הסקירה השבועית של ספונסר – 19.04.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – המסחר בחול המועד של חג הפסח ובכלל בשבועיים האחרונים התנהל באווירה אופטימית ובעליות שערים
חדות בכל המדדים המובילים .במדדי המניות המובילים נרשמה מגמה חיובית בהובלת מדד הנדל"ן שזינק בלמעלה מ!14% -
שאר המדדים עלו בכ 7% -בממוצע כל אחד .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו עוד שבוע מסחר חיובי וחתמו את השבוע
בעלייה נאה ממוצעת של כ 2.5% -ומתחילת השנה השלימו עליות של כ 16% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמו עליות קלות
בצמודי המדד לאחר הפתעה בדמות עלייה חודשית של  0.5%במדד המחירים לצרכן ולעומתן האג"ח השקליות ירדו כאחוז
בשבוע החולף ועד  3%מתחילת החודש .מחזורי המסחר היו נמוכים במהלך חול המועד אולם ביום חמישי נרשם מחזור ער של
כ 1.9 -מיליארד ש"ח.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות בהשפעת המגמה החיובית בשווקי המניות בעולם שנרשמה במהלך חופשת חג
הפסח .המדדים המובילים נסחרו ביציבות לאורך כל יום המסחר משעת הפתיחה ועד לנעילה כשברקע לא נרשמו אירועים
מיוחדים .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ומניות השורה השנייה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,3.54% -מדד
הנדל"ן זינק ב 6.78% -ומדד הבנקים עלה ב .5.12% -יום שני נפתח בירידות שערים על רקע פתיחת מסחר מעורבת בבורסות
אסיה וציפייה לפתיחת מסחר שלילית בארה"ב .בהמשך תיקנו המדדים המובילים את הירידות מפתיחת המסחר והחל משעות
הצהריים דשדשו במגמה מעורבת .מניות הבנקים ומניות הנדל"ן בלטו לחיוב .מניית אפריקה רשמה עליות חדות במיוחד בכל
ימות השבוע ובסיכום שבועי רשמה עלייה של כ 64% -ומתחילת החודש זינקה בלמעלה מ ,! 131% -הרשות לני"ע הודיעה כי
החלה לבדוק את הסיבות למסחר התנודתי ולעליות החדות במניית אפריקה ישראל.
המסחר ביום חמישי ,לאחר  2ימי חופשת חג נפתח במגמה מעורבת בהתאם למגמה שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב ואירופה.
בשעות הצהריים המדדים המובילים עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בליווי מחזורים ערים .את
המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ,ובפרט מניית אפריקה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.62% -ומדד הבנקים עלה ב-
 .3.76%מניותיהן של השותפות בתגלית הגז "דלית" ריכזו עניין לאחר שפורסם כי התגלית היא תגלית מסחרית השנייה
שמוכרת באופן רשמי אולם מדובר בהיקף קטן מהתחזיות של כ 14 -מיליארד מ"ק.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4.90% -מדד ת"א  75עלה  ,7.18%מדד הבנקים עלה ב ,9.21% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  14.44%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .4.51%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית קלה של
כ 0.5% -לרמה של  4.186ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה כאמור השבוע בכמעט  5%וכעת הוא מגיע קרוב ליעד לו ציפינו בחודש האחרון ,זאת לאחר
שהמדד פרץ לפני שלושה שבועות בצורה משכנעת את אזור  710הנקודות .בנוסף להתנגדות אופקית חזקה באזור 800
הנקודות נמצא גם ממוצע נע  200ברמה של  804נקודות )ראה גרף( ולכן רק פריצה ברורה של אזור  800-805הנקודות תהווה
איתות קניה נוסף ומחודש למדד .רמת  750מהווה כיום תמיכה ראשונה אולם כל תיקון למטה שלא ייגמר מתחת לרמת 710
הנקודות יהיה סימן חיובי מאוד לבאות .לסיכום ,כפי שכתבנו בכל השבועות האחרונים בתחזית ,כל עוד המדד מעל אזור 710
הנקודות האיתות הוא לונג )איתות קניה( ברור לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע עלייה קלה של כחצי אחוז והמשיך לדשדש סביב רמות  4.10-4.20ש"ח לדולר.
ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמה של  4.25ש"ח לדולר וכפי שציינו בשבועות האחרונים כל עוד הדולר לא יורד מרמה של 4
ש"ח לדולר הוא באיתות לונג )איתות קניה( וצפוי להמשיך ולהתחזק מול השקל.
מדד נדל"ן  - 15מבט טכני למדד מראה כי לאחרונה פרץ המדד את רמת  200אופקי לאחר דשדוש קצר ,ולמעשה נתן איתות
המשך למהלך המתקן העולה .אתמול אף פרץ את רמת  230אופקי כאשר היעד כעת באזור  250אופקי בשילוב ממוצע .200
יש לציין את מכלול המתנדים ,ובמיוחד המחזורים ,שממשיכים לתמוך במהלך החיובי בשלב זה  .רמת  230הינה רמת התמיכה
הקרובה בשלב זה ,אולם רמת  ,200הינה רמת התמיכה החשובה ,כאשר כל עוד שהמדד מעליה אזי הינו תחת איתות עולה.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .בהמשך
לניתוחים קודמים כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הצרפתי רשם עליות נאות של כמעט  20%בחודש האחרון והשבוע
הצליח לפרוץ את קו המגמה היורד בשילוב של התנגדות אופקית ובכך מתקבל איתות קניה עם יעד ראשוני ברמה של 3150
נקודות כשהיעד הבא נמצא ברמה של  3400הנקודות.
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 חיובית תוך מימושים קצרים .מחזורי המסחר ממוצעים ותומכים בשלב זה בהמשך
התנועה העולה .מלמעלה  1675נקודות מהווה התנגדות אופקית ו 1629 -משמשת כרמת תמיכה נקודתית .פריצה כלפי מעלה
בליווי מחזור מסחר גבוה תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית עם יעד ראשון באזור  ,1768מנגד שבירה של  1600תהווה
טריגר לתחילת תיקון יורד לגל העליון שהחל בתחילת חודש מרץ.

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 ביציבות לאורך שבוע המסחר עם נטיה קלה לעליות .מניות
הפיננסים המשיכו להכתיב את הכיוון בפתח עונה הדוחות  .Q1טכנית המדד נושק לקו התנגדות יורד ארוך טווח כמתואר בגרף
המצורף .מלמטה אזור  7724משמש כרצועת תמיכה שאמורה לבלום את הירידות במידה ויחל מימוש .פריצה של קו
ההתנגדות היורד באזור  8333נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה תהווה טריגר לחידוש המומנטום החיובי עם יעד ראשון ב-
 8790נקודות .הנחת עבודה לימי המסחר הקרובים – מימוש אל עבר רצועת התמיכה הנ"ל.

ניתוח מניות
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו”ל ,על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן,הקמת המבנים ומכירת היחידות
 נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה ,משרדים ומסחר ,בארץ ובחו”ל - .קבלנותבנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים.
 קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבורהסקטור הממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה .מניות החברה נסחרות ב מדד ת”א .25ניתוח טכני  -המניה בצעה מהלך אדיר של עליות מפריצת הדשדוש ברמת  4000הנק' ועד לנעילה שבועית ברמת  8500הנק'.
על פניו נראה שהמניה צריכה להתממש ולקחת אויר לפני המשך המהלך העולה אך פריצת ההתנגדות האופקית ב  8700תביא
להמשך העליות עד ההתנגדות הבאה ברמת  9820הנק' .יש גם לזכור את העובדה שמהלך העליות הנוכחי השאיר גאפ פתוח
ברמת  5230הנק' אך לא בטוח בכלל שייסגר.
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 .יזום ,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 במהלך עליות ברור שהחל ברמת  4000הנק' ונמשך עד נעילה שבועית ברמת  7400הנק' תוך
יצירת שיאים ושפלים עולים .המניה צפויה לדעתי להתמודד בשבוע הבא עם התנגדות אופקית חשובה ברמת  8000הנק'
שפריצתה תביא להתחזקות המגמה והמשך עליות ,מאידך מתנדים ברמות גבוהות ונראה כי המניה תתממש  /תדשדש לפני
המשך למעלה .התמיכה החשובה שוכנת כעת ברמת  6000הנקודות.
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 את המגמה החיובית של התקופה האחרונה ומתקרבת להתמודדות עם התנגדות אופקית חשובה
ביותר ברמת  1031הנק' שפריצתה תיתן יעד מהיר ל  1170הנק' ,מאידך שבירת רמת  955הנק' תוציא מימוש עמוק יותר
במניה לדעתי .אם כן ,טווח המסחר במניה לימים הקרובים הינו  955מלמטה ו  1031מלמעלה כאשר פריצה או שבירה של
אחד הצדדים יתנו את הכיוון הבא.
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  -המניה עלתה ב  31.91%ביום המסחר האחרון תוך פתיחה בגאפ עולה וסגירת גאפ שנשאר פתוח על 1400
הנק' .ההתנגדות הבאה שוכנת ברמת  1500הנק' ופריצתה תיתן יעד לעבר  2000הנק' .מתנדים ברמות גבוהות ויתכן שנראה
מימוש  /דשדוש לפני המשך עליות המניה.
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 CANADA,העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני  -המניה המשיכה השבוע את המגמה החיובית של השבועות האחרונים והגיעה לאזור ההתנגדות האופקית
 . 3500-3575פריצת ההתנגדות הנ"ל תביא להמשך העליות לעבר רמת  4000הנק' אך לדעתי המניה תתממש  /תדשדש
לפני שתוכל לפרוץ כלפי מעלה .תמיכה חשובה שוכנת כעת ברמת  3170הנק' ואחריה ב  3050נק' )גאפ פתוח(.
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת עדיין תחת מהלך עולה מתקן כאשר רמת ה 150000 -מהווה את נקודת האיזון ,כלומר כל עוד
רמה זו נשמרת כתמיכה ,אזי המנייה במהלך עולה .כעת ההתנגדות הקרובה הינה על רמת  ,179000כאשר מעל רמת
ממוצע  ,200ברמת  190000נכון להיום .אפשר להגיד לסיכום כי טווח המסחר כעת הינו  179000 - 150000 -כאשר יציאה
מטווח זה ייתן איתות לגבי ההמשך.
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  -על הגרף ניתן לראות כי למעשה רמת ה 1680 -מהווה בשלב זה תמיכה למנייה ,ולמעשה כל עוד המנייה מעל
רמת תמיכה זו ,אזי המהלך העולה הקיים כעת בתוקף .לגבי התנגדות רואים בברור כי רמת ממוצע  ,200שהיווה התנגדות,
בימים האחרונים ,נפרץ אתמול ,אולם יום מסחר נוסף ייתן אישור לפריצה זו .ההתנגדויות מעל נמצאות על אזור  2000ו2400 -
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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -מבט טכני למנייה מראה כי בשלב זה המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים ברורה שעומדת לפני הכרעה .תמיכת
ההתכנסות הינה על ממוצע  50בשילוב  1500אופקי ,ואילו פריצת רמת  2000מלמעלה תיתן איתות ברור לפריצת ההתכנסות.
בשלב זה מי שבחוץ יש להמתין להכרעה
שטראוס ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן
האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר" .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי המנייה פרצה השבוע קו מגמה יורד ראשי ,ואתמול גם בגיבוי מחזור .כעת המנייה הגיעה
לרמת התנגדות של ממוצע  ,200שביום המסחר האחרון אף סיימה מעט מעליו וזאת לאחר שפרצה רמת התנגדות אופקית על
 ,3600שכעת מהווה תמיכה .תמיכה זאת תציין את נקודת האיזון לטווח הקצר ,וכל עוד שהמנייה נמצאת מעל לתמיכה זו ,אזי
המהלך העולה העכשווי בתוקף ,עם יעד ראשון לעבר רמת .4000

על רגל אחת
שופרסל ) - (777037לאחר שנתמכה פעמיים על רמת  1160נקודות החלה המניה לעלות ועומדת כעת לפני התנגדות אופקית
ברמת  1255נקודות ,פריצת ההתנגדות תיתן יעד לאזור  .1320-40יש לשים לב לסטוכסטי שמגיע לרמות גבוהות.
דלק קבוצה ) - (1084128המניה פרצה את רמת ההתנגדות האופקית על  , 35370בדקה את הפריצה מלמעלה והמשיכה
לעבר  42275בשני ימי המסחר האחרונים .לדעתי רמת המתנדים הגבוהה תביא לתנועה רוחבית בין  42275לבין  35370בימי
המסחר הבאים כאשר פריצה כלפי מעלה תיתן יעדים ל  44700ואח"כ .50000

ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100כאשר מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון ,שברה
המנייה תבנית של תעלה עולה בצורה ברורה .ולמעשה נותנת איתות יציאה לטווח הקצר .תמיכה בשלב זה נמצאת ברמת ,50
כאשר שבירתה יעמיק את התיקון הנוכחי.
פאנאגיה נדלן ) - (434019מניות החברה נסחרות בת"א ברשימת מניות היתר .כאשר לאחרונה מחזורי המסחר הממוצעים
במנייה ,לא מביישים גם מנייה במדדים יותר מובילים .טכנית ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון עלתה המנייה בחדות בגיבוי
מחזורי מסחר גבוהים ,ולמעשה פתחה מעט את רצועות בולינגר שהיו מכווצות זה זמן .בשלב זה היעדים הינם רמת ,100
כאשר רמת  80בשילוב ממוצע  ,100נמצא בדרך .יש לציין כי תצורת המתנדים תומכת בהמשך החיובי.
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,100כאשר טכנית המנייה נמצאת במסלול ברור של תעלה
עולה דיי רחבה .כעת הגיעה המנייה סמוך לתקרת התעלה העולה ,כאשר למעשה רק פריצת רמת  400אופקי תיתן איתות
מחודש למהלך העולה  .תמיכה קרובה על רמת ה .376 -ברור שלאלה שבחוץ יש להמתין לאיתות הפריצה.
נטוויזן ) - (1092907מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות כי לאחרונה המנייה נמצאת בטווח רוחבי 3200
  .3400כאשר רק פריצת רמת  ,3400וסגירה מעליה בצרוף מחזור ,תיתן איתות ברור להמשך עולה .שבירת רמת התמיכהעל  ,3200תישלח המנייה להתמודד עם תמיכת .3000
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.

