הסקירה השבועית של ספונסר – 18.04.2010
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 מעורבת עם נטייה לעליות שערים למרות אקורד צורם וירידות חדות ביום חמישי נרשמה בסיכום
שבוע המסחר החולף בבורסה המקומית .מדדי ת"א  ,75הנדל"ן והתל-טק רשמו עליות שערים נאות של כ 3% -בממוצע כל
אחד ומדד המעו"ף רשם עלייה מתונה יותר של רבע אחוז .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות אמפל אמריקן ואינטרנט זהב
שירדו בכ 7.5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית כלל ביוטכנולוגיה זינקה בכ 15% -לאחר כמה הודעות חיוביות של חברות
בת ומצגת שהתקיימה בבורסה באחד העם והתקבלה באהדה רבה .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית
וסיימו בעליות שערים של כ 0.3% -בממוצע כשמדד התל בונד השקלי בלט לטובה כשעלה בכמעט  .0.9%באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה חיובית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד  0.55%בסיכום שבועי ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( עלו עד  0.3%בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע עמד על כ 1.6 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.25% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.29% -מדד הבנקים ירד ב ,0.36% -מדד מדד נדל"ן
 15רשם השבוע עליה של  3%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .3.57%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט
ללא שינוי ונסחר ברמה של  3.70ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכרבע אחוז בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1215נקודות כשיש לקחת בחשבון כי המדד הגלום
שמחושב עפ"י שערי האופציות מגלם שער סגירה גבוה יותר בסיום המסחר ברמה של  1219נקודות שמסמן צפי לעליות
שערים בפתיחת המסחר ביום ראשון בבוקר .כפי שציינתי בכל התחזיות האחרונות היעד המסומן שנמצא ברמת שיא כל
הזמנים של  1250נקודות כמעט והושג בשבוע שעבר אולם אז המדד התקפל מעט מטה ,כעת הוא צפוי לדשדש מעט סביב
הרמות הנוכחיות מתחת למחירי השיא אולם בסופו של דבר צפוי לפרוץ כלפי מעלה ולרשום שיאים חדשים .רק ירידה
מפתיעה מתחת לרמת  1180הנקודות שהפכה לתמיכה חזקה וחשובה להמשך הדרך תהווה איתות שלילי שיסמן תיקון טכני
עמוק יותר כלפי מטה לכיוון  1140נקודות.
שקל-דולר – הדולר נחלש בתחילת השבוע החולף ואף ירד מתחת לרמה של  3.70ש"ח לדולר .בכך התקרב המטבע
האמריקאי לתמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר שכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע לא
צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות
קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת – המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי רשם מהלך עליות נאות מאז שפרץ את ההתנגדות סביב רמת 3900
הנקודות אולם כעת מתקשה לחצות את רמת ההתנגדות הבאה השוכנת קרוב לרמה של  4100נקודות .כרגע ,התמיכה
כאמור נמצאת ברמה של  3900נקודות ומנגד ,ההתנגדות נמצאת קרוב לאזור  4100הנקודות.
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 .כפי שכתבנו בסקירות האחרונות
המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב  .1150גם השבוע המשיך המדד להפגין עוצמה בלתי
רגילה יחד עם כל מדדי ארה"ב והמשיך את המגמה החיובית מהתקופה האחרונה ,ניתן לראות בגרף את רמת התמיכה
קצרת הטווח סביב  1175נקודות שמביאה קונים חדשים ואת רמת השיא האחרון שנפרץ ברמת  1150נקודות שטרם נבדוק
אך סביר שיהווה קרקע מוצקה .כתבנו גם על מרווח עולה שפתח מתנד ה  RSIשהתממש יפה מאוד השבוע אשר גרם
להמשך מגמת העליות.
מדד הנסד"ק  -100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו
יורק .מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה,
חומרה ,טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .עוצמת העליות השבוע לא פסחה גם על מדד מניות הטכנולוגיה שנסחר
באזור שלא ראינו מאז יוני  ,2008שהוא תחילת המשבר הגדול .הדוחות המצוינים של חברת אינטל הביאו קונים חדשים
למניות הטכנולוגיה והמדד פתח גאפ עולה באמצע השבוע ברמת  2006.5ומתקרב לאזור התנגדות היסטורי ב  2050שם
ככל הנראה יצא לתיקון וגם לסגירת הגאפ שנפתח.

ניתוח מניות
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 נמצאת בתוך תעלה עולה קצרת טווח ועל כן נחשבת חיובית כל עוד ממשיכה לנוע בתוכה וליצור תצורה
עולה .עם זאת ,על גרף המניה ניתן לזהות כמה סימני אזהרה ,בין אם לטווח הקצר ובין אם לארוך .ראשית ,המניה נכשלה
פעמיים בפריצת רמת  230הנקודות בשבועות האחרונים .אם נסתכל לטווח ארוך יותר ,ניתן לזהות סטיות דוביות על המהלך
העולה .פרמטרים אלו אינם מהווים איתות מכירה אך יכולים לשמש כתומכי החלטה.
במידה ותשבור המניה את התעלה העולה ,התמיכות הבאות מלמטה נמצאות ברמת  212הנקודות ,שם גם יחכה לה מ.נ50 .
ומתחת ,איזור  207הנקודות .אם תצליח המניה להישאר בתוך התעלה העולה ,תאלץ להתמודד שוב עם רמת  230הנקודות
שרק פריצה שלה ייתן איתות כניסה מחודש למי שבחוץ.
פיבי ) – (763011החברה ,פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ ,הינה חברת אחזקות אשר פעילותה כוללת את המגזרים הבאים:
 עסקי :חברות גדולות ובינלאומיות ,לרבות גופים הקשורים להן. מסחרי :חברות בסדר גודל בינוני. משקי בית :לקוחות פרטיים. עסקים קטנים. ניהול פיננסי. השקעות ריאליות :פעילות נדל"ן. מגזר אחר :השפעות שאינן קשורות בפעילות עסקית שוטפת.ביוני  2006מכרה קבוצת פיבי את פעילות קרנות הנאמנות ובנוב'  2007את פעילות קופות הגמל.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בין קו תמיכה עולה )המלווה ע"י מ.נ (70 .לבין קו התנגדות עולה .על הגרף ניתן לזהות בבירור
את איזור  8800הנקודות המהוהה איזור תמיכה חשוב למניה לטווח הקצר-בינוני .ניתן לראות כי המניה שהתה זמן ממושך
על תמיכה זו ולכן שבירתה מטה תהווה איתות לשינוי התמונה הטכנית לרעה ,במיוחד שקו התמיכה העולה יישבר יחד איתה
אם זה יגיע בימים הקרובים.
חשיבות התמיכות הנ"ל מהווה גם את ההזדמנות לכניסה לטרייד – אם המניה תגיע לאיזור זה ,המהווה תמיכה משולשת
)אופקית חזקה ,עולה ומ.נ 70 .שהחזיק מספר רב של פעמים( ותתהפך מעליו ,יהיה זה איתות אגרסיבי לכניסה ללונג עם SL
צמוד בשבירת התמיכות על מנת לשמור על יחס סיכוי\סיכון טוב.
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
דיגיטלי.
לצילום
וחיישנים
ספקים
ניהול
תקשורת
מוצרי
אותות,
טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב NASDAQ-והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – בסקירה של השבוע שעבר ציינו את התמיכה ברמת  582הנקודות והשבוע ראינו את המניה מתרוממת מרמה
זו ובבדיקה חוזרת של האיזור ,נתמכה שוב .איזור  582הנקודות הופך להיות איזור התמיכה החשוב לטווח הקצר שכל עוד
המניה מעליו ,אין איתות יציאה למי שבפנים .ניתן לראות על הגרף את איזור ההתנגדות סביב  650הנקודות שבלם אותה
בשבועות האחרונים .פריצה של איזור  650הנקודות תפתח תבנית של תחתית כפולה ) (Wעם יעד בשיא האחרון – 702
הנקודות.
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.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25

ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי עדיין המנייה מתכנסת על תמיכה והתכנסות זו אפ נהיית יותר מהותית כעת  ,ואפשר
להעריכ שבשבוע הבא נראה יציאה מהתכנסות זו לאחד הכיוונים כאשר -למעלה יש לנו את התנגדות ממוצע  50שנכון
לעכשיו  -בערכ של  834ואילו מתחת רצועת התמיכה  .800-810יציאה מתחום המסחר הנ"ל ייתן אתות בהתאם.
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 ממשיכה בהתכנסות המחירים של התקופה האחרונה ,צורת ההתכנסות היא יתד דובית ולכן יש להמתין
לפריצת השיא האחרון ב  1800נקודות ע"מ שיתקבל איתות קניה .רמת התמיכה האופקית והמשמעותית שוכנת ב 1585
נקודות.
פריגו – חברה ,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 את רמת השיא השנתי ובכך מקבלת איתות חיובי נוסף ,התבססות מעל
רמה זו גם ביום המסחר הבא תאפשר את המשך התנועה העולה עם יעד לתקרת התעלה העולה.רמות תמיכה שוכנות ב 60
דולר ואחריה ב  58דולר למניה.
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 .מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות
הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במסעה למעלה תוך שהיא מתבססת מעל רמת  304000נקודות שמהווה גם את רמת
התמיכה הקרובה והחשובה לטווח הקצר .רמת ההתנגדות שוכנת בשיא האחרון על  331100נקודות ,פריצתה תהווה איתות
טכני חיובי נוסף לנייר עם יעד ראשון באזור .360000
מזרחי טפחות ) – (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו”ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי
נאמנות ,חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק
הפועלים את מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתהליך התכנסות המחירים של התקופה האחרונה ,בשלב זה ניתן לזהות תמיכה על קו
המגמה העולה מרמת השפל שבמידה ולא ישבר המניה תצא למהלך עולה נוסף לדעתי ,איתות טכני לכך יתקבל עם פריצת
ההתנגדות ברמת  3600נקודות ויעד התבנית יהיה ל  .3900רמת התמיכה האופקית המשמעותית היא  ,3400שבירתה
תהווה איתות טכני שלילי לנייר.
אבנר יה"ש ) – (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז
כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות
חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של
חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם ”הוצאות חיפוש
ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה .נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצוינים
כאן הינם עובדים של השותף הכללי.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתנועת הדשדוש בין רמת  170נקודות מלמעלה לרמת  157מלמטה ,פריצה או שבירה של
גבולות הדשדוש יתנו את האיתות למהלך הבא בנייר.
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 .25
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים ברורה בשלב זה כנראה בגרפ המצ"ב .כאשר תמיכה
ברמת  4538ששבירתה יאשר אתות שלילי ברור להמשך  ,בעוד שפריצת ההתכנסות ) כלומר סגירה מעל  ( 5000יאשר
אתות חיובי להמשך .המצב כאן מאוד מעניין ויש לעקוב עד לאתות המתאים.

על רגל אחת
אסם ) – (304014בשבוע שעבר כתבנו כי פריצת קו ההתנגדות היורד ייתן איתות קנייה למניה .ביום ראשון כבר ראינו את
הפריצה המיוחלת וניתן האיתות ללונג .המניה השלימה ביום חמישי את המהלך בהגיעה לאיזור השיא )השלימה תבנית (W
אך כשלה בפריצתו .בשלב זה ,רק פריצה של שיא כל הזמנים תהווה איתות קנייה למי שבחוץ.
פועלים ) – (662577מניית הבנק נתנה איתות שלילי ראשוני בסוף יום המסחר האחרון בעת שברה קו תמיכה עולה קצר
טווח .בשלב זה ,נחכה לראות איך תתמודד המניה עם התמיכה ברמת  1578הנקודות ששבירתה מטה בצורה ברורה תהיה
איתות הפעלת SLלסוחרים .היפוך מעל איזור זה יכול לשלוח את המניה חזרה לאיזור  1660הנקודות.
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה לנו כי  ,המנייה פרצה השבוע את
רמת  819שהיוותה התנגדות השיא .בשלב זה רמה זו הופכת לתמיכה הקרובה  ,כאשר התמיכה היותר מהותית יושבת על
קו המגמה העולה  .לכן -כל עוד שמעל תמיכת  -819עדיינ חיובית  ,ומתחת תמיכה על  ,770בשילוב עם קו המגמה העולה.
ישראמקו ) – (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית המנייה עדיין נשענת על תמיכת קו המגמה
העולה ארוך הטווח  ,וכל שכך המנייה עדיין חיובית .לאחרונה המנייה נמצאת בטווח מסחר רוחבי  ,כאשר ההתנגדות על רמת
 .62.7יש לציינ כאנ  ,שכעת נוצר קו התנגדות דיי חזק גם ברמת  , 60לכן  ,תחום המסחר בין קו המגמה העולה לרמת 60
הינו התחום כעת ויציאה ממנו יוביל לאתות הבא .תמיכת קו המגמה העולה נמצאת ברמת . 56.7
בזק ) – (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי כעת המנייה נמצאת בתחום מהלך רוחבי
לאחר שהשיגה את יעד הפריצה האחרון .התמיכה כעת על ממוצע  50שעובד צמוד עם המנייה על 1013 -ואילו ההתנגדות
ברמת  .1080אתות יתקבל ביציאה מתחום התמיכה \ התנגדות שהוזכרו.
טאואר ) – (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נשענת על קו מגמה
עולה לטווח הקצר -בינוני ,ובנוסף גם עדיין משייטת בתחום מהלך רוחבי  , 652\582 ,כאשר אתות לטווח הקצר יתקבל
ביציאה מתחום רמות אלה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpsponser 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.

