הסקירה השבועית של ספונסר – 17.05.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – ירידות שערים קלות נרשמו בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שמדד המעו"ף הגיע בתחילת השבוע
בדיוק ליעד אותו ציינו בשבועות האחרונים ברמה של  850הנקודות .המדדים המובילים רשמו ירידות שערים של כ2% -
בממוצע כשמדד ת"א  75בלט לשלילה כשירד בכ .5% -באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בירידות שערים חדות יחסית של
כ 2% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה חיובית כשנרשמו עליות שערים נאות באג"חים צמודי המדד ועליות שערים
מתונות יותר באפיק השקלי .מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות על רקע נעילת מסחר חיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב
לאחר פרסום של תוצאות סבירות במבחני הלחץ של המערכת הפיננסית בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר
והצהריים המוקדמות ביציבות ולקראת סיום המסחר המגמה החיובית אף התחזקה בהובלה של מניות הבנקים ובמיוחד מניית
בנק דיסקונט שזינקה בכ ,8% -מניות הנדל"ן והיתר שסיימו את יום המסחר בעלייה של מעל  4%כל אחד .יום שני נפתח
בעליות שערים קלות ,אולם החל משעות הצהריים המדדים המובילים עברו להסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות
הנדל"ן כשהיה נראה כי המשקיעים חוששים מהמו"מ שהתקיים לגבי תקציב המדינה ובמקביל מימשו רווחים שנוצרו בחודשים
האחרונים.
יום שלישי נפתח ביציבות על רקע פתיחת יום המסחר בבורסות אירופה .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בעליות
שערים ,אולם בשעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתמתן ובהמשך הבורסה עברה להיסחר במגמה מעורבת בהשפעת
החוזים העתידיים .לקראת סיום המדדים תיקנו כלפי מעלה וחתמו עוד יום מסחר חיובי בהובלה של מניות בנק דיסקונט
ואפריקה ישראל שקפצו בכ 7.5% -כל אחת .ביום רביעי המדדים המובילים באחד-העם איבדו מערכם כ 2.5% -בממוצע
בהובלת מדדי התל-טק והנדל"ן .מדד הנדל"ן עבר לטריטוריה השלילית לקראת סיום המסחר ,לאחר שבמרבית שעות המסחר
היה היחידי מבין המדדים המובילים שרשם עלייה בערכו .בין מניות המעו"ף בלטה לחיוב מניות סלקום ,ומנגד משכו מניות
אורמת ובז"ן שהובילו את הירידות במדד.
אתמול )חמישי( ,נרשם יום מסחר תנודתי שסגר שבוע הפכפך בבורסה של תל אביב .הצפי לפתיחה במגמה מעורבת בוול
סטריט תרם ליציבות שנרשמה במדדים המקומיים בסיום המסחר וכך גם הירידות המתונות שמאפיינות את המסחר באירופה.
באסיה נרשמו לפנות בוקר ירידות חדות על רקע הירידות שאפיינו יום קודם לכן את וול סטריט .מניות הבנקים בלטו לשלילה
והעיבו על מדד המעו"ף .מניית אורמת בלטה בצד השלילי כשירדה בכ 4% -לאחר פרסום דו"חות לא מוצלחים במיוחד .מנגד,
מניית אלביט מערכות עלתה בכ 2.6% -לאחר שדיווחה כי החברה הבת שלה בארצות הברית ,זכתה בחוזה במסגרת תכנית
הצבא האמריקני להטמעת מערכות בקרת ירי .חוזה זה הינו הסכם מסגרת להזמנות בשווי כספי עד  197.5מיליון דולר אשר
יתקבלו במהלך  5השנים הקרובות .החוזה הראשון בהיקף של כ 22 -מליון דולר צפוי להתקבל בקרוב.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.33% -מדד ת"א  75ירד  ,5.07%מדד הבנקים ירד ב ,0.73% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.56%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .4.37%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כחצי
אחוז לרמה של  4.135ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד השבוע בכ 1.3% -למרות שפתח את השבוע בעליות שערים נאות ונגע בדיוק יעד אותו ציינו
בשבועות האחרונים ברמה של  850שמהווה את השער הגבוה ביותר במהלך העליות הנוכחי .כעת אנחנו נכנסים למעין דשדוש
בין הרמות  800-850נקודות כאשר פריצה של הרמה העליונה תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור  910הנקודות ,ומנגד
שבירה של רמת  800הנקודות תהווה איתות מכירה )שורט( עם יעד ברמה של  710נקודות .אין טעם לדעתנו לבצע פעולות
חפוזות לפני קבלת איתות כלשהוא שכנראה יתקבל במהלך השבועיים הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידה קלה של כ 0.5% -לאחר שכזכור לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות
החשובה והקריטית להמשך ברמה של  4.25ש"ח לדולר ומשם צלל במהירות עד לרמה של  4.06ש"ח לדולר .רק במקרה של
פריצה של אזור זה יתקבל איתות קניה מחודש כשסביר להניח שנראה את הדולר ממשיך לדשדש בטווח של  4-4.25ש"ח
לדולר בשבועות הקרובים.
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 רשם עליות נאות של כ 20% -בחודשיים האחרונים
וכעת נכנס לתיקון טכני לאחר שהגיע בדיוק ליעד אותו ציינו כאן בשבועות האחרונים ברמה של  5000נקודות .רק פריצה של
אזור זה תהווה איתות קניה מחודש 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 השבוע במגמה שלילית ושבר את רמתה תמיכה הנקודתית ב 1700 -נקודות .ביום חמישי המדד רשם
תיקון עולה ,אולם נבלם על ידי רמת ה ,1700 -כך שכעת רמה זו הפכה להתנגדות .במידה והמדד יכשל בפריצה של רמה זו
וישבר את רמת ה 1655 -נקודות כלפי מטה יופעל טריגר שלילי לתחילת תיקון עמוק יותר עם יעד מינימאלי של התנועה ב-
 1600נקודות עם תחנת ביניים ב 1624 -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 נסחר השבוע במגמה שלילית ונתמך ביום חמישי מעל רמת
התמיכה הכפולה ב 8216 -נקודות )ראה גרף מצורף( .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע המצביעים על כך שמדובר בתיקון
נקודתי בלבד .שבירה של רמה זו וכישלון פריצה חזרה יביא לתחילת תיקון עמוק יותר לאזור  7780נקודות.
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 נסחר במגמה שלילית לאחר
ששבר כלפי מטה את רמת התמיכה הנקודתית ב 900 -נקודות .טכנית המדד חיובי כל עוד נסחר מעל קו התמיכה העולה,
ושומר על קו התמיכה האופקי ב 876 -נקודות.
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 במגמה שלילית לאורך שבוע המסחר ,זאת בניגוד למגמת השוק ,נתון המצביע שבשלב זה מדובר
בתיקון בלבד בתוך מגמה עולה וסבירות גבוהה לסיום התיקון ותחילת גל עולה חדש .רמת ה 34 -משמשת כאזור התנגדות
כפול שרק פריצתו תהווה טריגר לתחילת תיקון עמוק יותר במדדים המובילים ,ובפרט מדד ה.S&P500 -
נפט – הנפט נסח במהלך שבוע המסחר שחלף מתחת לרמת ההתנגדות האופקית ב .60$ -טכנית ההתבססות מהווה חיזוק
לך שהמגמה חיובית ופריצה של רמת ה 60$ -תהווה טריגר לתחילת גל עולה חדש עם יעד ב .67.29$ -מלמטה רמת ה-
 54.75$משמשת כרמת התנגדות אמינה.

ניתוח מניות
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 נמצאת במהלך עולה ברור תוך יצירת שיאים ושפלים עולים אך נראה שכעת היא בדרכה לתחתית התעלה
העולה .תמיכה קרובה על רמת  35000ששבירתה תאותת לדעתי על תיקון עמוק יותר לכיוון התמיכה האופקית הבאה ב
 25000נקודות .יש לציין כי ישנו גם גאפ עולה שנפתח עם תחילת המגמה העולה ונמצא מתחת ל רמת  20000הנקודות אך
אין חובה שייסגר.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה 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 אתהאשלג 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 בעיקרעל הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת במהלך עולה ברור ,ובמסגרת תעלה עולה .לאחרונה הגיעה המנייה עד לתקרת התעלה העולה,
ושם יצאה למימוש  /דשדוש המתבטא על תמיכת ברמת  4000בתוך התעלה .תמיכה מתחת מצויה ברמת  .3700בשלב זה
מתנדים מהירים יצאו לאיוורור ,כדי לקבל כוח לבניית מהלך עולה המשכי .רמת ההתנגדות הבאה נמצאת על  4500אופקי ,וגם
במנייה זו אפשר להבחין בתנועת ממוצע  50העולה מלמטה למעלה ובדרכו לחתוך את ממוצע  ,200שזהו בדרך כלל איתות
חיובי לטווח ארוך.
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות - :זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית - .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק - .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – המניה ביצעה מהלך עולה מרשים יחד עם השוק כולו אך לאחר שלושה ניסיונות כושלים לפרוץ את רמת 156
הנק' ברמה היומית )נעילה( החלה התיקון טכני יורד תוך שבירת קו המגמה העולה כלפי מטה .כעת לדעתי המניה בדרכה
לעבר התמיכה האופקית ברמת  128-130הנק' ששבירתה תהווה איתות יציאה מהמניה .כניסה מחודשת לדעתי רק בפריצת
רמת  156הנק' ברמה היומית.

אורכית ) - (1082346החברה ,אורכית תקשורת בע”מ ,מפתחת ,מייצרת ומשווקת מודמים תוך שימוש בטכנולוגיית ה - DSL
הכוללת את הטכנולוגיות  HDSL, ADSL, G.SHDSLו -VDSL.טכנולוגיית(  ADSLהעברה אסימטרית ספרתית לחוג המנוי )
מאפשרת העברת מידע בתדירויות גבוהות דרך קווי נחושת קיימים ,על ידי כך שהיא לוקחת את רוחב הפס של חוט הטלפון,
מפלחת אותו לקווים נפרדים ומאפשרת לחברות הטלפון לספק שירותים מתקדמים ללקוחותיהן .החברה ,אורכית תקשורת
בע”מ ,משווקת את מוצריה לחברות טלפוניה ולספקי שירותי אינטרנט ,בעצמה ודרך מפיצים .ניירות הערך של החברה ,אורכית
תקשורת בע”מ ,החלו להיסחר בבורסה בתל אביב בחודש מאי  2002ונסחרים ב -NASDAQהחל משנת .1996
ניתוח טכני  -לאחר המהלך העולה המהיר והחזק שביצעה המניה לאחרונה ,ראינו מספר ימים של דשדוש בין רמת  1300ל
 1400נקודות עד לשבירת התמיכה ב  1300שהתבצעה בשני ימי המסחר האחרונים תוך שבירת מ.נ 20 .כלפי מטה .כרגע
לדעתי המניה נמצאת בדרכה לתמיכה הבאה ברמת  1067נקודות בשילוב עם מ.נ  ,50תמיכה והתבססות מעל רמה זו יכולה
להוות אזור כניסה נוח למניה עם סטופ צמוד בשבירת  1060-70כלפי מטה.
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  -ניתן לראות טכנית כי המנייה נמצאת במגמת עלייה ברורה בחודשים האחרונים ,כאשר מגמה זו מתבטאת
בעליות רצופות בליווי התבססות לאחר כל מהלך עולה .לאחרונה פרצה המנייה את ההתנגדות האופקית על  1680אופקית
ומאז הספיקה לתת מהלך עד לרמת  .2288בשלב זה חזרה המנייה לבדוק את תמיכת הפריצה האחרונה ,ונראה כי תמיכה זו
) ,(1680נשמרת בשלב זה ,ומהלך מעל תמיכה זו ,בהחלט אפשרות ריאלית .לסיכום  -תמיכת סטופ על  ,1680כאשר
ההתנגדויות המשמעותיות הקרובות על  ,2288ומעל  .2400תשומת הלב מפונת גם לממוצעים  ,200 – 50כאשר הראשון
במהלך מלמטה למעלה בדרכו לחתוך את ממוצע  200מה שמאותת על מגמה חיובית לטווח היותר ארוך.
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 – המניה כשלה בפעם השנייה בפריצת רמת ההתנגדות  3515הנקודות ויצאה שובה לתיקון .התמיכה הקרובה
נמצאת ברמת  3050הנקודות שם נתמכה בעבר )הרמה הייתה בעבר גם התנגדות וגם תמיכה וגאפ שנסגר( ושם נמצא גם
 .EMA100נר היפוך מעל רמת  3050יהווה איתות קניה אגרסיבי לסוחרים הרוצים לנצל את הריינג' שנוצר כאן .קנייה באזור
 3050הנקודות עם  SLבשבירת  3000הנקודות ויעד חזרה ב 3500-מהווה טרייד עם יחס של  1:9אך מכיוון שנחכה לראות נר
היפוך ,אפילו כניסה ב 3100-אחרי היפוך על התמיכה ייתן יחס של  1:4ולכן יש לעקוב ולראות אם יוצר שם נר היפוך .שבירה
של  3050כלפי מטה בצורה ברורה תהווה איתות חולשה ברור והפעלת .SL
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 העסקית 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 – אחרי מספר ניסיונות לפרוץ את רמת  1090הנקודות במשך השבועיים שקדמו ,שברה המניה השבוע את קו
התמיכה העולה שליווה את המהלך העולה האחרון .ביום המסחר האחרון סגרה את הגאפ הפתוח ברמת  1016הנקודות
ונתמכה שם ,לפחות לרגע זה .שבירה של רמה זו כלפי מטה עלולה לשלוח את המניה לכיוון  953הנקודות שם שוכנת התמיכה
האופקית הקרובה.
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 נבלמה בפעם השלישית על קו ההתנגדות העולה ויצאה שוב לתיקון .ביום המסחר האחרון שברה את קו
התמיכה העולה שליווה את המהלך האחרון אך הצליחה לסגור מעל רמת התמיכה האופקית באזור  7250הנקודות ומעל
ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( שתמך בה גם בפעם האחרונה שנבדק .כל זמן שנמצאת מעל שתי תמיכות אלו ,עדיין נחשבת
לחיובית אך שבירה שלהן עלולה לאותת על שינוי לטווח הקצר כאשר התמיכות הקרובות נמצאות ברמות  6944ו6163-
הנקודות.

אלוני חץ ) – (3900149החברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות
טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות )ארצות הברית וקנדה( ובישראל ,לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל.
עם החזקותיה העיקריות ניתן למנות את  FIRST CAPITALו .EQUITY ONE -במרץ  2007מכרה אלוני חץ את מלוא
החזקותיה בעוגן לחברת אוסיף ,ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.
ניתוח טכני  -המניה ביצעה מהלך עליות מרשים מרמת  400הנק' ועד רמת  932הנק' )גבוה אחרון( ומשם יצאה לתיקון טכני
יורד .לדעתי שבירת הנמוך היומי של יום המסחר האחרון ברמת  770הנק' תאותת על תיקון עמוק יותר עם יעד ראשון ברמת
 700ואחריו ברמת  600הנק' ,מאידך תמיכה והתבססות מעל רמת  770יכולה לאפשר מהלך עולה נוסף במניה .יש לציין כי
מתנד  RSIמראה על סטייה דובית ביחס לגרף המחיר ולכן לדעתי התיקון הטכני ימשך בשלב זה.

על רגל אחת
אבנר ) - (268011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון נתמכה המנייה ברמת 70
אופקית ובשילוב קו מגמה עולה ארוך טווח .כל פעם שהמנייה נתמכה על קו זה בעבר ,נתנה איתות להיפוך עולה ,וכך קרה גם
ביום המסחר האחרון ,וזאת לאחר מימוש נאה שעברה לאחר מהלך עולה מרשים .ההתנגדות הקרובה מצויה על רמת ,76.90
כאשר מעל השיא על  .85.30כאמור סטופלוס יהיה בשבירה ברורה של רמת  70אופקית .מבחינת מתנדים יש לציין כי
המהירים ירדו לרמות נמוכות המזמינות תיקון עולה ,בעוד היותר איטיים עדיין במגמה יורדת ,כאשר תחילת שינוי בהם ייתן
איתות משלים להמשך המהלך העולה במנייה.
בריטיש ישראל ) – (1104009המניה נמצאת על תמיכה חזקה יחסית ברמת  605הנקודות .קניה באזור זה עם  SLצמוד
בשבירת  600הנקודות )וסגירה מתחת( תשמור על יחס סיכוי\סיכון לטובת הסוחרים.
קרדן  – (1087949) NVהמניה מתקרבת אל התמיכה האופקית )שהייתה התנגדות לפני שנפרצה( ברמת  1365הנקודות שם
גם נמצאת תחתית בולינגר .נר היפוך מעל רמה זו יוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי עם  SLצמוד.

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.

