה זו לא אומרת שיש לצאת מן המניה בשלב זה אך סוחרי
טווח קצר צריכים לשים לב באם המניה כושלת בפריצת ההתנגדויות הקרובות )מרכז בולינגר ,אופקית  ,8888קו ההתנגדות
היורד( על מנת להפעיל  TPלמהלך המתקן האחרון.
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 – המניה נמצאת במהלך עולה ברור וחד משמעי תוך תנועה בתעלה עולה ויצירת תבנית של שיאים ושפלים עולים
על הגרף .למרות השערים המאד גבוהים אליה הגיע בזמן קצר מאד ,יש עוד מרווח עולה ,כאשר פריצת  1700ע"ב נעילה תסמן
יעד עולה חדש ברמת  1800בשילוב עם תקרת תעלה עולה .רמת התמיכה האופקית המשמעותית שוכנת כעת ב 1585
נקודות.
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 נמצאת במהלך עולה ברור וחד משמעי תוך תנועה בתעלה עולה ויצירת תבנית של שיאים ושפלים עולים
על הגרף .המשך עליה ביום המסחר הבא יסמן את רמת  1678כיעד הבא לנייר ,מאידך שבירה מטה של  1530תסמן יעד יורד
לעבר התמיכה האופקית ב  1480נקודות.
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה נסחרת ברמות שיא של כל הזמנים ונתקלת כעת בקו מגמה עולה עליון ,יתכן ומכאן יבוא תיקון טכני יורד
כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  3200נקודות ואחריה ברמת  3000נקודות ,יחד עם זאת ניתן בהחלט לומר שכל זמן
שהמניה נסחרת מעל רמת  3000היא חיובית ביותר לטווח הארוך.
טבע ) - (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה
הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
רכישתIVAX .
ניתוח טכני – מזה חמישה חודשים המניה נסחרת בתוך תעלת דשדוש בין רמת  49מלמטה לרמת  54.40מלמעלה כאשר רמת
האיזון שוכנת באמצע ב  52דולר למניה .פריצת  54.40תסמן יעד עולה לכיוון  $60לדעתי ואילו שבירת  52תשלח את הנייר
לבדיקה נוספת של  .$49בשלב זה לדעתי למעקב בלבד והמתנה להכרעה.
ביולייט ) - (1095223החברה הינה חברת החזקות וניהול שהתאגדה ב .25.4.05-כחברה פרטית ובדצמבר 2005הנפיקה את
מניותיה בבורסה לניירות ערך בת”א .התחום היחיד בו עוסקת ביו לייט הינו תחום מחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים ותרופות
באמצעות ארבע חברות בנות .הפיתוח של תרופות ומכשור רפואי מחולקים לארבע קבוצות מוצרים :תרופה לבקרה על משקל,
תרופה לטיפול בסוגי אלרגיות ,פיתוח מכשיר רפואי לטיפול בגלאוקומה ופיתוח טכנולוגיה אבחנתי לצביעה וזיהוי של תאים
סרטניים.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון שוברת המניה כלפי מטה את רמת התמיכה האופקית ב  100נקודות ,רמה זו תמכה במחיר
פעמיים ברציפות בחודשים האחרונים אך הפעם נשברה כלפי מטה ובכך בעצם מתקבל איתות טכני שלילי בנייר .פריצה
מחודשת של רמת  100ביום המסחר הבא ואחריה את רמת  108.10יבטלו את האיתות השלילי ויחזירו את הנייר למסלול
עליות ,במידה והנ"ל לא יקרה אז רמת התמיכה הבאה שוכנת ב  88.50אג'
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 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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי לטווח הקצר נמצאת המנייה בתבנית
התכנסות דובית כנראה בגרף המצ"ב  .תמיכת התבנית ברמת  65060אופקי,בשילוב ממוצע  -50כאשר שבירת תמיכה זו
ייתן יעד לעבר רמת  .60000למרות התבנית השלילית  ,צריכ גם להתייחס לאפשרות הנוספת  ,והיא – פריצת התבנית -
כלומר פריצת קו המגמה היורד לטווח הקצר  ,במקרה זה יתקבל אתות חיובי רק בעת סגירה מעל רמת  , .71990כלומר ביטול
השיאים היורדים שאנו רואים כעת .לסיכום -המנייה בתבנית התכנסות  ,כאשר יציאה ברורה מתבנית זו ייתן אתות על המהלך
ההמשכי.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .תחום הפעילות
העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני למנייה מראה כי התמונה הרחבה היא תנועה רוחבית דיי
רחבה בתחום  .2000 \ 1617-אולם אם נכנס לתוך התחום הרוחבי ונסתכל לטווחים יותר קצרים נוכל לראות כי  ,המנייה
נמצאת על קו מגמה עולה בשילוב תמיכת ממוצע  .50ברור שכל עוד שכך ,המנייה נמצאת תחת אתות חיובי בתוך הטווח
הרוחבי .עוד ניתן לראות לטווח המיידי כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים ולפני הכרעה ובשילוב תחילת סגירת רצועות
בולינגר  ,מה שיכול להעיד על תנועה חדה מתקרבת .לסיכום -טווח בינוני –ארוך – תנועה רוחבית .טווח קצר – תנועה עולה
על תמיכת קו מגמה עולה וממוצע  .50טווח מיידי - ,התכנסות מחירים ולפני הכרעה .רמות התמיכה \ התנגדות הרלוונטיות
לטווח הקצר הינם -תמיכה על ממוצע  50נכון להיום על  1810ואילו רמת התנגדות על .2000

על רגל אחת
חברה לישראל ) – (576017למעשה המצב במניה לא השתנה השבוע ולכן נחזור על הניתוח של השבוע שעבר  -המניה נעה
בתוך תעלה עולה קצרת טווח וכל עוד שכך )עד לשבירה ברורה של איזור  277000הנקודות( ממשיכה להחשב חיובית לטווח
הקצר .נקודתית קיימת התנגדות ברמת  300000הנקודות שפריצתה מעלה תיתן יעד ראשון בשיא האחרון ברמת 312800
הנקודות.

כיל ) – (281014כפי שצויין בסקירה של השבוע שעבר ,המניה קיבלה פיבונאצ'י ברמת  5925הנקודות בפריצת 5350
הנקודות .כרגע נראה כי נקודתית מתקשה עם איזור  5500הנקודות אך כל עוד לא שוברת את רמת  5236הנקודות ,היעד הנ"ל
עדיין בתוקף.
רמי לוי ) - (1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת מעל קו מגמה עולה
לטווח ארוך ולאחרונה אף פרצה טווח דשדוש צר על רמת  .7450בשלב זה רק סגירה מעל רמת  7500בשילוב מחזורים
תומכים ייתן אתות להמשך מהלך עולה .
בריינסוויי ) - (1100718מניות החברה נסחרות תח ת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין תחת מהלך יורד ,
כאשר טכנית נראה ע"י קו מגמה יורד מתנגד בשלב זה .לטווח הקצר  ,רואים כי המנייה שטה במהלך רוחבי 1100\ 1000
כאשר כעת המנייה הגיעה לתקרת המהלך הרוחבי .פריצת רמת  1100ובשילוב ממוצע  50שיושב ברמה זו  ,ייתן אתות חיובי
לטווח הקצר עם יעד על  .1200מנגד כישלון ונר היפוכ  ,יחזיר המנייה לרמת התמיכה על .1000

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.

