הסקירה השבועית של ספונסר – 14.06.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה במדדי המניות המובילים בסיכום שבוע המסחר החולף .בסיכום שבועי מדדי ת"א
 75והנדל"ן עלו בכ 2.5% -בממוצע כל אחד ומנגד ,שאר המדדים רשמו ירידות שערים קלות .מניות קרדן אן.וי ,סמייל 012
והרבוע הכחול בלטו לטובה שכזינקו השבוע בכ 18% -בממוצע כל אחת ,מנגד מניית ריטליקס רשמה ירידה של כמעט .10%
באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות שערים קלות של כ 0.6% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה מעורבת
כשבצמודי המדד נרשמה מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ובאפיק השקלי נרשמו ירידות שערים של כ 0.7% -בעיקר בטווחים
הארוכים .מחזורי המסחר היו ממוצעים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום רביעי בו נרשם מחזור
מסחר גדול מהרגיל של  2.7מיליארד בעקבות מכירות מאסיביות של גוף מוסדי גדול ע"י תעודות סל.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות על רקע המגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן ולקראת סיום המסחר עברו
להיסחר במגמה מעורבת בהשפעת מניות הבנקים שבלטו לשלילה .יום שני נפתח בירידות שערים מתונות בהתאם למגמה
העולמית בפתיחת שבוע המסחר .ירידות השערים התחזקו בשעות הבוקר ועד לשעות הצהריים בהובלה של מניות הנדל"ן
ומניות הבנקים אולם בשעת המסחר האחרונה המדדים החלו לתקן כלפי מעלה וחתמו את יום המסחר במגמה מעורבת
בהשפעת אופטימיות שנרשמה בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב .נתוני בנק ישראל שפורסמו השבוע גילו כי
בחודש אפריל מכרו המשקיעים הזרים מניות בהיקף של  71מיליון דולר .הזרים קנו מניות בנקים ובמקביל מכרו מניות כימיה.
המשקיעים הזרים קנו באפריל אג"ח ממשלתיות ב 125 -מיליון דולר ,וכמו כן רכשו אג"ח קונצרניות ב 112 -מיליון דולר.
יום שלישי נפתח בעליות שערים קלות בניגוד למגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו בשעות המסחר הראשונות במגמה
שלילית ומחקו כמעט את עליות השערים שנרשמו בפתיחת המסחר .בשעה  14.00לערך המדדים החלו לעלות חזרה וחתמו
את יום המסחר בשער גבוה יומי בליווי מחזורי מסחר ממוצעים .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים ומניות השורה
השניה .חברת בז"ן בלטה השבוע לחיוב כשרשמה עליות שערים חדות לאחר שהודיעה כי הדירקטוריון אישר השקעה של 500
מיליון דולר בהגדלת יכולת הזיקוק .מדובר בהשקעה מופחתת של  500מיליון דולר בהקמת הפצחן המימני עד  ,2012כלומר
צפוי להיות חיסכון של  170מיליון דולר בהשוואה לעלות שהיתה מתוכננת .המתקן צפוי להגדיל את כושר הזיקוק בכ25,000 -
חביות ליום ,ולתרום  150-200מיליון דולר לרווח התזרימי של החברה .עליות שערים אלו נמשכו גם ביום רביעי בפתיחת
המסחר ,אולם בהמשך המגמה החיובית החלה להתמתן ובשעה  15.00המדדים אף נסחרו בירידות שערים אשר התחזקו עד
לשעת הנעילה בליווי מחזור מסחר גבוה במיוחד כשעל-פי ההערכות מדובר בגוף פיננסי מוסדי גדול שמכר תעודות סל
הצמודות למדדי המניות המובילים .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,1.14% -מדד הנדל"ן ירד ב 0.47% -ומדד הבנקים ירד ב-
 .2.16%מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2.7 -מיליארד ש"ח.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים קלות .בשעות הבוקר ירידות השערים התחזקו
בהובלה של מניות הבנקים ומניות השורה השניה ,ובשעות הצהריים המדדים החלו לתקן כלפי מעלה בהתאם למגמה
העולמית .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.62% -ומדד הבנקים ירד ב .1.34% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב1.5 -
מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.23% -מדד ת"א  75עלה  ,2.11%מדד הבנקים ירד ב ,2.68% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  2.90%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .0.07%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
 0.25%לרמה של  3.915ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בשבוע המסחר החולף כשבמהלכו שוב נסחר מעל  900נקודות אולם לא הצליח
לעת עתה לפרוץ את אזור ההתנגדות החשוב ברמות  900-910נקודות ולהשאר מעליו .רק פריצה ברורה של רמות אלו תהווה
איתות לונג )קנייה( מחודש עם יעד באזור  1000נקודות .לעומת זאת ,שבירה כלפי מטה של אזור התמיכה  875נקודות )ראה
גרף( תשלח את המדד בשלב הראשון לבקר ברמה של  850נקודות .לדעתנו המדד צפוי להמשיך לדשדש בשבוע הקרוב בטווח
הנ"ל אולם אם יתקבל איתות כל שהוא נעדכן אונליין בפורום שוק ההון הישראלי באתר ספונסר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי ירד מעט מול השקל בסיכום שבועי לאחר שבוע תנודתי במיוחד במהלכו ביקר הדולר ברמת
ההתנגדות החזקה  4ש"ח לדולר ומשם שוב ירד לכיוון רמת התמיכה של  3.90ש"ח לדולר .רק שבירה של רמה זו תהווה
איתות שורט )מכירה( מחודש עם יעד ברמה של  3.65ש"ח לדולר .כל עוד המדד לא חוזר מעל רמה של  4שקלים לדולר הוא
צפוי להמשיך לנזול כלפי מטה.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
בהמשך לניתוחים קודמים כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הגרמני הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור
 5000הנקודות ולהישאר לעת עתה מעליה אולם יש לקבל על כך אישור )פריצה של רמת  5200הנקודות( על מנת שהמדד
יקבל איתות לונג )קנייה( מובהק עם יעד גבוה בכ 10% -נוספים.

מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר ביציבות עם נטייה לעלית שערים ,זאת בליווי מחזורי מסחר נמוכים יחסית ואינם
תומכים ,בשלב זה ,בעליה במחיר המדד .בשלב זה הסיכוי לתחילת מימוש גבוהה כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב-
 1770-1780נקודות.
מדד דאו ג'ונס  -מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב ,והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק .מדד
זה מורכב מ 30 -מניות תעשייתיות נבחרות ומייצגות .המדד נסחר השבוע במגמה עולה אם כי במסחר התוך יומי הורגשה
התנודתיות ועל פי הגרף ניתן לראות את הספייקים הרבים שנוצרו בשבועיים שחלפו .כ"כ יש לציין שמחזורי המסחר יורדים
בהדרגה ,זאת בניגוד לעליה במחיר .מצב זה מכונה "סטייה דובית" שעתידה להתממש בדמות ירידה במחיר.
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 תחם השבוע את גבולות הגזרה
ל רקע הדשדוש המתמשך ותורת הנרות המאפיינת שלב ביניים לפני תנודה חריפה .מלמעלה  950מהווה התנגדות ומלמטה
 930מהווה תמיכה.
מדד  – VIXמדד ה VIX -הוא בעצם ממוצע פשוט של סטיית התקן הגלומה בארבעה זוגות של אופציות  callו -putהנמצאות
בכסף על מדד(  S&P 500זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש( מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא .מדד
הפחד ביטא שליליות לשווקים ,כלומר המתאם למדד הוא הפוך וגרף ה VIX -ייראה כתמונת ראי להתנהגות המדד עצמו.
ניתוח טכני – המדד נסחר השבוע ביציבות עם נטייה לירידות שערים סביב אזור התמיכה ב 26.25 -נקודות .שבירה של אזור
זה תביא להמשך המימוש עם יעד קרוב ב .25 -מלמעלה רמת ה 34 -מהווה התנגדות שרק פריצתה תביא לשינוי מגמה,
ובתגובה מדד ה S&P500 -יתממש.

ניתוח מניות
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 מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני – המניה נתמכה לאורך תקופה ארוכה ע"י קו תמיכה עולה שליווה את כל המהלך מהקרקעית .קו זה נשבר ביום
המסחר האחרון ובכך הראה שינוי מסויים במניה .סטיות דוביות שהיו קיימות על הגרף התממשו והמניה יצרה שיא יורד
שמהווה סימן שלילי לטווח הקצר .בנוסף ,שברה המניה את ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ונראית עם הפנים למטה .אי יכולת
שלה לחזור אל מעל לתמיכות שנשברו יאותת על אפשרות לתיקון עמוק יותר לכיוון  470הנקודות.
הראל השקעות ) - (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות,
ביטוח רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים.
בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות מוחזקות( בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום
מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל.
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירה של השבוע שעבר ,המניה יצאה לתיקון עמוק יותר ,שברה את קו התמיכה העולה והשלימה
את היעד שניתן לה על  14800הנקודות ,שם למעשה סגרה את שבוע המסחר .כרגע נתמכת המניה ע"י ממוצע נע ) 20מרכז
בולינגר( והיפוך מעל רמה זו יוכל להעיד כי התיקון הסתיים לעת עתה ,מה שיהווה איתות קנייה אגרסיבי .במידה ותשבור
המניה גם את התמיכה הזו ,יכולה לרדת גם עד  14000הנקודות .תמונת המתנדים תתמוך גם בהמשך הירידות במניה.
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 נמצאת היום קרובה מאוד לנקודת הכרעה לטווח הקצר – מצד אחד היא נתמכת ע"י קו תמיכה עולה וע"י
ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ומצד שני היא בונה תבנית של ראש וכתפיים וסטייה דובית שמתבטאת בשיאים יורדים במתנד
ה MACD-לעומת שיאים עולים בגרף מחיר המניה .אם כך חשוב לעקוב מה תעשה המניה בימים הקרובים – תמיכה מעל
רמות התמיכה הנ"ל ופריצת  8450הנקודות תבטל את התבנית ותהווה איתות חיובי .עם זאת ,שבירה של איזור 8000
הנקודות וסגירה מתחת לממוצע נע  20יהווה איתות שלילי וייתן יעדים ברמות  7550ו 7200-הנקודות.

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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני למנייה מראה כי המנייה נשענת בשלב זה על קו מגמה
עולה )קו סגול על הגרף( ,כאשר קו זה מהווה את התמיכה למהלך העולה שראינו לאחרונה .ביום המסחר האחרון ראינו שוב
בדיקת קו מגמה זה ,כאשר ההתנגדות מעל עומדת ברמת  .50000למעשה יש לנו כאן התכנסות בין תמיכה של קו המגמה
העולה)בשילוב  48000אופקי( לבין רמת  ,50000כאשר יציאה ברורה ותוך מחזור מהתכנסות זו תיתן איתות בהתאם להמשך.
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 – לאחר מהלך עולה של  87%מרמת  635נקודות ועד  1188החלה המניה בתיקון טכני בימי המסחר האחרונים.
לדעתי המניה תדשדש בתקופה הקרובה בין רמת  1000ל  1100הנקודות כאשר שבירה של  1000תיתן יעד יורד נוסף ל 900
ואילו פריצה של  1100תביא בסבירות גבוהה לגבוה חדש במניה.
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 מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה מתכנסת בעלייה לאחרונה )חיצים כחולים על
הגרף( ,כאשר רמת  3515מהווה את תקרת ההתכנסות ,ובנוסף רמת  3200אופקי מהווה כרגע את התמיכה .מנייה זו בשלב
זה מובאת למעקב ,כי פריצת/שבירת ההתכנסות ,יכולה לתת מהלך נאה לאחד הכיוונים ,כדאי לעקוב אחריה.
בזן ) – (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשיה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור
שמנים בסיסיים ושעווה .עד ספט'  2006הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד .במסגרת הליך הפרטת החברה ,פוצלה
פעילותה באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה ,אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט .נכון לפבר'
 2007מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי השבוע פרצה המנייה התנגדות קו מגמה יורד
ראשי בשילוב רמת  155אופקי ,כאשר רמה זו הופכת בשלב זה מהתנגדות לתמיכה .התנגדות קרובה לאחר פריצה זו הינה
רמת  179אופקי ,שם תיבחן המנייה שוב ,להמשך מהלך ,יש לציין כי לאחר הפריצה נבדקה רמת  155שוב  ,מה שנותן משקל
יתר לפריצה ,וכל עוד שהמנייה מעל  155אזי היא תחת איתות חיובי .
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 .רישויים חדשים-
במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה ביצעה מהלך עולה מרשים מאד יחד עם השוק כולו אך בימי המסחר האחרונים ראינו מימוש רווחים במניה,
זאת לאחר שכשלה מספר פעמים בפריצת רמת  2370הנקודות .לדעתי פניה של המניה כעת לעבר רמת התמיכה הקרובה
השוכנת ב  1980נקודות ,שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני מאד שלילי למניה עם יעד לתמיכה האופקית החשובה ביותר
ברמת  .1680כניסה ללונג במניה רק עם פריצת רמת השיא של המהלך האחרון והיא  2370הנקודות או בהיפוך עם מחזור
גבוה על אחת משתי התמיכות שהוזכרו לעיל.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות 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 – המניה ביצעה מהלך עולה מהתחתית ב  10180נקודות ועד לשיא האחרון ב  52470הנקודות .בסה"כ  415אחוז
בקצת יותר מחצי שנה .רמת  52470מהווה את ההתנגדות בשלב זה ואיתות כניסה מחודש יתקבל רק בפריצתה .התמיכה
הקרובה שוכנת ב  46800נקודות ושבירתה תביא גם לפתיחת יתד דובית עם יעד ב  35000הנקודות .לפסימיים שבחבורה
כדאי לשים לב גם לגאפ הפתוח ברמת  19000הנקודות.

על רגל אחת
בריינסוויי ) - (1100718מבט טכני למנייה מראה כי המהלך העולה שהמנייה נמצאת בו כעת בתוקף ,כאשר כרגע רמת 1200
מהווה תמיכה קרובה למנייה .שבירת רמה זו עלולה לתת תיקון יותר עמוק ,ולכן אז אפשרות של לקיחת חלק מהרווחים בא
בחשבון .מנגד פריצת רמת  ,1420במחזור ,תיתן איתות חיובי המשכי.
אידיבי אחזקות ) - (736579המניה במהלך עולה ברור .התנגדות ב  8500תמיכה ברמת  7500ולדעתי זה יהיה טווח המסחר
לתקופה הקרובה .שבירה של רמת  7500תהווה איתות שלילי ראשוני עם יעד ב  6950ואחריו ב  6560ומאידך פריצת 8500
תיתן יעד ל  9000ואחריו ל .9800
חברה לישראל ) - (576017פריצת  250000תיתן יעד מהיר ל  258000ואחריה ל  ,278000מאידך שבירה נוספת של רמת
 230000תשלח את המניה ל  .191000לדעתי המניה תתקן מטה לפני המשך עליות.
אאורה ) - (373019מניות החברה נסחרות במדד היתר .מבט טכני מראה כי השבוע פרצה המנייה התכנסות מחירים תוך
מחזור גדול ,ונתנה למעשה איתות חיובי ראשוני .בשלב זה ההתנגדות עומדת ברמת אזור  250בשילוב ממוצע  ,200ואילו
תמיכת הסטופ על  220או  200מתחת.
פטרוכימיים) - (756015מבט טכני למנייה מראה כי היא נמצאת בשלב זה תחת התכנסות מחירים ,בשילוב בולינגר נסגר ,מה
שאומר כי תנועה חדה עלולה להגיע .תמיכת רמת  1000מהווה את הסטופ למהלך ואילו רמת ה 1200 -בשילוב קו מגמה יורד
ראשי ,מהווה את ההתנגדות הראשונה .כרגע המנייה נמצאת בסמוך לתמיכה.
אלביט מערכות ) – (1081124המניה נעה בתחום צר מאוד ורצועות בולינגר מתחילות להתכנס .רמת  23500הנקודות מהווה
רמת תמיכה חשובה ששבירתה מטה תאותת על שינוי לרעה במניה .אגרסיביים יכולים לקחת אותה קרוב לרמה זו עם SL
צמוד על מנת לשמור על יחס  RRטוב.
כיל ) – (281014המניה יצרה שיא יורד ומתנד ה MACD-נתן איתות שלילי ולכן יש להיזהר לטווח הקצר .רק פריצה ברורה של
 4680הנקודות תהווה איתות קנייה לסולידיים.

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.

