הסקירה השבועית של ספונסר – 14.12.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות נאות ברוב המדדים המובילים נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף .מדד
המעו"ף עלה בכ 7% -ומדד הבנקים הגדיל לעשות כשזינק כ .13.5% -מדדי הנדל"ן ות"א  75הסתפקו בעלייה צנועה של כאחוז כל
אחד .מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע ועמדו על כ.1 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של כ 2% -במדדים המובילים בניגוד למגמת המסחר המעורבת שנרשמה ביום שישי שעבר
בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו במגמה חיובית אשר התחזקה לאורך כל יום המסחר בהובלה של מניות הבנקים
ומניות הנדל"ן .לקראת סיום המגמה החיובית אף התעצמה ומניות הבנקים זינקו בין  5%ל .8% -בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב-
 ,3.53%מדד הנדל"ן עלה ב 3.83% -ומדד הבנקים עלה ב .5.81% -עליות שערים חדות נרשמו גם ביום שני על רקע פתיחת מסחר
חיובית בבורסות אסיה ואירופה ובהשפעת החוזים העתידיים על מדד ארה"ב שרשמו עליה של למעלה מ .1.5% -המדדים המובילים
נסחרו לאורך כל יום המסחר בעליות שערים אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים .בלטו לטובה מניות
בנק דיסקונט שעלו בלמעלה מ 12% -ומניית האגרוכימיה מכתשים אגן שזינקה בלמעלה מ.11% -
יום שלישי התאפיין בתנודתיות גבוהה כאשר יום המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת המגמה העולמית
והחוזים העתידיים אשר נסחרו בירידות שערים קלות .לקראת שעות הצהריים המגמה השלילית התהפכה והמדדים עברו להיסחר
במגמה מעורבת כאשר מניות הבנקים הובילו את עליות השערים .עם פתיחת המסחר בארה"ב המדדים חזרו להיסחר בירידות
שערים אולם לקראת סיום חזרו פעם נוספת להיסחר במגמה מעורבת כשמדד המעו"ף רושם עליות קלות ומנגד מדד הנדל"ן יורד בכ-
 .2%מניית בנק מזרחי התממשה בכמעט  6%לאחר מהלך עולה של כ 40% -ברציפות ומנגד מניות כי"ל והחברה לישראל עלו בכ-
 5%בממוצע כל אחת .יום רביעי נפתח ביציבות בניגוד למגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב כשברקע לא נרשמו אירועים
מיוחדים .המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר במגמה מעורבת סביב שערי הפתיחה כאשר מניות הבנקים המשיכו לבלוט
לחיוב והובילו את עליות השערים .לקראת סיום המגמה החיובית התחזקה בהתאם למגמת החיובית בפתיחת יום המסחר בארה"ב.
ברקע פרסמה חברת דלק נדל"ן תרחיש אפשרי לתשלום האג"חים ע"י מימוש נכסים בסכום של למעלה ממיליארד ש"ח ,פרסום זה
הקפיץ את האג"חים של החברה בכ 25% -במהלך דו-יומי.
יום המסחר האחרון השבוע נפתח בירידות שערים קלות בניגוד למגמה העולמית כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .המדדים
המובילים נסחרו לאורך רוב שעות המסחר ביציבות בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות בנדל"ן ומניות השורה השניה .בשעה
 15.30המגמה השלילית החלה להתחזק עד לשעת הנעילה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.80% -ומדד הבנקים ירד ב.2.67% -
מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.4 -מיליארד ש"ח .מניית סלקום בלטה לרעה כשירדה בכ 4% -לאחד שחברת דיסקונט השקעות
מכרה כ 3.3% -ממניותיה בשער הנמוך בכ 5% -משער הפתיחה של המניה בבורסה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 6.97% -מדד ת"א  75עלה  ,0.38%מדד הבנקים עלה ב13.47% -
מדד נדל"ן  15רשם השבוע עליה של  1.62%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .3.03%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם
ירידה של כ 2% -לרמה של  3.895ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים חדות בסיכום שבועי אולם התהפך כלפי מטה ביום חמישי לאחר שארה"ב רשמה
ירידות חדות בעקבות ביטול תכנית החילוץ לתעשיית הרכב האמריקאית וגררה אחריה את המדדים המובילים באירופה .כעת,
ההתנגדות החשובה נמצאת באזור  715נקודות ועד שלא נראה פריצה של אזור זה סביר להניח שנקבל תיקון חזרה למטה
כשהתמיכות הקרובות נמצאות באזור  670-675נקודות ושבירה שלהן תסמן חזרה אפשרית לתחתית באזור  590נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש במהלך השבוע החולף מול רוב המטבעות בעולם בכלל ומול השקל בפרט לאחר ששוב לא
הצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות החשוב של  4ש"ח לדולר .עד שלא תהיה פריצה ברורה של אזור זה לא יתקבל איתות קניה וכפי
שכתבתי גם בסקירות הקודמות רוב הסיכויים שיחזור להחלש כשאזור התמיכה הקרובה נמצא ברמות  3.84-3.90ש"ח לדולר.
מדד נדל"ן  - 15השבוע מדד הנדל"ן עלה ב 1.62%-לאחר שבשבוע שעבר הוא התממש ב.3.74%-ברמה החודשית המדד צמצם
את התשואה השלילית ל .1.19%-התשואה השלילית של החודש שעבר הסתכמה ב .18.75%-יש לציין כי התנודות של המדד חדות
לשני הכיוונים ,אבל בסיכום שבועי רואים כי המדד ממשיך לתקן באיטיות אבל בתנודתיות את הירידות מהחודשים האחרונים.
המתנדים המהירים שהיו ברמות גבוהות נתנו איתות שלילי והחלו להתקפל למטה במקביל לגרף המדד .המתנדים הארוכים עדיין
באיתות חיובי .בנוסף לכך ,השבוע הצליח המדד לפרוץ את ממוצע נע  20ולהישאר מעליו חמישה ימים .כל עוד הוא נמצא מעליו קיים
סיכוי שיהיה ניסיון לתקוף את רצועת הבולינגר העליונה .עם זאת ,במידה ותהיה חצייה של ממוצע נע  20מלמעלה למטה יתקבל
איתות שלילי עם יעד לעבר  ,150שם קיימת תמיכה אופקית.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף המדד נסחר במעין תעלה עולה כששוב היום )שישי( הוא רושם ירידה חדה בעקבות ביטול תכנית החילוץ
לתעשייה הרכב בארה"ב וזאת לאחר שבנוסף המדד נתקל ברמת התנגדות חשובה בדמות התעלה המדוברת .כל עוד המדד לא יוצא
מתחום התעלה אין איתות לטווח הבינוני-ארוך וסביר להניח שהוא ימשיך להיות תנודתי מאוד בטווח הקצר.

מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר נפתח בעילה חדה של  4.14%ובהמשך השבוע המדד נסחר בתנועה צידית על רקע נתוני מאקרו
מעורבים ותוכנית החילוץ .ביום חמישי המדד התממש ב 3.5% -על רקע נתוני אבטלה שליליים ביותר.
ניתוח טכני  -המדד אומנם פרץ ביום שני את קו ההתנגדות היורד באוזר  1505נקודות וביום שלישי ורביעי דשדש מתחת לרמת
ההתנגדות האופקית ב 1600 -נקודות .ביום חמישי המדד סגר את הגאפ שנפתח ביום שני ב 1510 -נקודות לכן הנחת העבודה
שמדובר בתיקון לגל העליות האחרון והצפי הוא המשך תנועה עולה כאשר בשלב ראשון רמת ה 1600 -נקודות תיבדק .פריצה של
רמה זו תביא את המדד ליד התבנית ב 1677 -נקודות 1640 ,סומנה כהתנגדות נקודתית .שבירה של  1400וכישלון פריצה חזרה
תביא לבדיקה חוזרת של  1315נקודות
מדד דאו ג'ונס – המדד פתח את שבוע המסחר בעליה של  3.46%על רקע אישור תוכנית החילוץ למגזר הרכב בארה"ב .בהמשך
השבוע המדד נסחר בתנועה צידית בטווח מחירים צר יחסית בהשפעת נתוני מאקרו מעורבים.
ניתוח טכני – המדד פרץ בתחילת השבוע את קו ההתנגדות היורד מהשר הגבוה מתחילת חודש נובמבר ובהמשך השבוע דשדש מעל
קו ההתנגדות שנפרץ בתחילת השבוע כאשר טכנית המדד רושם תיקון טכני למהלך עליות הקצר שנרשם בשבוע שעבר וביום שני
האחרון .פריצה של רמת ה 9000 -נקודות תהווה טריגר להמשך תיקון עולה אל עבר מחיר היעד ב 9580 -נקודות ,מנגד שבירה כלפי
מטה של אזור  8080תהווה טריגר לבדיקה חוזרת של השפל ב 7780 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר לאורך השבוע במגמה חיובית על רקע הערכות בדבר קיצוץ תפוקות הנפט .ביום רביעי פורסם דו"ח המלאים אשר
הציג עליה נמוכה מהצפוי במלאי הנפט ודחף את מחיר הנפט לעליה  7.8%המשקף מחיר של  47.4$לחבית.
ניתוח טכני – כישלון הפריצה של רמת ה 48$ -שהתרחשה ביום רביעי מלמדת על עוצמת המגמה השלילית בנפט וכל ניסיון לתיקון
מסתיים ביצירת שפל חדש .המתנדים תומכים בהמשך מהלך יורד כאשר שבירה כלפי מטה של רמת ה 41.8$ -תביא להמשך
המומנטום השלילי אל עבר מחיר היעד אשר ציינו בסקירה האחרונה  27.9$ -לחבית בפרק זמן קצר~בינוני .פריצה של 48$
והתבססות מעליה עשויה לבטל את התרחיש.

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 – בשבוע שעבר ציינו את ההתנגדות היורדת במניה ואת ההתנגדות האופקית שהיתה ברמת  2473הנקודות .עקב חלוקת
הדיבידנד ,ירד הגרף בהתאם ורמת ההתנגדות שירדה אל רמת  2378הנקודות נפרצה כבר ביום שני של השבוע .כפי שנאמר
בסקירה הקודמת ,פריצה זו היוותה איתות קניה למניה .יעדי הפריצה גם כן עודכנו למטה עם הדיבידנד וכרגע המניה מתקרבת לאיזור
הגאפ הפתוח  2790-2975הנקודות שמהווה איזור התנגדות .יחד עם המתנדים המהירים הגבוהים ,עולה כרגע הסיכון לתיקון ולכן יש
לעבוד עם  .TPפריצת איזור הגאפ תהווה איתות חיובי להמשך.
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 – המניה כשלה שוב השבוע בפריצת רמת ההתנגדות סביב  151הנקודות .רמה זו הופכת להיות התנגדות חשובה
ומתחזקת בכל פעם שהמניה כושלת בפריצתה .המתנדים המהירים שהגיעו לרמה גבוהה הסתובבו מטה ויכולים להעיד על
מימוש/דשדוש בטווח הקצר .רמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  131.60הנקודות ומתחתיה ברמת  125.40הנקודות .פריצה של
ההתנגדות הנ"ל בצורה ברורה תהווה איתות קניה למניה עם יעד בכיוון  175-180הנקודות.
אסם ) – (304014החברה,אסם השקעות בע"מ ,הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה מתמקדת
ביצור ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים ,מרקים ,מוצרי מאפה,
פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר ותחליפי בשר קפואים,
סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בדשדוש רחב מזה כמה חודשים .בתוך דשדוש זה זיהינו כבר בעבר את רמת ההתנגדות באיזור 4700
הנקודות ,רמה שעצרה את המניה מספר פעמים בעבר .קצת מעליה נמצאת ההתנגדות של שיא כל הזמנים .מתנד ה MACD-חצה
את רמת האיזון לתוך הטריטוריה החיובית ומתנד ה ADX-מצביע על המשך הדשדוש המדובר .במידה ונראה פריצה של ההתנגדויות
הנ"ל ,נרצה לראות את ה ADX-עולה כלפי מעלה וחוצה את קו ה DI-האדום ,דבר שיעיד על תנועה מגמתית עולה.
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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25

ניתוח טכני  -מניה זו עלתה גם בסקירה השבועית האחרונה  ,והתנהגה בהתאם לצפי -כלומר – סגירה מעל רמת  1200-לפני שבוע
נתן איתות חיובי ראשוני ולאחר מכן פריצה של קו מגמה יורד ואף הגעה ליעד הראשוני על .1383
בשלב זה רמת  1383נחשבת כתמיכה למנייה – וההתנגדות נמצאת על קו המגמה היורד העליון בגרף – בשילוב אופקי .1673-
מתנדים מהירים כבר גבוהים – כך שנראה שבהגעה להתנגדות קו המגמה היורד העליון ב1673 -תצא לאיוורור לפחות.
סיכום – עדיין תחת מהלך עולה מתקן  ,בהתאם לרמות ההתנגדות \ תמיכה שפורטו לעיל.
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 הפרמצבטית ,הינה
אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב ל90%-
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  ,SICORובינואר  2006הושלמה רכישת  .IVAXהמנייה
נסחרת במקביל במדד ת"א  25ובנאסד"ק .היות ונקבעת בנאסד"ק הניתוח מבוסס לפי גרף חו"ל.
ניתוח טכני – מגלה כי המנייה ממשיכה בשלב זה בהתכנסות מחירים  .כאשר רמות  44דולר מלמעלה ו 42-מלמטה הם כעת גבולות
המסחר  .יציאה ברורה וסגירה מחוץ לרמות אלה ייתן איתות בהתאם  ,כאשר פריצה ייתן יעד ראשון ל 46-דולר ,ואילו שבירה – ייתן
יעד על  . 39.7קשה בשלב זה לדעתנו לקבוע את כיוון התנועה  ,אולם יש לציין כי בגרפים ארוכי הטווח  ,השבועי והחודשי

המתנדים נוטים לכיוון יורד.
בריינסוויי ) - (1100718החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי
לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי פיתוח .בריינסוויי
פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני  -התמונה הכללית השבוע חיובית .המנייה נעצרה על קוו מגמה עולה .שבירתו עלולה לשלוח את המנייה לבדוק את רמת
התמיכה בשער ) 400שהיתה עד לאחרונה רמת התנגדות( .המתנדים המהירים נמצאים ברמות גבוהות ובעצם מאותתים למימושים.
יודגש כי במהלך המתקן האחרון ,המנייה ביצעה תיקון פיב'  38.2%למהלך היורד האחרון.
קרדן אן.וי ) - (1087949החברה ,קרדן אן .וי ,.הינה חברת השקעות ואחזקות ,אשר פועלת ,באמצעות חברות בנות וקשורות,
בחמישה תחומי פעילות:
 נדל"ן :ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל"ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים. מתן שירותים פיננסיים בארצות מרכז-מזרח אירופה. תשתיות :ייזום ,ניהול וביצוע פרויקטים בעיקר בנושאים הקשורים למים ,ביוב ,איכות הסביבה וחקלאות. מסחר במוצרי צריכה :יבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת  (General Motorsויבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. תקשורת וטכנולוגיות.ניתוח טכני  -המנייה מדשדשת כעת במחזורים נמוכים .רצועות בולינגר מכווצות ,דבר המרמז על תנוע החדה בפתח .המנייה חצתה
ממוצע נע  20מלמטה למעלה ולהערכתי תנסה לתקוף את הרצועה העליונה .מדד זרימת הכסף מעיד על זרימת כסף אל המנייה .ה-
 MACDנתן איתות חיובי .כמו-כן) TRIX ,אינדיקטור מוביל( נתן אף הוא איתות חיובי.
ג'י.טי.סי ) - (1091081החברה ,ג'י.טי.סי .ריל אסטייט אן.וי ,עוסקת בשני תחומי פעילות:
 נדל"ן מניב :איתור ,ייזום ,פיתוח ,השכרה וניהול של מבני משרדים ומרכזי מסחר. נדל"ן למגורים :איתור ,ייזום ופיתוח של מבני מגורים ומכירה של יחידות דיור למגורים.עד  2006עסקה ג'י.טי.סי במרכז-מזרח אירופה .בתאריך זה החליטה ג'י.טי.סי להרחיב פעילותה לאיזור גיאוגרפי נוסף  -סין .בשנים
 2006-2007המשיכה קבוצת ג'י.טי.סי בהרחבת פעילותה בסין .נציין כי ג'י.טי.סי הינה חברה זרה ,הרשומה בהולנד.
ניתוח טכני  -המנייה מדשדשת כעת סביב ציר ה 1000-במחזורי מסחר נמוכים .השבוע הבא נראה אם שבירת רמת התמיכה ,1000
הינה שבירת שווא או לא .רמת התמיכה הבאה נמצאת באזור  .800אותרו סטיות שווריות באינדיקטורים.MACD, RSI :

על רגל אחת
פועלים ) – (662577בשבוע שעבר ציינו כי פריצת ההתנגדות האופקית ברמות  815-820תוכל להוות שינוי מגמה לטווח הקצר.
השבוע ראינו את המניה פורצת את ההתנגדות הנ"ל וממשיכה עוד כמעט  11%למעלה עד שפגשה את ההתנגדות סביב 910
הנקודות .פריצה של רמה זו ,אחרי אוורור מתנדים מהירים תוכל להיות איתות קניה מחודש לטווח הקצר עם  SLבשבירתה מטה.
מכתשים אגן ) – (1081819המניה פרצה השבוע את רמת ההתנגדות האופקית  1422הנקודות וקיבלה איתות חיובי לטווח הקצר.
עם זאת ,מתנד הסטוכסטי העומד קרוב ל 100-מעלה את הסיכוי שפה תבוא עצירה ,אפילו זמנית של גל העליות לפני שתוכל לשוב
ולעלות .רמת ההתנגדות הבאה נמצאת ברמת  1600הנקודות ומעליה  1720הנקודות.
הוט ) - (510016המנייה נכשלה השבוע בפריצת רמת ההתנגדות ב 2500-ועושה דרכה דרומה אל ממוצע נע  ,20היושב באזור
 .2000מדד זרימת הכסף ) (MFIנתן איתות שלילי ,קרי זרימת כסף מחוץ למנייה .התמיכה האופקית הקרובה נמצאת בשער .2000

גולף ) - (1096148המנייה הצליחה השבוע להבקיע את רמת ההתנגדות  ,1300אך לא הצליחה להישאר מעליה .לאחר נגיעה כפולה
ברצועת בולינגר העליונה המנייה החלה לרדת למטה .התמיכה הקרובה של המנייה נמצאת בשער  .1200שבירתה תיתן אישור שלילי
נוסף .יודגש כי המתנדים המהירים כבר גבוהים מידי וזקוקים לאוורור.

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.

