הסקירה השבועית של ספונסר – 13.06.2010
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 מלווה במחזורי מסחר גבוהים יחסית נרשמה גם השבוע בבורסה באחד העם .שבוע
המסחר נפתח בירידות שערים חדות לאחר מגמה שלילית במיוחד בסוף שבוע שעבר בוול סטריט אולם בהמשך השבוע מדד
המעו"ף הצליח להסחר באווירה אופטימית אולם שאר המדדים ובעיקר מניות השורה השניה רשמו ירידות של כ4% -
בממוצע בסיכום שבועי .מניות הגז והנפט בלטו השבוע לטובה כשמניות דלק קידוחים ,אבנר וישראמקו רשמו עליות שערים
חדות של כ 10% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות נס טכנולוגיות ,דלק ישראל וסרגון צנחו בכ 15% -בממוצע כל אחת .באפיק
הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים קלות של כ 0.2% -בממוצע ,באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה חיובית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות נאות של עד  0.6%ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים(
עלו בצורה מתונה יותר בכ 0.2% -בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע המשיך להיות גבוה יחסית ועמד על כ2.1 -
מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.60% -מדד ת"א  75ירד ב ,4.71% -מדד הבנקים ירד ב ,2.66% -מדד מדד נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  3.16%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .4.71%בשוק המט"ח הדולר נותר כמעט ללא
שינוי ונסחר ברמה של  3.855ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.6% -בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1091נקודות ,המדד שמכיל את  25המניות החשובות
ביותר עדיין נמצא מתחת לרמה טכנית משמעותית השוכנת באזור  1100-1105נקודות אותה שבר בשבוע שעבר ,באזור זה
נמצא גם ממוצע  200ורק פריצה חזרה כלפי מעלה של רמה זו תסמן שינוי מגמה חיובי גם בטווח הקצר .לדעתנו ,בהעדר
אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע נראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף וכבר בשבועות הקרובים נקבל מהלך עולה
מתקן ומהותי בשוק המניות ,התרחיש יתבטל רק במקרה של שבירת רמת  1060הנקודות.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות רבה יחסית גם בשבוע החולף ולאחר שנסחר כמה ימים בעליות חדות ואף נגע ברמת
 3.90ש"ח לדולר חזר למטה וכעת אזור התמיכה המשמעותי ברמות של  3.83-3.85ש"ח לדולר ייבחן ורק שבירה ברורה
של אזור זה תהווה איתות שלילי שכרגע היעד לעליות בדולר נמצא ברמה של  4ש"ח לדולר .כפי שהדגשנו בכל תחזיות
האחרונות התמיכה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא נשברה ולא צפויה להשבר גם בטווח הארוך.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של ירידות שערים חדות בתחילת השבוע עד
לרמת התמיכה החשובה שהוכיחה את עצמה פעם נוספת באזור  5000הנקודות ומשם נרשמתו עליות שערים נאות ביומיים
האחרונים וכיום הוא נסחר קרוב לרמת  5200הנקודות וכרגע היעד המיידי לאיתות הקניה נמצא ברמה של  5400נקודות .רק
שבירה ברורה של רמה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור  4600נקודות.

ניתוח מניות
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשניםמעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה עדיינ נמצאת בטווח תנועה רוחבית ברמות -
 4150-4538כאשר ביום המסחר האחרון הייתה קרובה לרמת תקרת הטווח ובשילוב ממוצע  50על רמת  .4530בשלב
זה אנו אמורים לקבל אתות להמשכ הטווח הקצר והוא -פריצת הטווח עם יעד לקו המגמה היורד באזור  , 4800או

שנקבל נר היפוכ שייתן אתות לככ שהפריצה נכשלה ואנו נשארים בתחום המהלך הרוחבי  .הסיכוי שנראה את האופציה
הראשונה גדולה בשלב זה  ,ממכלול התמונה הטכנית ומגיבוי המחזורים בימים האחרונים.
טאואר ) – (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים ,ומספקת שירותי ייצור
משלימים ותמיכה בתכנון .בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ,מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי
אותות ,מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי.
טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב NASDAQ-והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25והיא נקבעת בארץ  ,לכן ניתוח המבט הטכני יסתמך על הגרף בארץ .מניתוח
זה אנו למדים כי  ,למעשה המנייה בשבועות האחרונים נעה בתחום מסחר רוחבי  , 582- 490-כאשר רמת  490הינה תיקון
פיבו ש"ש לכל המהלך העולה האחרון שביצעה המנייה מתחילת שנה זו.
מאז כאמור הספיקה המנייה להתממש  ,בגובהה תיקון פיבו ש"ש כאמור ומאז מדשדשת בתחום רוחבי .כאמור אתות
המשכ יתקבל ביציאה מתחום רוחבי זה.
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 – במהלך שבוע המסחר האחרון המניה מתחילה בתיקון עולה למהלך היורד של התקופה האחרון ונראה שפניה
בשלב זה לבדיקת מ.נ 50 .מלמטה ,פריצת מ.נ (4530) 50 .תהווה איתות טכני חיובי ראשוני ואפשרות לקנייה .מלמטה רמת
התמיכה שוכנת ב  4300נקודות ,שבירתה תביא לחידוש המהלך היורד.
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 במגמת ירידות בתקופה האחרונה ,בימי המסחר האחרונים ניתן לזהות סוג של בלימה
שמתבצעת במחזורי מסחר נמוכים מהממוצע ,רמות ההתנגדות הקרובות הן  1530ו 1550 -נקודות ,פריצת שתיהן תהווה
איתות חיובי להמשך .רמת התמיכה המשמעותית שוכנת בשפל האחרון על  ,1462שבירתה תביא לחידוש המהלך היורד.
פריגו  (PRGO) -החברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם
רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב ‘  2004חתמה החברה על הסכם
מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת
המיזוג ,חדלו מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית,
כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים
וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון .מניות החברה נסחרות במדד
ת“א  25וכן בארה“ב  ,לכן המנייה הינה מניית ארביטראז‘ ונקעת ע“פ המסחר בנאסד“ק.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון המניה פורצת קו מגמה עולה וממשיכה בתנועה לעבר המבחן החשוב יותר ברמת
ההתנגדות האופקית על  ,60.70רק פריצת ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות קניה משמעותי לנייר .רמת התמיכה שוכנת כעת ב
 $58למניה.
טבע  (TEVA) -החברה ,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 – המניה ממשיכה במהלך היורד שמאפיין אותה בתקופה האחרונה ,ביום המסחר האחרון ננעל המסחר מעל רמת
 52.46למניה ,ובכך לדעתי נפתחת האפשרות לתחילתו של תיקון עולה כאשר רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב $54.34
ואחריה ברמת  ,$55.55רק פריצת שתי ההתנגדויות הנ"ל יאפשרו לדעתי כניסה מחודשת לנייר.

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 – בימי המסחר האחרונים המניה מבצעת תיקון עולה למהלך היורד האחרון וביום המבחר האחרון אף פורצת את
מ.נ .20 .רמת ההתנגדות החשובה שוכנת כעת על קו המגמה היורד )מסומן בשחור על הגרף( ולאחר מכן ברמה האופקית
 281600נקודות .מלמטה רמת התמיכה המשמעותית ביותר שוכנת ב  ,240000שבירתה תביא לחידוש המהלך היורד
ותסמן יעד לכיוון  200000לדעתי.
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 – המניה נסחרת במגמת ירידות מובהקת כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1241נקודות .רמות ההתנגדות
הקרובות שוכנות ב  1415ואחריה ברמת  1532בשילוב עם קו מגמה יורד של המהלך האחרון .בפריצת  1532ניתן יהיה
להיכנס לנייר עם סטופ צמוד על רמת הפריצה ,לפני פריצה שכזו ההנחה היא כי כל עליה הינה לצורך ירידה חדה יותר.
שטראוס גרופ ) – (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“ .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך של תיקון יורד למהלך העולה של השנה האחרונה וניתן לומר עליה ללא ספק שהיא
חזקה מהשוק בחודשים האחרונים .בשלב זה רמת ההתנגדות החשובה ביותר שוכנת ב  5455נקודות ורק פריצתה
המחודשת תאפשר את חידוש המהלך העולה ,מאידך שבירה של רמת  5000-5020תהווה איתות טכני שלילי משמעותי יותר
ותסמן יעד יורד לאזור רמת  5500לדעתי.
פורמולה מערכות ) – (256016החברה ,פורמולה מערכות ) (1985בע"מ ,הינה בית תוכנה ומערכות הפועל באמצעות
חברות בנות בשני מגזרים עיקריים בתחום התוכנה :מגזר שרותי התוכנה הכולל פיתוח אפליקציות ,אינטגרציה של מערכות
וכן שרותי יעוץ והדרכה ושרותי  OUTSOURCINGומגזר פתרונות תוכנה משולבים הכולל הסבות בתחום מטבע היורו,
הסבות משפת תוכנה אחת לאחרת ,פיתוח ושיווק של תוכנה מתקדמת לשליטה ובקרה על עזרי הניווט הקרקעיים בשדות
התעופה .פורמולה שולטת ישירות ובאמצעות חברות בנות במספר חברות ציבוריות ,חלקן הנסחרות בבורסה בארה"ב וחלקן
נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .בנוסף שולטת פורמולה במספר חברות פרטיות אשר עיסוקן בפיתוח ,ייצור ושיווק
תוכנה לשם יצוא ואשר גלומה בהן יכולת צמיחה ארוכת טווח.
ניתוח טכני – מגזרת הפוינט מקבלת המניה איתות חיובי מאוד כאשר על גרף המחיר פרצה תיקרה כפולה ועל גרף חוסן
יחסי )בהשוואה למניות ת"א ( 100עברה לביקוש ופרצה תיקרה משולשת ,על גרף הנרות קרובה מאוד לרמות השיא ועל פי
מצב המתנדים אני מצפה למנוחה קטנה ויצירת תבנית ספל וידית שיעדה באזור .6600
דלתא ) – (627034החברה ,דלתא גליל תעשיות בע"מ ,וחברות הבנות שלה עוסקות בייצור ובשיווק הלבשה תחתונה לנשים
ולגברים ,גרביים ,חולצות ,בגדי תינוקות ,הלבשה לשעות הפנאי ולשינה ,בדים סרוגים ,צביעה ,אשפרה וסרטי גומי .לקוחות
דלתא הינם רשתות גדולות בעולם ובעלי מותגים בינלאומיים מובילים כגון ,Victoria's Secret :וול מרט ,קלוין קליין ,פייר
קארדן ,נייק והוגו בוס .אולם הלקוח העיקרי של קבוצת דלתא הינו רשת "מרקס אנד ספנסר" בבריטניה.במרץ  2008נמחקו
מניות דלתא מהמסחר בנאסד"ק ,ובכך חדלה החברה להיות דואלית .נציין כי ניירות הערך של דלתא ממשיכים להיסחר
בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני – בגזרת הפוינט פורצת המניה תקרה כפולה ,גרף חוסן יחסי המניה והיציע אבל עדיין סוחב איתות חיובי ,גרף
נרות פריצה של קו מגמה יורד לאחר תיקון שליש למהלך שהחל המרץ  2009ונעצרה על התנגדות שליש למהלך יורד אחרון
מלמעלה  3000התנגדות קרובה מעל 3200

סאני ) – (555011החברה ,סאני אלקטרוניקה בע"מ ,והחברות הבנות שלה עוסקות בארבעה תחומים עיקריים:
 מפעילים סלולאריים :יבוא ,מכירה ושירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג ,בעיקר למפעילים הסלולאריים.סמסונג.
הקוריאני
התאגיד
של
בישראל,
בלעדי
כמפיץ
משמשת
סאני
קבוצת
 לקוחות קצה :מכירה ,שדרוג ומתן שרותי אחזקה לטלפונים סלולאריים ללקוחות הקצה ברשת סלקום. אינטרנט :הפעלת פורטל האינטרנט "תפוז" ואתרים נוספים כגון  ,flixמתן שרותי תוכן למדיה הסלולארית וכן בפיתוחוהפעלת  BLOGTVבחו"ל..
ניתוח טכני – על גרף המחיר ניתן לראות דיי בברור מסחר בריינג של כ , 15%ביום המסחר האחרון הגיעה לתחתית הטווח
וקבלה נר היפוך ובמחזור גבוה כאשר היעד כרגע הוא לחלקו העליון של הטווח.
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 לתעשייה
ה פרמצבטית ,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
נפוצה.
בטרשת
לטיפול
ה,COPAXONE-
הראשון
הייחודי
מוצרה
את
אחרים,
בינואר  2004הושלם המיזוג עם  ,SICORובינואר  2006הושלמה רכישת .IVAX
ניתוח טכני – לאחר תיקון טכני בין כמה שבועות נראה כי המניה בשלה למהלך עולה שיוגדר כתיקון עולה למהלך מישני יורד
וזאת כל עד המניה נסחרת מתחת ל $57ולכן לדעתי צפויה לנו תקופה של תנועה ביין  57ל. 51

על רגל אחת
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה השבוע הגיעה המנייה עד
להתנגדות על  750כמצופה והחלה לסגת  ,בשלב זה אתות חיובי המשכי יתקבל רק בסגירה ברורה מעל רמת  ,750עם
יעד לשיא על  , 818ומנגד התמיכה החשובה נמצאת על רמת  – 700אתות המשכ כאמור נקבל ביציאה מהטווח שצויין.
כלכלית י-ם ) – (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה  ,שנמצאת במימוש ,
עדיין נמצאת מתחת לקו מהלך יורד ברור  ,וכל שכך עדיין שלילית .ביום המסחר האחרון נתמכה על רמת  2170אופקי ,
המהווה בדיוק תיקון יורד פיבו ש"ש למהלך העולה המתקן האחרון  .יכולת היפוכ על תמיכה זו יאשר יעד קרוב על קו
המהלך היורד ברמת אזור  , 2400מנגד שבירת תמיכה זו יאשר מהלך לעבר רמת התמיכה הבאה על .2000
פטרוכימיים ) – (756015מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50מבט טכני מראה כי לאחרונה לאחר מימוש חד נראה
כי המנייה מתייצבת על תמיכה רמת  1000המשמעותית  .היפוכ ברור בשלב זה יאשר מהלך ראשון לעבר רמת , 1100
בעוד שבירה יאשר את המשכ המימוש .מחזורי המסחר בממוצע במנייה בינוניים.
ביוליין ) – (1101518מניות החברה נסחרות במדד הייתר  ,עם מחזורי מסחר בינוניים -גבוהים .לאחרונה המנייה
הנמצאת במימוש אולם בימים האחרונים נוצרה תבנית משולש שורי כאשר רמת  350מהווה את תקרת התכנסות זו.
יכולת פריצה של רמה זו יאשר יעד לעבר רמת  423אופקי-.כגובהה המשולש הנפרץ .מנגד שבירת תמיכת  334יאשר
אתות שלילי.
גזית גלוב ) – (126011טווח מסחר נוכחי בין רמת  3200מלמטה לרמת  3440מלמעלה ,פריצה או שבירה יתנו את הכיוון
להמשך .במקרה של פריצה יתפתח לדעתי מהלך עולה עד רמת .3700
גרנית ) – (276014כל זמן שנסחרת מתחת לרמת  820היא שלילית ,רמת תמיכה קרובה ומשמעותית ביותר ב  .750מקרה
של היפוך על התמיכה או לחילופין פריצת ההתנגדות ב  ,820ייצר לדעתי נקודת כניסה נוחה לנייר.

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

