הסקירה השבועית של ספונסר – 15.03.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי ומקוצר עקב חג פורים עבר על הבורסה באחד העם .במדדי המניות המובילים נרשמה
מגמה מעורבת כשלמעט מדד הבנקים שהמשיך להיות שלילי שאר המדדים רשמו עליות שערים קלות של כ 1.5% -בממוצע.
באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו לשם שינוי שבוע מסחר חיובי וחתמו את השבוע בעלייה ממוצעת של כ .1% -מחזורי
המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על פחות ממיליארד ש"ח ליום למעט יום רביעי.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות על רקע סגירת המסחר המעורבת שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה
וארה"ב .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו ביציבות ולקראת הצהריים החלו לתקן כלפי מעלה .בהמשך המדדים חזרו
להיסחר בנמוך היומי ולקראת סיום מדד המעו"ף רשם תיקון עולה נוסף וחתם כמעט ללא שינוי .בית ההשקעות אי.בי.אי .הוריד
את מחיר היעד למניית מכתשים אגן ל 17-שקל 19% ,יותר ממחירה בשוק וההמלצה נותרה על "נייטרלי" .מניית החברה צנחה
בתגובה בכמעט  .6%יום שני התאפיין בתנודתיות רבה לאחר שהמסחר נפתח ביציבות על רקע פתיחת שבוע המסחר
בבורסות אירופה והחוזים העתידיים על מדדי ארה"ב אולם כעבור כשעה המדדים המובילים עברו להיסחר בירידות שערים
בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .בשעה  15.30המדדים החלו לתקן שוב כלפי מעלה ועברו להיסחר במגמה מעורבת
בהשפעה של פתיחת המסחר החיובית בארה"ב )המסחר החל שעה מוקדם מהרגיל בשל מעבר לשעון קיץ( .מדד מניות הנדל"ן
איבד  1%בהובלת מניית אפריקה שפרסמה אזהרת רווח ודיווחה על הפסד של  2.7מיליארד שקל ברבעון הרביעי .החברה
תסיים את שנת  2008עם הפסד של  4.5מיליארד שקל .מניית החברה צנחה בתגובה בלמעלה מ.7% -
יום רביעי נפתח בעליות שערים חדות במיוחד לאחר עיכוב קל בדמות "פתיחה אנגלית" וזאת בהשפעת הראלי שנרשם
בארה"ב בו המדדים המובילים עלו בכ 7% -כל אחד ,אולם עליות שערים אלו התמתנו בשעות הבוקר והמדדים המובילים
דשדשו להחל משעות הצהריים ועד לשלב הנעילה .מניות הנדל"ן בלטו לחיוב והובילו את המגמה החיובית יחד עם מניות
הפיננסים .בשעה  15.30נפתח המסחר בארה"ב בעליות שערים ,אולם מדדי ת"א לא הגיבו והמשיכו לדשדש כשעה עד לנעילת
המסחר .מניות כי"ל והחברה לישראל נסחרו בעליות שערים נאות לאחר זינוקים חדים שנרשמו יום קודם לכן בניו יורק במניות
האשלג והאגרוכימיה .פוטאש בלטה כשעלתה ב.8.2%-
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בירידות שערים בהשפעת המגמה העולמית וצפי לפתיחת מסחר שלילית בארה"ב לפי
החוזים העתידיים .המדדים המובילים נסחרו במגמה שלילית לאורך רוב יום המסחר בטווח מחירים צר המאפיין את התנהגות
המדדים במהלך שבוע המסחר שחלף .לקראת סיום נרשמה התמתנות בירידות בהשפעת פתיחת המסחר בארה"ב בטריטוריה
החיובית .ברקע בית ההשקעות  UBSהוריד את מחיר היעד למניית בנק דיסקונט וחזר על המלצת "מכירה" .בית ההשקעות
העלה חששות מפני הרווחיות של הבנק ורמות ההון שבידיו .מניית דיסקונט צנחה בעקבות ההמלצה בכ 6% -וגררה אחריה את
מדד הבנקים שירד ב.2.68% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.79% -מדד ת"א  75עלה  ,1.54%מדד הבנקים ירד ב .1.54% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  1.18%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.99%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ1% -
לרמה של  4.185ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה כאמור השבוע בכ 1.8% -והמשיך בדשדוש המאפיין אותו בארבעת החודשים האחרונים ברמות
 610-710נקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף מדד המעו"ף נתמך שוב השבוע ברמת התמיכה סביב  630הנקודות
שמסתמנת כתמיכה חזקה וחשובה לטווח הקצר .מלמעלה ,ניתן לראות בגרף שהמדד נתקל כבר כמה פעמים ברציפות באזור
ההתנגדות הקשה סביב  710-715נקודות וקשה לו מאוד לפרוץ כלפי מעלה .מחד ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור
למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של  800נקודות אולם מאידך לדעתנו ,מדובר בתיקון עולה בלבד שצפוי להמשך זמן קצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידות שערים של כאחוז בעיקר בעקבות החלשותו בעולם .הדולר שבר לקראת
סוף השבוע את רמת התמיכה הנקודתית באזור  4.2ש"ח לדולר וכעת הוא צפוי לתקן מעט את מהלך העליות הארוך אותו
חווינו בחודשים האחרונים מרמה של  3.65ש"ח לדולר .סימן לשינוי המגמה החיובית יתקבל רק במקרה של ירידה מרמה של 4
ש"ח לדולר אולם מקרה כזה לא נראה באופק כרגע וכרגע נראה כי מדובר בתיקון בלבד.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .המדד
נתמך בשבוע החולף באזור  3500נקודות וכעת הוא צפוי לתקן במקביל לשוק המניות האמריקאי ובמידה ויצליח לפרוץ בצורה
ברורה היום )שישי( כלפי מעלה את ההתנגדות באזור  3800נקודות ייצא לדרך תיקון עולה משמעותי יותר כשהיעד יעמוד
ברמה של  4000הנקודות.
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 בעליות שערים חדות על רקע נאומו של הנגיד ברננקי בהובלה של מניות
הפיננסים והטכנולוגיה .ביום חמישי המדד פרץ את ההתנגדות הנקודתית ב 1372 -נקודות וחתם את יום המסחר בסמוך לרמת
ההתנגדות ב 1440 -נקודות שתשמש כטריגר להמשך התנועה העולה .כישלון פריצה של רמה זו עשוי להחזיר את המדד
לשפל ב 1295 -נקודות.

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 פתח את שבוע המסחר ביציבות וביום שלישי המדד החל לתקן
כלפי מעלה בחדות בהובלה של מניות הפיננסים זאת על רקע נאומו של הנגיד ברננקי ומנכל סיטי בנק .טכנית המדד פרץ ביום
חמישי את רמת ה 7000 -נקודות ונבלם ב 7165 -נקודות המהווה התנגדות נקודתית לפני רמת ה 7392 -ששימשה עד לא
מזמן כתמיכה והפכה להתנגדות .איתות טכני חיובי יתקבל בפריצה של רמת ה 7392 -נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה
והתבססות מעל רמה זו שתלמד על המשך התיקון העולה 6207 .סומנה כרמת היעד במידה והשפל האחרון ב 6496 -נקודות
תישבר כלפי מטה.

ניתוח מניות
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בשלושה מגזרים - :כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד
ואנגליה .כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג
לייצור דשנים מורכבים - .כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום
ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום - .כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים,
רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים
ומטלורגיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה הופיעה גם בסקירת השבוע שעבר .ניתן לראות כי ניתוח טכני למנייה מראה על עלייה עקבית מתונה,
הנשענת על קו מגמה עולה רצוף מהתחתית מנובמבר שנה שעברה .לטווח הקצר ,ניתן לומר כי כל זמן שהמנייה ממשיכה
להישען על קו מגמה עולה הנ"ל ,אזי התנועה ממשיכה מעלה בשלב זה ,כאשר התנגדות קרובה חשובה נמצאת על רמת
 ,3500ומעל על  .3700סטופ יופעל בשבירת רמת  ,3000בשילוב ממוצע .50
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 .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת
הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי
הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה
ומערכות הינע .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות טכנית כי המנייה נסחרת בתנועה רוחבית לאחרונה ברמות  19000 /17000נקודות .בשלב זה הגיעה
המנייה להתנגדות תקרת הטווח בשילוב מניפת פיבונאצ'י ש"ש .יש לציין כי זו התנגדות חזקה ומשמעותית ,ולכן פריצה של
רמה זו תיתן איתות מהותי להמשך עולה כאשר ההתנגדות הבאה על רמת  .20350מנגד כשלון יפתח מהלך מימוש מטה
כאשר תמיכה ראשונה על  .18000שורה תחתונה – לפני הכרעה .
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 ממשיכה להיכשל בפריצת ההתנגדות האופקית סביב רמת  111הנקודות .מצד שני ,חוזרת ונתמכת ע"י קו
תמיכה עולה .תמונת המתנדים מצביעה על החלשות של העליות ולכן יש לשים לב לשבירה של קו התמיכה הנ"ל – שבירתו
תהווה איתות חולשה לטווח הקצר ומקום בו סוחרים יפעילו  .SLפריצת ההתנגדות הנ"ל בצורה ברורה תהווה איתות חיובי
לטווח הקצר שיתחזק במידה ותבדוק את רמה זו מלמעלה כתמיכה .היעד הראשון במקרה של פריצה יהיה באיזור 125
הנקודות אך כפי שנאמר לעיל ,כרגע נראה כי הנטייה היא למטה.
מגדל ביטוח ) - (1081165החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים:
 ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך :חסכון לתקופת פרישה ,כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות ,נכות ,אובדן כושרעבודה ,מחלות ,ביטוח סיעודי ועוד.
 ביטוח רכב חובה. ביטוח רכב רכוש :כיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי. ביטוח כללי :כולל את יתר ענפי ביטוח כללי ,שאינם רכב .הביטוחים העיקריים הם :ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחיבריאות שאינם מסוג פיצוי.
 שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות ,שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ,שירותי חיתום ,עשייתשוק באגרות חוב ושירותים אחרים.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה של השבוע שעבר ,המניה ממשיכה בתוך התעלה היורדת כאשר השבוע ראינו אותה מנסה שוב
לפרוץ את רמת  305הנקודות שנשברה ללא הצלחה .למרות זאת ,בניגוד לסקירה של השבוע שעבר ,ניתן לראות כי לטווח

הקצר ,המניה יצרה שפל עולה כאשר נתמכה ברמה גבוהה יותר .נר שיעלה גבוה מהנר של יום המסחר האחרון יהווה איתות
אגרסיבי ראשוני לשינוי במניה .סולידיים יותר יחכו לפריצת רמת  305הנקודות .סטופלוס ימוקם בשבירת  275הנקודות.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין,
שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי
תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – אחת המניות היחידות בשוק ששומרת על מומנטום חיובי מזה מספר חודשים כאשר היא נעה בתוך תעלה עולה.
שער המניה מתקרב לרמת התנגדות אופקית ברמת  670הנקודות וכבר השבוע ראינו את המניה כושלת בניסיון פריצה של
רמה זו .רמת המתנדים המהירים הגבוהה מעידה על כך שכרגע ,בשילוב עם ההתנגדות הנ"ל ,גדל הסיכון במימוש במניה על
הסיכוי להמשך עליות רצופות .במידה ואכן תצא לתיקון ,נקודות התמיכה הקרובות הן תחתית התעלה העולה והרמה האופקית
 620הנקודות.
ישראמקו יהש ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .מטרת השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2הינה
להשתתף בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם .לשותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2אין דירקטורים ולא נושאי משרה ,והדירקטורים
ונושא המשרה המצויינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני  -לאחר המהלך העולה המשמעותי שבצעה המניה עד לשיא בשער  57הנקודות החלה בתהליך של תיקון טכני.
לדעתי המניה סימנה בשלב זה את רמת  35הנקודות כרמת תמיכה חשובה וכל זמן שנשארת מעליה אז לדעתי היא חיובית.
מבחן ראשון יהיה בפריצת רמת  45הנקודות ואחריה רמת  50.50הנקודות.
כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע”מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,לרבות חברת מבני
תעשיה בע”מ המוחזקת ,בתחומי הנדל”ן השונים ,לרבות רכישת קרקעות ופיתוחן ,השכרת רכישת ומכירת נדל”ן מניב בתחומי
מסחר ,תעשיה ,מגורים ומשרדים .כלכלית ירושלים פועלת בתחומים הנ”ל בארצות רבות ובכללן ישראל ,ארצות הברית ,קנדה,
גרמניה ,צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,ליטא ,סרביה ,הודו ומקדוניה באמצעות חברות בנות ונאמנויות בחו”ל,
וכן ברוסיה באמצעות חברת מירלנד המוחזקת ע”י כלכלית ירושלים.
ניתוח טכני  -לאחר שנכשלה מספר פעמים בנסיונות הפריצה )והנעילה( של רמת  2000הנקודות החלה במהלך של מימוש
כאשר רמת התמיכה החשובה שוכנת ב  1110הנקודות .ניתן לראות בגרף כי המניה נעה כעת בתוך תעלה יורדת וכל זמן שכך
הינה שלילית ,פריצת התעלה כלפי מעלה תהווה איתות חיובי ראשון.
פרטנר ) – (1083484חברת פרטנר תקשורת בע”מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות  UMTS/GPRS/GSM/HSDPA,תחת המותג הבינלאומי . ORANGEפרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה
בינואר  ,1999והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר
יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  GSM.פרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה
בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה -ADSשל החברה נסחרות בנאסד”ק ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני  -מסוף שנת  2008המניה נמצאת בתהליך של התכנסות כאשר אזור  6650-6700מהווה אזור תמיכה חזקה מאד
למניה .ניתו לראות על הגרף כי המניה נעה כרגע בתעלה יורדת אך לדעתי ישנו סיכוי טוב שהנ"ל תפרץ כלפי מעלה .מבחן
ראשון עומד על  6095הנקודות ואחריו ב .6500

על רגל אחת
מזרחי טפחות ) - (695437מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי למנייה התנגדות משולבת של קו
מגמה יורד ורמה אופקית על  .1800פריצת קו מגמה זה וההתנגדות האופקית ייתנו איתות חיובי ראשוני ופתיחת מהלך עולה
מתקן ,כאשר ההתנגדות המשמעותית הקרובה על רמת .2000
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות חברת הנדל"ן נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המנייה התממשה לאחר
מהלך עולה רציף .בשלב זה רק פריצת רמת  300תיתן למנייה איתות כניסה למהלך עולה ,וכל עוד מתחת לרמה זו עדיין תחת
השפעה שלילית.
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי רק פריצת רמת  1400תיתן איתות
ראשוני לפתיחת מהלך עולה מתקן .כל עוד שמתחת עדיין שלילית.
טבע ) - (TEVAמניות חברת התרופות הגנריות ,נסחרות במדד ת"א  25ובמקביל גם בארה"ב ונקבעת ע"פ המסחר בארה"ב
ולכן הניתוח יתבסס על הגרף הרלוונטי .ניתן לראות כי למנייה תמיכה ברורה בשלב זה ברמת  42.80דולר .כל עוד שנמצאת
מעל לתמיכה זו עדיין חיובית ובמהלך עולה .התנגדות קרובה ברמת  45דולר.
גזית גלוב ) – (126011המניה מתאוששת מגל הירידות שחוותה בשבועות האחרונים .המתנדים מסתובבים מרמות נמוכות
ויש סיכוי סביר בהחלט שנראה תיקון עולה .ההתנגדות הקרובה נמצאת באיזור  1700-1735הנקודות שם תבחן חזקת המניה.

שטראוס גרופ ) – (746016המניה ממשיכה להיתמך מעל רמת התמיכה האופקית ברמת  3200הנקודות .כרגע אין סיבה
להניח שתמיכה זו תשבר שכן התמונה הכוללת מעידה על דשדוש ולכן ניתן להשתמש בה לסיבובים קצרים עם  SLצמוד.
אפריקה ) - (611012המניה ממשיכה בדשדוש בין רמת  3000ל  4000הנקודות .שבירת רמת התמיכה על  3000תשלח
אותה במהירות לבדיקת התחתית ,מאידך תמיכה על  3000יכולה לאפשר מהלך עולה נוסף לעבר  ~3900-4000הנקודות.
לאומי ) - (604611המניה המשיכה בשבועות האחרונים את המגמה שלילית שמאפיינת אותה מתחילת המשבר .לדעתי רמת
 636תהווה תחתית זמנית למניה וסביר שמכאן נראה תיקון עולה כאשר רמת המבחן הראשונה עומדת על  700הנקודות
ואחריה על .740

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.

