הסקירה השבועית של ספונסר – 21.06.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה במדדי המניות המובילים בסיכום שבוע המסחר החולף .בסיכום שבועי מדדי ת"א
רשמו ירידות שערים של כ 5% -בממוצע כל אחד .בניגוד למגמה השלילית מניית אלווריון דווקא בלטה לטובה שכזינקה השבוע
בכ 29% -לאחר שדיווחה על החוזה הגדול בתולדותיה של כ 150 -מיליון דולר ל 5 -שנים ,מנגד מניות כי"ל והחברה לישראל
רשמו ירידות של כ 14% -בממוצע כל אחת ומשכו את מדד המעו"ף כלפי מטה .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות
שערים נאות של כ 1.1% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה חיובית כשבצמודי המדד נרשמה מגמה חיובית מלווה
בעליות חדות בטווחים הארוכים של כמעט  3%ובאפיק השקלי נרשמו עליות שערים קלות של כ 0.7% -בממוצע .מחזורי
המסחר היו גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח במגמה מעורבת בהתאם למגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר .המדדים המובילים נסחרו בשעות
הבוקר בירידות שערים בהובלה של מניות הבנקים .בשעות הצהריים המדדים החלו לתקן כלפי מעלה ועברו להיסחר במגמה
מעורבת .מניית ביולייט בלטה כשזינקה בכ 20% -לאחר שתרופת ההיסטלין הוכחה כבטוחה ויעילה במניעת השמנה ומניית
מדיגוס קפצה בשיעור דומה לאחר שהודיעה כי תספק מצלמות רפואיות זעירות לחברת מכשור רפואי מארה"ב .יום שני נפתח
בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת המגמה העולמית בפתיחת שבוע המסחר .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל
יום המסחר בירידות שערים אשר התחזקו בהדרגה עד לשעת הנעילה בעקבות הערכות שהתבררו למחרת כנכונות כי עפ"י
מורגן סטנלי ,מפעילת מדדי ה MSCI -ישראל תהפוך להיות "משק מפותח" במאי  2010לעומת סטאטוס של "משק מתעורר"
כיום ,דבר היכול לגרום להוצאת כספים זרים משוק המניות המקומי .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,3.33% -מדד הנדל"ן ירד
ב 3.95% -ומדד הבנקים ירד ב .4.72% -ירידות שערים אלו נמשכו גם בפתיחת המסחר של יום שלישי כשהמדדים המובילים
רשמו ירידות שערים של כ .0.5% -המגמה השלילית נבלמה בשעות הצהריים ולקראת סיום המסחר המדדים המובילים תיקנו
כלפי מעלה ועברו להיסחר במגמה מעורבת בהובלה של מניות הבנקים כשמניית מזרחי בלטה בעלייה חדה של כ 6.5% -לאחר
שהבנק השלים יום קודם לכן גיוס הון של כ 100 -מיליון שקל.
יום רביעי נפתח ביציבות יחסית בהתאם לנעילת המסחר בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה
השלילית בהובלה של מניות השורה השניה על רקע על רקע הירידות בבורסות אסיה לפנות בוקר .לקראת סיום המסחר
התעצמו ירידות השערים בהובלה של מניות כי"ל והחברה לישראל על רקע הורדת תחזית הרווח של ענקית הכימיקלים .K+S
בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,2.45% -מדד הנדל"ן ירד ב 2.72% -ומדד הבנקים ירד ב .2.7% -אתמול ,יום חמישי,
המדדים המובילים פתחו ביציבות בהתאם למגמה שנרשמה אמש בארה"ב ,בהמשך היום שוק המניות דשדש במקום ולקראת
סיום נרשמה התמתנות במגמה השלילית בהשפעת החוזים העתידיים והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 5.40% -מדד ת"א  75ירד  ,2.55%מדד הבנקים ירד ב ,6.60% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  4.57%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .0.60%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ-
 1.2%לרמה של  3.96ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידה חדה של כ 5.4% -בשבוע המסחר החולף כשבמהלכו שבר את רמות התמיכה של
 875ו 850 -הנקודות .אזור ההתנגדות החשוב ברמות  900-910נקודות עצר לפני כשבועיים את הראלי בשוק המניות ורק
פריצה מחודשת של אזור זה תהווה איתות קניה )לונג( מחודש על המדד .כעת המדד צפוי להגיע בימים הקרובים לרמת
התמיכה השוכנת באזור  820הנקודות כשרמת התמיכה הבאה שוכנת ברמה של  800הנקודות .לדעתנו כל עוד המדד נמצא
מתחת לאזור  850הנקודות הוא צפוי להמשיך לנזול כלפי מטה עם סיכוי גבוה להגיע לרמת  800הנקודות דם לדעתנו צפוי
להסתיים המימוש/תיקון טכני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי עלה מעט מול השקל בסיכום שבועי לאחר שבוע מסחר רגוע יחסית ללא תנועות חדות .כעת
ישנן  2רמות חשובות קרובות זו לזו ביניהן הדולר מדשדש בשבועות האחרונים ,מלמעלה ישנה רמת התנגדות חזקה של 4
ש"ח לדולר ומלמטה ישנה רמת תמיכה חשובה במיוחד לטווח הקצר של  3.90ש"ח לדולר .רק שבירה של רמה זו תהווה
איתות שורט )מכירה( מחודש עם יעד ברמה של  3.65ש"ח לדולר .כל עוד המדד לא חוזר מעל רמה של  4שקלים לדולר הוא
צפוי להמשיך לנזול כלפי מטה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף מדד המניות הבריטי דשדש במשך חודש וחצי בטווח מאוד צר שבין  4300-4500נקודות ולקראת סוף
השבוע שבר כלפי מטה ובכך התקבל איתות טכני שלילי )שורט( .כל עוד המדד לא יחזור מעל רמת  4300הנקודות הוא צפוי
להמשיך ולהדרדר דרומה.
מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .מדד הנאסד"ק רשם יריות שערים ,בהתאם לצפי שנכתב בסקירה האחרונה ,אולם נבלם מעל רמת ה1800 -
נקודות .טכנית המדד עשוי לטפס חזרה אל עבר אזור  1838נקודות שם נבחן את מחזורי המסחר שאמורים להיות גבוהים
בידה והתיקון הסתיים ,אחרת המימוש רק החל .תמיכה אופקית ב 1774-סונה כיעד ראשון במידה והמימוש ימשך.

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 .המדדש רשם ירידות שערים בחלקו הראשון של השבוע והסטייה הדובית
אשר ציינו בסקירה האחרונה התממש .בשלב זה אנו מצפים מהמדד לפרוץ כלפי מעלה את אזור  8645בליווי מחזורים גבוהים
בכדי שנסמן את התחתית ונתכונן לגל עולה חדש .מחזור המסחר הוא המפתח בימים אלו כך שאם המדד יתקן כלפי מעלה
בליווי מחזור נמוך נצפה שהמדד יחזור חזרה לאזור  .8500שבירה של רמה זו תביא להעמקת המימוש עם יעד ראשון ב-
.8216
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 פתח את שבוע המסחר בירידה
של  2.4%ושב כלפי מטה את רמת התמיכה ב 930 -נקודות .ביום ששלישי ורביעי המדד המשך במימוש והתהפך רק בים
חמישי ,אולם מחזור המסחר היה נמוך ולא תומך ,בשלב זה ,בסיום התיקון .פריצה של רמת ה 930 -בליווי מחזור מחר גבוה
תהווה אישור לסיום התיקון ,מנגד כישלון פריצה של רמה זו יסמן את תחילת מהלך השורט במדד עם יעד ראשון ב880 -
נקודות

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 כשלה מספר רב של פעמים בפריצת איזור ההתנגדות  .52300-52900כעת עומדת המניה על ממוצע נע
) 20מרכז בולינגר( שיכול להוות תמיכה נקודתית .תמונת המתנדים אינה חד משמעית ולכן יש לעקוב ולראות לאן בוחרת
המניה ללכת – שבירת ממוצע נע  20אמורה לאותת על תחילת תיקון כאשר היעדים המיידיים עומדים על  45000 ,48000שם
נמצא גם קו התמיכה העולה ואח"כ  42000הנקודות .מצד שני ,אוורור המתנדים ללא ירידה אמיתית במחיר יכולה להיות
חיובית במידה ותצליח המניה לשמור על התמיכות ולפרוץ את רמת  53000הנקודות במחזור גדול .פריצה שכזו אמורה לתת
יעד ראשוני ברמת  58000הנקודות.
מגדל ביטוח ) - (1081165החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים:
 ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך :חסכון לתקופת פרישה ,כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות ,נכות ,אובדן כושרעבודה ,מחלות ,ביטוח סיעודי ועוד.
 ביטוח רכב חובה. ביטוח רכב רכוש :כיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי. ביטוח כללי :כולל את יתר ענפי ביטוח כללי ,שאינם רכב .הביטוחים העיקריים הם :ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחיבריאות שאינם מסוג פיצוי.
 שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות ,שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ,שירותי חיתום ,עשייתשוק באגרות חוב ושירותים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת כרגע על תמיכת ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ,על קו תמיכה עולה וקרובה לתמיכת גאפ פתוח בין
רמות  515-525הנקודות .התמונה הכללית אינה חיובית אך התמיכות הללו עדיין לא נשברו ולכן היפוך לעליות בנקודה זו יכול
להיחשב איתות אגרסיבי .עם זאת ,שבירה של תמיכות אלו תהווה איתות שלילי למניה והיא תוכל לתת יעדים ברמות 475-480
הנקודות שם נמצאים תחתית בולינגר וממוצע נע .50
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – המניה משלימה ירידה דו שבועית מרמת  1134הנקודות אל איזור התמיכה סביב  1000הנקודות .באיזור זה
נמצאים קו תמיכה עולה קצר טווח וקו תמיכה אופקי יחד עם תחתית רצועת בולינגר .בנקודה זו תמונת המתנדים והתמיכות
יכולים לאפשר תיקון עולה לאיזור  1050הנקודות .חשוב לציין כי אם תיקון כזה יצא לפועל ואכן ייעצר מתחת לרמת 1050
הנקודות נקבל תבנית ראש וכתפיים שתוכל לאותת על שינוי לרעה לטווח הבינוני .אנו נמשיך לעקוב אחר המניה ולעדכן בנושא.
בכל אופן ,שבירת התמיכות הנ"ל תהווה איתות לטווח הקצר.
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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני למנייה מראה כי המנייה ממשיכה לשהות תחת מהלך
רוחבי בשלב זה ,כאשר ביומיים האחרונים משייטת המנייה סביב רמת התמיכה של המהלך הרוחבי ,כאשר רמה זו היא על
 3030אופקי .גם כאן נראה שהמנייה לפני הכרעה ,כלומר או שבירת התמיכה או היפוך על התמיכה כאשר מעל רמת התנגדות
ביניים על  ,3200שאם תיפרץ ייתן ייעד לתקרת המהלך הרוחבי על .3515-שבירת התמיכה תיתן כאמור איתות שלילי ויעד
ראשוני על . 2800-רמת הסטופלוס למחזיקים עומדת על .3000
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
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית כי המנייה נמצאת על קו ההכרעה ,כלומר ,פתיחת
מהלך יורד שלילי או היפוך על קו מגמה עולה של החודשים האחרונים .המנייה עדיין נמצאת במהלך עולה ,וזה מתבטא
בהימצאותה מעל קו המגמה העולה )חיצים כחולים בגרף( .ביום המסחר האחרון המניה נגעה בתמיכת קו המגמה העולה
ונשארה מעליו  .סגירה מתחת לרמת  3700תיתן שבירה ברורה של קו המגמה העולה ואיתות שלילי משמעותי עם יעד קרוב
על רמת  3500בשילוב ממוצע  .200מנגד ,יכולת להישאר מעל לתמיכה ולפרוץ רמת  4000תיתן איתות לסיום התיקון היורד
ופתיחת מהלך עולה שוב .לסיכום  -המנייה לפני הכרעה לטווח הקצר ויש לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי המנייה נמצאת לאחרונה בהתכנסות יורדת
)שיאים יורדים( כאשר רמת התמיכה עומדת על  2000אופקי .בשלב זה המנייה קרובה להתנגדות קו המגמה היורד של
ההתכנסות )קו כחול על הגרף( כאשר נר היפוך יורד מתחת לתמיכה יתן איתות לכישלון פריצת ההתכנסות ותנועה לעבר
התמיכה  .מנגד ,יכולת לפרוץ את ההתכנסות ב 2315 -תיתן איתות חיובי עם יעד קרוב על  .2468המנייה למעקב בשלב זה
עד לקבלת איתות מהימן על המשך תנועה.
ביוסל ) – (278010החברה ,ביו-סל בע"מ ,אינה פעילה למעט פעילות מימון והחזקה במניות  PROTALIX,המפתחת תרופות
מבוססות חלבון מהצומח.
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה במומנטום החיובי של השבועות האחרונים וכרגע נסחרת בטווח שבין  3120מלמעלה ו 2500
מלמטה כאשר פריצה או שבירה יתנו את האיתות הבא למניה .לדעתי הדשדוש ימשך עוד פרק זמן קצר ואחריו המניה תפרוץ
מעלה.
די מדיקל ) – (1080720החברה ,די מדיקל אינדסטריס בע"מ ,פועלת כחברת החזקות והיא מחזיקה בשלוש חברות מאוחדות
בשלבי מחקר ופיתוח:
 נילימדיקס  -עוסקת במחקר ופיתוח של עזרים רפואיים לטיפול בחולי סוכרת. ג'י-סנס  -עוסקת בפיתוח של סנסור )חיישן( למדידה רציפה של ריכוז גלוקוז בדם. סינדולור מדיקל  -פועלת בתחום הזרקת התרופות ומפתחת מכשירי הזרקת תרופות אוטומטיים בעלי תכונות מהותיות ביניהןמניעת כאב ,בקרת מינון אגירת נתוני הזרקה והעברתם לגורם רפואי רלוונטי.
ניתוח טכני  -המניה נתקלה בקו מגמה יורד ברמת  102נקודות ונעצרה .טווח המסחר הנוכחי הוא  102מלמעלה ו  80מלמטה
כאשר שבירה תהווה איתות מכירה ברור ואילו פריצת  102תיתן יעד ראשון ב  125נקודות ושני ב  145נקודות .לדעתי המניה
תמשיך לדשדש בטווח  102-80ולאגור כוח לפריצה מעלה.
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. קבלנות בנייה :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.

ניתוח טכני  -טווח דשדוש רחב בין  9000נק' מלמעלה ל  5250נק' מלמטה .בתוך הטווח הנ"ל ישנו טווח דשדוש צר יותר בין
 8000מלמעלה ל  6440מלמטה .פריצת הדשדוש כלפי מעלה תהווה איתות מאד שוורי למניית אפריקה ,מאידך שבירת רמת
 5250תעשה בדיוק את ההיפך ותחזיר את המניה לרמות השפל.

על רגל אחת
דיסקונט א ) - (691212בשבוע שעבר כתבנו כי פני המניה לכיוון  470הנקודות ,יעד שהושג בקלות כבר בתחילת השבוע
ומשם המשיכה לכיוון  450הנקודות שם מצאה תמיכה נקודתית .אגרסיביים יכולים לנסות לקחת אותה קרוב לרמה זו עם SL
צמוד אך התמונה הכללית ממשיכה להראות שלילית לטווח הקרוב.
הראל השקעות ) - (585018המניה השלימה את היעד שניתן לה בסקירה שעברה על רמת  14000הנקודות בעקבות שבירת
רמת  14800הנקודות .בנקודה זו נמצא תיקון  61.8%למהלך העולה האחרון ולכן היפוך פה יכול להיות איתות כניסה אגרסיבי
כאשר  SLימוקם בשבירת רמת  13400שהיא התמיכה הקרובה מתחת.
אבוגן )  – ( 1105055המניה נמצאת במצב של התכנסות מחירים כאשר רמת  1250מהווה תמיכה בשלב זה  .שבירת רמה זו
תיתן איתות שלילי עם יעד לעבר  ,1200בשלב ראשון .מנגד פריצת ההתכנסות על רמת ה 1350 -תיתן איתות חיובי מחודש
עם יעד ראשון על השיא ב.1471 -
מזרחי טפחות) – (695437תחום דשדוש בין ) 2470שיא אחרון( ל 2150 -נקודות .המניה נכשלה  3פעמים בפריצת השיא
הנ"ל ויצאה לתיקון .שבירת  2150ע"ב יומי תיתן איתות למימוש עמוק יותר.
אורכית ) - (1082346המניה נעה בתחום שבין  1400ל 1085 -כאשר פריצה או שבירה יתנו את האיתות הבא .כרגע המניה
קרובה יותר לתחתית הדשדוש ולדעתי תצליח להיתמך ולנסות לתקוף שוב את רמת  1400שפריצתה תיתן יעד מהיר ל 1700
נקודות

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.

