הסקירה השבועית של ספונסר – 20.12.2009
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 נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר שהיה תנודתי מכרגיל .מניות הגז בראשות
ישראמקו שזינקה בכמעט  19%השבוע משכו את מדד ת"א  75לסגור בקושי בטריטוריה הירוקה .מנגד ,מניות קרדן אן.וי
ואלביט הדמיה דחפו את מדד הנדל"ן כלפי מטה כשירדו בכ 11% -כל אחת .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה
שלילית ורשמו ירידות שערים חדות של כ 1.3% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה שלילית כשבאפיק הצמוד
נרשמו ירידות חדות במיוחד בטווחים הארוכים של עד  ,1.5%באפיק השקלי השחרים הארוכים רשמו ירידות שערים של עד
 .0.5%מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר .בפתיחת המסחר המדדים
נסחרו ביציבות בטריטוריה החיובית ,אולם כעבור שעה עברו להיסחר בירידות שערים של כמעט אחוז עד לתום המסחר .מניית
קמהדע זינקה בכ 5% -לאחר ירידות שערים חדות בחודשים האחרונים כשהודיעה על זכייתה במכרז להספקת חיסון נגד כלבת
ואנטי  RHבהיקף של  3מיליון דולר בהודו .יום שני נפתח בעליות שערים של כ 0.7% -בהשפעת המגמה העולמית בפתיחת
שבוע המסחר על רקע הודעת אבו דאבי בגין הזרמת כסף לדובאי .המדדים המובילים נסחרו ביציבות בשעות הבוקר ,ולקראת
הצהריים עברו להיסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הנדל"ן בלטו לשלילה .לקראת סיום העליה במדד הבנקים התעצמה
ודחפה את מדד המעו"ף לנעילה בגבוה היומי.
יום שלישי נפתח ביציבות ,אולם מיד לאחר פתיחת המס חר המדדים המובילים עברו להיסחר בטריטוריה השלילית ,למעט מדד
ת"א  75אשר נסחר ביציבות בהשפעת מניות שותפות הקידוח "תמר" הנכללות במדד ורשמו עליות חדות ,החברות הודיעו כי
ימכרו גז טבעי לחברת האנרגיה הפרטית "דליה" במיליארד דולר לפחות .לקראת השעה  15.30ירידות השערים החלו להתחזק
בהובלה של מניות הבנקים ,זאת בהשפעה של מדדי אירופה והחוזים העתידיים .ברקע ,דיווחה ענקית המוצרים הרפואיים אבוט
כי הסכימה לרכוש את סטארלימס הישראלית ,המפתחת ציוד מחשוב וניהול מידע למעבדות ,תמורת  123מיליון דולר .בתגובה,
זינקה מניית סטארלימס בכ .48% -יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו
ביציבות לאורך יום המסחר ולקראת סיום התחזקו עליות השערים בעיקר במניות הפיננסים והנדל"ן .ברקע נקבע סופית כי
מניות אפריקה ,כור ומגדל ביטוח ייגרעו ממדד המעו"ף ,ובמקומן ייכנסו מניות אבנר ,דלק קידוחים וגזית גלוב.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בירידות שערים של כ 1% -במדדים המובילים בהתאם לפתיחת יום המסחר
באירופה .בשעות הבוקר המדדים דשדשו סביב שערי הפתיחה ,אולם החל משעות הצהריים ירידות השערים התחזקו בהדרגה
עד לשעת הנעילה .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .מניית מטאלינק ריכזה עניין רב לאחר שאמש
זינקה במסחר בוול סטריט ב 51% -לאור שמועות בשוק על מכירתה הצפויה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,1.36% -מדד
הבנקים ירד ב 1.34% -ומדד הנדל"ן ירד ב .1.65% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד  ,1.51%מדד ת"א  75עלה  ,0.02%מדד הבנקים ירד  ,0.85%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  5.33%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .0.59%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר
ברמה של  3.79ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים של כ 1.5% -בסיכום שבוע המסחר החולף ומתחילת החודש נראה כי הוא
מדשדש בטווח צר שבין  1100-1130נקודות וכל עוד הוא נמצא בטווח זה אין איתות לכיוון מסוים .פריצה ברורה של רמת
 1130הנקודות תהווה איתות קניה ומנגד ,שבירה של רמת  1100נקודות תהווה איתות שלילי ראשון מזה זמן רב וצפויה לשלוח
את המדד לבקר ברמות נמוכות יותר כשהיעד הראשון נמצא ברמה של  1050נקודות.
שקל-דולר – הדולר נסחר ביציבות במהלך שבוע המסחר החולף ,והמשיך לדשדש סביב רמה של  3.80ש"ח לדולר .רק
במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה 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 ממשיך לדשדש ועדיין נסחר בטווח מאוד ברור בין רמות 3550-3900
הנקודות וכל עוד הוא לא פורץ לכיוון כלשהוא לא מתקבל איתות לאותו כיוון.
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 חתם את יום שישי בעל ה"כישוף
המשולש" )פקיעת חוזים עתידיים ,אופציות על מדדים ואופציות על מניות( כשברקע דוחות חיוביים של אורקל ,נייקי ו.RIMM -
המדד נסחר לאורך שבוע המסחר בטווח הדשדוש הפוקד את המדד מזה  3חודשים בין רמת ה 1,115 -מלמעלה לרמת ה-
 1,084מלמטה .רף ה 1,115 -מסתמן כאזור התנגדות מהותי ורק פריצתו כלפי מעלה תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית

)פריצה אמינה מתאפיינת לרוב בפריצה ובדיקת מחיר הפריצה לפחות פעם אחת( .מחיר יעד התבנית סומן ב 1,170 -כאשר רף
ה 1,133 -מהווה התנגדות נקודתית.

ניתוח מניות
אלרוב ) – (146019החברה ,אל-רוב )ישראל( בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בארבעה תחומי פעילות:
 נדל"ן להשקעה  -הקבוצה מתמקדת בהשקעות ארוכות טווחבנכסי נדל"ן להשקעה בארץ ובחו"ל ,השכרתם ומימושם לאחרמיצוי הפוטנציאל של הנכס בהתאם למדיניות הקבוצה
 בניה ומכירת דירות  -הקבוצה מתמקדת ,נכון למועד הדו"ח ,בייזום פרויקטים יוקרתיים ואיכותיים למגורים בישראל תחום המלונאות  -בתחום פעילות זה מתמקדת הקבוצה בייזום ובניית בתי מלון והפעלתם או רכישה והסבת נכסים קיימיםלבתי מלון והפעלתם
 תחום השקעות והון סיכון  -פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית ,הן בהשקעה ישירה בחברות טכנולוגיות המצויות בשלביםמוקדמים לפעילותן באמצעות חברת-הבת טכנורוב אחזקות ) (1993בע"מ והן באמצעות השקעות בקרנות הון סיכון.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתוח טכני למנייה מראה כי  ,המנייה נמצאת על קו מגמה עולה
ברור לטווח הבינוני ,כנראה בגרפ המצ"ב  ,כאשר לטווח הקצר  ,נבדק בשבוע החולף התמיכה על קו מגמה זה ,וזאת לאחר
מימוש שעברה המנייה בתחום המהלך העולה .ביום המסחר האחרון נתנה המנייה אף היפוך על התמיכה העולה ,במחזור
גבוה  ,ואף סיימה מעל רמת  10000וכן פרצה קו מגמה יורד לטווח קצר .כל הנתונים הנ"ל  ,מביאים את המסקנה כי למנייה
אפשרות סבירה למהלך עולה המשכי בשלב זה  ,כאשר רמות ההתנגדות הקרובות הינן  10950אופקי שזוהי רמת השיא
היורד האחרון ,ומעליו רמת  12000שהוא השיא העולה האחרון .סטופ לכל המהלך יתקיים רק בשבירת רמת התמיכה העולה
של קו מגמה עולה ושבירת רמה אופקית .10000-
דלק קידוחים ) – (475020השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרוייקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של
השותפות .בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני למנייה מראה כי המנייה נמצאת במהלך עולה ברור
בשלב זה  ,כאשר קו המגמה העולה לטווח הבינוני מאשר את מהלך זה .לאחר מימוש טכני בריא של השבועות האחרונים ,
המנייה השבוע פרצה קו מגמה יורד  ,כנראה בגרף המצורף  ,וזאת לאחר שקודם לכן אפ בדקה את תמיכת קו המגמה העולה
ושם התהפכה מעלה שוב .כל הנתונים הנ"ל  ,מביאים אותנו למסקנה כי נראה שמהלך המשכי עולה מתחיל להתפתח בשלב
זה  ,כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת  =849-שיא יורד אחרון  ,ומעל רמת השיא על  .1044סטופ לכל המהלך יהיה אם
תישבר רמת התמיכה של קו המגמה העולה כמופיע בגרף  ,כאשר התמיכה הקרובה ברמת .873
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 בונה תעלה יורדת קצרת טווח וכרגע נמצאת על רמת התמיכה החשובה ב 190-הנקודות .על הגרף ניתן
לראות כי רמת  190הנקודות החזיקה את המניה מספר פעמים בעבר והחזיקה אותה במשך כל שבוע המסחר האחרון .שבירה
מטה של רמה זו תהווה איתות לשינוי שלילי במניה כאשר המתנדים כבר נתנו איתותי חולשה )ניתן לראות את מתנד הADX-
חוצה את מתנד ה  .(+DIאגרסיביים יוכלו לקחת את המניה סביב רמה זו עם  SLצמוד בשבירתה אך עדיף לחכות לראות
היפוך ברור על הגרף.
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 על קו תמיכה עולה שמשתלב עם ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( .שתי תמיכות אלו מלוות את
המניה מזה מספר שבועות ולכן שבירתן מטה תהווה איתות ראשוני לחולשה במניה .תמונת המתנדים מצביעה על סיכוי
לשבירה כזו אך יש לחכות לאיתות בגרף המחיר .יעד יורד ראשון במקרה של שבירה יסומן באיזור  5176-5200הנקודות.
הראל השקעות ) – (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות,
ביטוח רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים.
בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות מוחזקות( בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום

מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל.
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בין תמיכה עולה והתנגדות יורדת .בשלב זה תמונת המתנדים הינה נייטרלית
אך עם נטייה קלה לכיוון החיובי ולכן יש לעקוב אחריה ולחכות לאיתות ברור .פריצה של קו ההתנגדות היורד ורמת ההתנגדות
האופקית  18740הנקודות תאותת על אפשרות לתקיפה מחודשת של השיא האחרון ברמת  19400הנקודות .רמת התמיכה
הקרובה נמצאת ברמת  18000הנקודות שם אגרסיביים יוכלו לאסוף אותה עם  SLקרוב לצורך שיפור יחס הסיכוי\סיכון בטרייד.
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.
ניתוח טכני – המניה נעה בתעלה עולה תוך יצירת תבנית של שיאים ושפלים עולים ,בימי המסחר האחרונים נראית התכנסות
מחירים במחזורים נמוכים בין  1950מלמעלה ל  1860מלמטה כאשר הקצוות הללו מהוות גם את רמות התמיכה וההתנגדות
לטווח הקצר ,פריצה תסמן יעד ראשון באזור  2050ואילו שבירה תחזיר את המחיר לרמת התמיכה ב .1735
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נסחרת מעל קו מגמה עולה ממחיר התחתית ועד היום ונמצאת במהלך עולה ברור ,כאשר מבחינה טכנית
ניתן לומר שכל זמן שהמחיר מעל רמת  4800נקודות אזי הנייר חיובי לטווח הארוך עם יעד ראשון ברמת  6000נקודות .על
הגרף ניתן לזהות גם תעלה עולה מינורית כאשר רמת התמיכה הקרובה היא ברמת  5150שם ישנו גם פער מחירים )(GAP
פתוח ,שבירת רמת התמיכה הנ"ל תוציא תיקון יורד עמוק יותר עד התמיכה הבאה ברמת  4800נקודות שרק שבירתה תהווה
איתות מכירה לנייר.
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 – ביום המסחר האחרון שוברת המניה תעלה עולה מינורית ובכך למעשה נותנת איתות על יציאה לתיקון יורד עמוק
יותר בטווח הקצר .רמת תמיכה קרובה ברמת  265700נקודות ואילו אחריה ברמה החשובה ביותר כרגע על 246000
ששבירתה תהווה איתות מכירה משמעותי וסיום למהלך העולה בנייר .לסיכום ,כל זמן שמעל  265700נקודות אזי חיובית לטווח
הארוך .
בריינסוויי ) – (1100718החברה ,בריינסוויי בע”מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במגמה השלילית שמאפיינת אותה בתקופה האחרונה כאשר בשבוע ישנה החמרה בדמות
שבירת מ.נ 200 .ונעילה שבועית מתחת לרמת התמיכה ב  1000נקודות .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  975נקודות כאשר
שבירתה כלפי מטה תהווה איתות שלילי נוסף ותיתן יעד ראשון ב  820נקודות ושני ברמת  757נקודות .מלמעלה איתות חיובי
רק בפריצת קו המגמה היורד המסומן על הגרף באדום .לסיכום ,המניה שלילית עד לקבלת נר היפוך במחזור גבוה ופניה בשלב
זה כלפי מטה.
ביוסל ) – ( 278010החברה ,ביו-סל בע”מ ,אינה פעילה למעט פעילות מימון והחזקה במניות  PROTALIX,המפתחת תרופות
מבוססות חלבון מהצומח.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה מרשים ביותר שנמשך מספר חודשים יוצאת המניה לתיקון טכני עמוק מאד ויורדת מרמת
השיא ב  9500ועד לרמת  5555שנרשמה ביום המסחר האחרון .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  5200נקודות ואחריה ברמת
פיבו  50למהלך העולה על  5000נקודות .בשלב זה המגמה בנייר שלילית ביותר ויש להמתין לנר היפוך ע"מ לחשוב על כניסה.
יחד עם זאת ,למרות שמוקדם לקבוע ,כל תיקון עולה שלא יביא לפריצה של  6800יאפשר בנייה של תבנית רו"כ עם יעדים
נמוכים ביותר.

על רגל אחת

אפריקה ) – (611012בשבוע שעבר ציינו כי על מנת לפתוח במהלך עולה ,המניה צריכה לפרוץ את קו ההתנגדות היורד ואת
הרמה האופקית ברמת  4580הנקודות .השבוע חזינו בפריצת קו ההתנגדות היורד אך רמת  4580עצרה את המניה במשך 3
ימי מסחר )ניתן לשים לב שהמניה סגרה במדויק על רמה זו אך משם התממשה( .אם כך – רמה זו נשארת רמת ההתנגדות
החשובה לטווח הקצר כשמיד מעליה קיימת התנגדות נוספת ברמת  4615הנקודות .רק פריצה של  2רמות אלו תהווה איתות
כניסה.
פז נפט ) – (1100007בסקירה הקודמת ציינו את קו התמיכה העולה ואת התעלה היורדת שבונה המניה .השבוע ראינו את
המניה שוברת את קו התמיכה העולה ולכן מחזקת את התעלה היורדת .רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר נשארה 56300
הנקודות ששבירתה מטה תהווה איתות חולשה נוסף.
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת לאחרונה בטווח
רוחבי  695\635כאשר נראה שמתקרבת לעבר התמיכה של מהלך רוחבי זה .היפוך בשלב זה מגובהה מחזורים יכול בהחלט
לתת איתות כניסה עם סטופ צמוד .למעקב צמוד!
רמי לוי )  – ( 1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי כצפוי המנייה נכנסה למהלך מימוש
עת הגיעה להתנגדות ברמת  .7500בשלב זה המנייה מתקרבת לאזור תמיכה משמעותי על קו המגמה העולה לטווח הבינוני
בשילוב אופקי  . 7000היפוך על תמיכה כפולה זו  ,יאשר כניסה לפוזיציה עם יעד לעבר  7500בשלב הראשון .ברור ששבירת
תמיכה זו מנגד ,יוביל למתן איתות שלילי המשכי .למעקב צמוד !
כור )  – ( 649012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה בטווח הקצר נסחרת בתחום
רוחבי10250/11340 ,נראה כי בשלב זה המנייה תבקר בקרוב בתמיכת רצועת הטווח ,ושם תקבל הכרעה להמשך .למעקב!
ביוליין ) - (1101518מאז שרשמה את השיא האחרון ברמת  590נקודות יצאה המניה לתיקון יורד והתממשה ב  43אחוז עד
לנמוך שנרשם אתמול ב  323נקודות .לדעתי בכך השלימה המניה תבנית של משולש דובי ויש סיכוי די טוב שתצא לתיקון עולה
כאשר רמות ההתנגדות הקרובות הן  378ו 400 -נקודות .במידה ותמשיך למטה ותשבור את רמת  323יתקבלו יעדים ל  310ו-
.281
אלביט מערכות ) - (1081124המניה ממשיכה לדשדש בין רמת  24000מלמעלה לרמת  22000מלמטה כאשר פריצה או
שבירה יתנו את הכיוון הבא ויעד מיידי של  2000נקודות.

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

