הסקירה השבועית של ספונסר – 19.10.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר )מקוצר עקב חג סוכות( שלילי נוסף מלווה בירידות שערים חדות למעט יום רביעי עבר על הבורסה
באחד העם ,מדדי המניות המובילים שוב רשמו ירידות שערים חדות כשמדדי הנדל"ן והתל טק בלטו לרעה בירידות של כ.8%-9% -
מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע כנראה עקב החג ועמדו על כ 1.6 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
יום ראשון נפתח באיחור בשעה  10.45בשל "מפסק זרם" אשר הופעל לאחר שהמדדים ירדו בטרום פתיחה בלמעלה מ .8%-
המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר סביב שערי הפתיחה ,אולם החל משעות הצהריים החלו לתקן כלפי מעלה במגמתיות
בהובלה של מניות השוק והבנקים .לקראת סיום מדד המעו"ף הצליח לתקן עד  1.7%בלבד ,אולם חזר להסחר בירידות חדות יותר
לקראת הנעילה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,3.80% -ירידה מתונה בהרבה משחששו המשקיעים ומדד הנדל"ן  15ירד .8.91%
מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.38 -מיליארד ש"ח .מניית כי"ל הצליחה בניגוד למגמה לסיים בעלייה קלה ומנגד בלטו לרעה מניות
אלווריון ונייס שירדו ב 22.2% -ו 13.2% -בהתאמה.
יום רביעי נפתח בעליות שערים של למעלה מ 2% -בהשפעת המגמה החיובית בעולם במהלך  2ימי חופשת חג הסוכות .המדדים
המובילים נסחרו ביציבות לאורך כל יום המסחר כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .לקראת סיום המסחר המגמה החיובית החלה
להתמתן על רקע שינוי כיוון לרעה בחוזים העתידיים והתחזקות הירידות במדדי אירופה .את המגמה החיובית הוביל מדד הנדל"ן
שעלה בלמעלה מ .7% -מניית כור בלטה לטובה לאחר שזינקה בכ 22% -לאחר שנוחי דנקנר הרוויח לחברה על הנייר כ 455 -מיליון
דולר עקב רכישות משמעותיות במניית הבנק קרדיט סוויס שהניבו רווח של עשרות אחוזים .עוד ברקע פורסם כי חברת ישרס רכשה
את השליטה בחברת אוסיף מידי גאיידמק לפי שווי של  212מיליון ש"ח.
יום חמישי נפתח בירידות שערים של כ 5% -בהשפעת המגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו ביציבות בשעות הבוקר והחל
משעות הצהריים החלו לתקן כלפי מעלה בהתאם להתמתנות שנרשמה במדדי אירופה ועליה של החוזים העתידיים בארה"ב .בסיכום
יומי מדד המעו"ף ירד ב 2.85% -מדד הנדל"ן  15ירד  5.85%ומדד הבנקים ירד ב .2.25% -מניית טבע רשמה ירידות חדות למרות
שהודיעה על מכירת הפעילות הווטרינרית בישראל שלה תמורת כ 47 -מיליון דולר וסרגון גם היא צללה בכ 9% -לאחר שפרסמה
אזהרת רווח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 5.88% -מדד ת"א  75ירד  6.45%מדד הבנקים ירד ב ,3.33% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע ירידה
של כ 8% -ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .9.42%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ 4.2% -לרמה
של  3.739ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידות שערים חדות גם במהלך שבוע המסחר החולף וזאת בהמשך לאיתות השורט אותו ציינו כאן
שהתקבל לאחר שהמדד שבר כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה –  820נקודות .כעת רמת  730הנקודות מהווה תמיכה נקודתית
אולם לדעתנו יש סיכוי טוב שהיא תשבר בימים הקרובים ונראה תחתית נמוכה יותר .כאמור המדד נמצא באיתות שורט ורק פריצה
חוזרת וברורה כלפי מעלה של איזור  800-820נקודות תהווה סימן חיובי ושינוי כיוון אפשרי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק גם השבוע מול רוב המטבעות בעולם בכלל ומול השקל בפרט .הדולר היציג עלה בלמעלה
מ 4% -במהלך השבוע החולף ואף פרץ במהלכו את רמת ההתנגדות החשובה אותה ציינו כאן בשבועות האחרונים באזור  3.65ש"ח
לדולר )ראה גרף( .בכך התקבל איתות קניה ברור עם יעד ברמה של  3.82-3.83ש"ח לדולר לערך .כעת רמת  3.65ש"ח לדולר
הופכת להיות רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר-בינוני ורק שבירה ברורה שלה תהווה איתות מכירה.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן לראות
בגרף המצורף מרגע שבירת התמיכה בגרף השבועי ארוך הטווח באזור  5000נקודות המדד הצרפתי המשיך לרדת בצורה חדה והוא
ממשיך להיות שלילי מאוד וכמובן באיתות שורט ברור .רק פריצה ברורה חזרה מעל רמה זו תהווה סימן לתיקון משמעותי כלפי מעלה.
מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר תנודתי במיוחד נפתח בעליה חדה של  11.8%בעקבות תוכנית החילוץ העולמית .ביום שלישי וביום
רביעי המדד מחק את העלייה החדה על רקע נתוני מאקרו מאכזבים ופרסום דו"חות רבעוניים של החברות המובילות .ביום חמישי
המדד ,נסחר בתנודתיות גבוהה כאשר פתח את המסחר בעליה של למעלה מ ,1% -מיד לאחר מכן התהפך והחל לרדת בחדות
ולקראת השעה  19.00עבר חזרה לטריטוריה החיובית.
ניתוח טכני :במהלך שבוע המסחר המדד רשם התבססות בדמות תחתית כפולה סביב השפל שנרשם ביום שישי שעבר באזור 1580
נקודות .ההתבססות הכרחית בכדי שהמדד יבנה מגמה עולה חדשה )תיתכן בדיקה נוספת של אזור  1580נקודות( 1788 .התנגדות
ראשונה ואחריה  1905נקודות.
מדד אס&פי  – 500בדומה למדד הנאסד"ק גם מדד האס&פי רשם שבוע מסחר תנודתי במיוחד והשלים התבססות מעל רמת ה-
 895נקודות אשר סומנה בשלב זה כתחתית )תיתכן בדיקה נוספת של רמה זו(.
ניתוח טכני :המדד יצר טווח מסחר בין  1008לבין ) 895נקודת קיצון ב (839.80 -כאשר פריצה של הרף העליון תהווה טריגר
לתחילת מגמה חיובית חדשה עם יעד ראשון סביב  1100נקודות.

מדד הפחד ) - (VIXלמעשה ,זהו הקיצור של  - volatility indexמדד התנודה VIX .עצמו הוא בעצם ממוצע פשוט של סטיית התקן
הגלומה בארבעה זוגות של אופציות  callו put-הנמצאות בכסף על מדד ) S&P 500זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש(
מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא .ה VIX-המקורי ראה אור בשנת  ,1993אז המדידה נעשתה על מדד ,S&P 100
אולם בשנת  2003הוחלט להרחיב את המדידה למדד הגדול יותר  .S&P 500זאת ,על מנת לתת למשקיע אינדיקציה רחבה יותר על
עוצמת הפחד במדד המכיל מגוון רחב יותר של מניות .מדד הפחד ביטא שליליות לשווקים ,כלומר המתאם למדד הוא הפוך וגרף ה-
 VIXייראה כתמונת ראי להתנהגות המדד עצמו.
ניתוח טכני :מדד ה VIX -נכשל מספר פעמים וטרם הצליח לסגור מעל רף ה 70 -אשר מסתמן כאזור התנגדותי .ביום שישי שעבר
המדד רשם נר היפוך ראשון ) (K.R – Key Reversalמהלך המסחר של יום שישי שעבר .וביום חמישי נרשם  K.Rבאמינות גבוהה
יותר אשר מלמדת על סיכוי גבוה לתחילתה של מגמה יורדת במדד – ירידה בסטיות התקן – תיקון עולה במדדים .נמשיך לעקוב אחר
המדד בסקירות הקרובות.
נפט – חבית הנפט החליפה קידומת במהלך שבוע המסחר לאחר שנסחר מתחת ל 80$ -וביום חמישי אף נסחר מתחת ל\ 70$ -את
על רקע המשך אי הוודאות בנושא המשבר בשווקים הפיננסים ומחשש להמשך ירידה בביקושים לאנרגיה.
ניתוח טכני :בסקירה השבועית האחרונה ציינו שרמת ה 80$ -משמשת כרמת תמיכה היסטורית וכך ששבירה של רמה זו וכישלון
פריצה חזרה יביא לאזור  .56$ביום שלישי הנפט נכשל בפריצה חזרה מעל אמת ה 80$ -ובהמשך השבוע מחיר הנפט המשיך לאבד
גובה .הנחת העבודה נשמרת עם מחיר יעד ב 56$ -לחבית.

ניתוח מניות
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 מצאה תמיכה מקומית באיזור  1050הנקודות ועל אף שיום מסחר אחד נסחרה מתחת לתמיכה זו ,שבה וסגרה
את אותו היום מעל רמת התמיכה .רמה זו הופכת להיות רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר כאשר  SLלסוחרי הטווח הקצר ימוקם
בשבירה ברורה של רמה זו .גם המתנדים מראים כי ישנה יציבות מסוימת כרגע באיזור המחירים הנ"ל .המניה יכולה להיסחר כרגע
בתנועה רוחבית כאשר כל זמן שלא פורצת את ההתנגדות באיזור  1300הנקודות ,לא ניתן להצביע על שינוי מגמה לטווח ארוך יותר.
פרטנר ) - (1083484חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת בטכנולוגיות
 ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי .ORANGE
פרטנר 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  .GSMפרטנר השיקה את
שירותי הדור השלישי שלה בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות בנאסד"ק
ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני – לאחר דשדוש ארוך מאוד במניה שהתבטא יפה על הגרף ובמתנדים ,שברה המניה את רמת התמיכה החשובה שהיתה
לה סביב איזור  7500הנקודות .לאחר גל ירידות חזק ומהיר ,מצאה המניה בסיס והתייצבה מעל רמת  6060-6080הנקודות ומשם
יצאה לתיקון עולה .נשים לב כי כרגע ,כל ניסיון של המניה לפרוץ את רמת  7000הנקודות נכשל והיא שבה לרדת .נסמן את רמה זו
כרמת ההתנגדות שפריצה ברורה שלה )סגירה  +מחזור גבוה( יהווה איתות קניה ראשוני למניה עם אפשרות להשלים מהלך עולה עד
לרמת ההתנגדות הישנה –  7500הנקודות.
שטראוס גרופ ) - (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 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".
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת מזה כמה חודשים .בתוך התעלה הנ"ל אפשר לזהות ניסיון התאוששות שנבלם
פעמיים ע"י רמת ההתנגדות  4000הנקודות .פריצה של רמת התנגדות זו תוכל לאפשר למניה לתקוף מחדש את קו ההתנגדות היורד
של תקרת התעלה .המתנדים הארוכים הסתובבו כלפי מעלה אך נמצאים עדיין בטריטוריה השלילית.
קמהדע ) - (1094119החברה ,קמהדע בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
 תחום תעשייתי :פיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות לשימושים קריטיים ,הניתנות בהזרקה ,כאשר חלק ניכר של המוצרים אותם מוכרתקמהדע מופק מפלסמה או מתוצריה ,וכן מתן שירותי מילוי של תכשירים רפואיים לחברות שונות.
 תחום ההפצה :הפצת תרופות לשימושים קריטיים ,אשר ברובן מופקות מפלסמה או מתוצריה המיוצרות על ידי חברות אחרות.הפצת התרופות מתבצעת בעיקר בישראל וברשות הפלשתינית.
 תחום שירותי הפיתוח :מתן שירותי פיתוח שונים הכוללים פיתוח שיטות ייצור מוצרים עבור צדדים שלישיים ומתן שירותי ניהוללניסויים קליניים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת ירידה מובהקת הניתנת בקלות לתיאור כתעלה יורדת .השבוע ראינו את המניה נוגעת בקו
התחתון של התעלה )בעל האמינות הנמוכה עדיין עקב מספר נמוך של נגיעות בו( ומתהפכת לעליה .מגמה זו לא תסתיים בין לילה אך
יש נקודה אופטימית על הגרף – ניתן לזהות סטייה שוורית במתנד ה RSI-שיוצר שפלים עולים למרות שגרף המחיר מייצר שפלים
יורדים .רמת המבחן הראשונה שעל המניה לצלוח היא רמת  2000הנקודות אך החשובה יותר היא קו ההתנגדות היורד שעצר
ניסיונות עליה מספר רב של פעמים.
אלרוב ) - (146019החברה ,אל-רוב )ישראל( בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בתחום נדל"ן מניב בישראל בהשקעות ,ייזום,
בנייה וניהול של נכסי נדל"ן מניב ,ובחו"ל בהשקעות בנכסי נדל"ן מניב ,השכרתם וניהולם.
בתחום בנייה ומכירת דירות אלרוב עוסקת בייזום ובנייה של דירות יוקרה למגורים לצורך מכירתן.כמו כן אלרוב עוסקת בתחום
השקעות בהון סיכון בהשקעות בחברות טכנולוגיה בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות השקעות בקרנות הון סיכון שונות .בנוסף אלרוב
הינה הבעלים והמנהלת של מלון מצודת דוד בירושלים.
ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה יורדת מזה מספר חודשים כאשר השבוע ראינו אותה נתמכת שוב מעל תחתית התעלה.
תמונת המתנדים מצביעה על סיכוי גבוה לתיקון במניה בתקופה הקרובה .חשוב להדגיש שגם תנועת תיקון ,אם תבוא ,היא עדיין רק
תיקון למגמה יורדת מובהקת וצריך להתייחס אליה כאל כזו עד לשינוי מהותי על הגרף שכרגע נמצא יחסית רחוק.
אגרסיביים יוכלו להיכנס אל המניה סביב השפל האחרון )רמת  2700הנקודות( או על תחתית התעלה עם  SLקרוב על מנת לשמור
על יחס סיכון\סיכוי חיובי.
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 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 בעיקר עלהברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצהזרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה.
ניתוח טכני :המומנטום במניה השבוע המשיך להיות שלילי ,כאשר היא השילה כ 7-אחוז נוספים .אם מביטים בתמונה הרחבה ניתן
לראות כי למעשה המניה סיימה תיקון פיבונאצ'י של  61.8%לכל מגמת העלייה אשר התחילה בינואר  .2004המניה יצרה השבוע
שפל חדש ברמת  ,3096אבל הצליחה לסגור בשער  .3400למניה יש תמיכה אופקית בשער  .3000מאידך גיסא ,ניתן לראות כי
המחזורים פוחתים בירידה ,דבר המרמז על שינוי מגמה קרב .כמו-כן ,המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית ,דבר המעלה את
הסבירות לתיקון עולה .בשוק שוורי אני צופה תיקון אלים שייקח את המניה לאזור .4000
אפריקה ישראל ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום של 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. קבלנות בנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבור הסקטורהממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה.ניתוח טכני :המניה יצרה שבוע שעבר שפל חדש ברמת  ,5500אך סיימה את אותו השבוע בעלייה של  4.34%ואת השבוע הנוכחי
סיימה בעלייה של אחוז .המנייה מחקה לגמרי את כל גל העליות מהשנים האחרונות .מדד זרימת הכסף מעיד על כך שכסף מתחיל
להיכנס למנייה .כמו כן ,המתנדים המהירים התהפכו והחלו לעלות .על פניו ישנם סיכויים גדולים להתחלת תיקון עולה לגל הירידות
השלישי.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.ניתוח טכני :שבוע שלילי עבר על המניה עת ירדה בסיכום שבועי ב .7.66% -המומנטום כרגע במניה שלילי וזה מתבטא גם בגדילה
במחזור המסחר בירידה.
המניה נעצרה ברמת  ,567שם קיימת תמיכה אופקית .בשוק דובי קיים סיכוי סביר שתיבדק רמת התמיכה באזור  .500מאידך
גיסא ,בשוק שוורי קיימת אפשרות סבירה לחזרה לאזור  600ואח"כ  .650המתנדים המהירים בקרקעית והם עשויים לתמוך בתיקון
עולה נקודתי.

על רגל אחת
אלביט מערכות  – (1081124) -המניה שברה השבוע את התמיכה שהיתה לה ברמת  16500הנקודות והשאירה מאחור גאפ פתוח
בין הרמות  16550-16970שנסגר בחלקו הקטן בלבד .המתנדים מצביעים על אפשרות לתיקון עולה לסגירת הגאפ אך שבירת
התמיכה אמורה להדליק נורת אזהרה לטווח הקצר.
מזרחי טפחות ) – (695437מנית הבנק התייצבה מעל איזור התמיכה סביב  2000הנקודות ונמצאת בתנועה רוחבית בין רמות
 2000-2300הנקודות .יציאה מתחום זה תהווה איתות לכיוון לטווח הקצר כאשר ניתן לנסות לסחור על הריינג' הנ"ל עם  SLצמוד.
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה מצאה תחתית זמנית ברמת  4000הנקודות משם יצאה לתיקון עולה קצר .בינתיים כשלה
המניה לפרוץ את רמת  5700שהיתה תמיכה שנשברה .גם פריצה של רמה זו תהווה איתות אגרסיבי בלבד כאשר איתות משמעותי
יותר לשינוי המגמה לטווח ארוך יותר יתקבל בפריצה של רמת  8000הנקודות.
אזורים ) - (715011שבוע חיובי עבר על המנייה ,שכן היא עלתה ב 8.26%-וסגרה בשער  .1862יצוין כי השבוע המניה יצרה שפל
חדש בשער  ,1347אך כאמור תיקנה מייד .מחזורי המסחר נמוכים ואינם תומכים בשינוי מגמה כלשהוא .המתנדים המהירים
בקרקעית וחלקם כבר התקפלו למעלה .פריצת רמת  2000והתבססות מעלה הכרחית על מנת ליצר מומנטום חיובי להמשך תיקון
עולה.
ג'י.טי.סי ) - (1091081שבוע שלילי ביותר עבר על המנייה תוך יצירת שפל חדש בשער  .1702המניה ירדה השבוע בכ 8-אחוז .עם
זאת נראה כי המנייה ביססה עצמה מעל לשער  1700ואוגרת כוחות לתחילתו של תיקון עולה .מתנדים מהירים כבר התקפלו למעלה
ותומכים בתיקון .יעד ראשוני נמצא ברמת .2000
כלכלית ירושלים ) - (198010שבוע מעניין עבר על כלכלית ירושליים והוא הסתכם סך הכל בירידה של  ,1.25%כאשר היו שלושה
ימים של עליות ויומיים של ירידות .יודגש כי בימי העליות המחזורים גדולים יותר מאשר בימי ירידות .מתנדים מהירים תומכים בתיקון
עולה .יעד ראשון למניה נמצא בשער .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.

