הסקירה השבועית של ספונסר – 21.09.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר שחור ושלילי במיוחד שלא ראינו כמותו בשנים האחרונות עבר על הבורסה המקומית ,מדדי המניות
קרסו בכמעט  20%בממוצע ובנוסף צרות נוספות הגיעו משוק האג"ח שנחשב סולידי ,שם נרשמו ירידות שערים חדות מאוד במיוחד
באפיק הקונצרני שגרמו לפדיונות ענק בתעשיית קרנות הנאמנות וקופות הגמל .בצד השלילי בלטו במיוחד מניות הבנקים לאור
שמועות שכנראה אין להם שחר על אפשרות קריסה של אחד הבנקים הגדולים בישראל ומניות הנדל"ן שהמשיכו לצנוח עשרות
אחוזים "כרגיל" .מחזורי המסחר היו גבוהים מאוד ועמדו על כ 2.7 -מיליארד שקלים ליום בממוצע למעט יום ראשון.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת נעילת המסחר החיובית ביום שישי שעבר בארה"ב ובורסות
אירופה .בשעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתמתן בהובלה של מניות הנדל"ן שהחלו לרשום ירידות ולקראת השעה 16.00
המדדים נסחרו בטריטוריה השלילית על רקע דיווחים בארה"ב כי ענקית הביטוח  AIGתמכור נכסים בהיקף של  20מיליארד דולר.
בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.00% -מדד הנדל"ן  15ירד  3.02%ומדד הבנקים ירד ב .2.75% -יום שני נפתח בירידות שערים
חדות בהשפעת החוזים העתידיים שחזו פתיחה שלילית במיוחד בארה"ב ופתיחת שבוע המסחר באסיה ואירופה בצל פשיטת רגל
המפתיעה של בית ההשקעות החמישי בגודלו בארה"ב ליהמן ברדרס .ירידות השערים התחזקו לאורך כל יום המסחר בהובלה של
מניות הנדל"ן ,מניות הבנקים והתל-טק .בשעות הצהריים מדד המעו"ף רשם שפל יומי בירידה של למעלה מ) 3% -לאחר שבנק
הפועלים הודיע כי הוא חשוף ב 109 -מיליון דולר לליהמן ברדרס( ונשק לתמיכה ההיסטורית ב 900 -נקודות .עם פתיחת המסחר
בארה"ב המדדים תיקנו כלפי מעלה ,בפרט מדד המעו"ף אולם לקראת סיום מניות הנדל"ן רשמו שפל יומי חדש וגררו את מדד הנדל"ן
לירידה של למעלה מ .4% -המגמה השלילית נמשכה גם ביום שלישי על רקע פרסום מדד חודש אוגוסט אשר עלה ב ,0.8% -מעט
מעל ציפיות האנליסטים וכן בהשפעת המגמה העולמית על רקע הורדת דירוג לחברת  .AIGמדד הנדל"ן בלט לרעה כשירד בכמעט
 11%בהובלת מניות אלביט הדמיה ואפריקה ישראל שירדו בכ 15% -בממוצע כל אחת!
יום רביעי נפתח בעליות שערים של כאחוז על רקע סגירת מסחר חיובית בבורסות ארה"ב ופתיחת מסחר חיובית באירופה .המדדים
המובילים נסחרו בשעות הבוקר בטריטוריה החיובית ,אולם בשעות הצהריים המגמה התהפכה בהובלה של מניות הבנקים ובעיקר
מניית בנק פועלים שצללה בלמעלה מ .! 12% -מניות הנדל"ן והשורה השניה רשמו ירידות שערים אשר התחזקו לאורך יום המסחר
ולקראת סיום ירידות השערים תפסו תאוצה על רקע פתיחת מסחר שלילית בארה"ב .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 3.49% -ומדד
הבנקים ירד ב .8.31% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2.7 -מיליארד ש"ח.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בירידות שערים חדות של למעלה מ 2% -על רקע ירידות שערים חדות יום קודם לכן במדדי
ארה"ב .בשעות הבוקר המגמה השלילית התמתנה ומדד המעו"ף אף עבר לעליות שערים ,אולם בשעות הצהריים המגמה התהפכה
שוב כלפי מטה בהובלה של מניות הבנקים אשר ירדו בחדות עד לשעת הנעילה .יום המסחר התאפיין בתנודתיות גבוהה במיוחד,
סטיות התקן רשמו שיא לנוכח הירידה החדה במדדים ושערי האג"ח הקונצרניות המשיכו לצלול ולהגיע לתשואות גבוהות ומפתיעות
מאוד מאחר ולא היו כמעט קונים אלא שוק של מוכרים בלבד .את המגמה השלילית הובילו כמו בכל השבוע מניות הנדל"ן והבנקים.
בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד רק ב ,0.62% -אולם מדד הנדל"ן ירד ב 6.14% -ומדד הבנקים ירד ב .4.52% -מחזור המסחר הכולל
היה גבוה במיוחד והסתכם ב 3.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 10.83% -מדד ת"א  75ירד  16.12%מדד הבנקים ירד ב ,21.79% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  23.95%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .14.02%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ3% -
לרמה של  3.532ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידות שערים חדות במיוחד של כמעט  11%במהלך שבוע המסחר החולף וזאת לאחר שרמת התמיכה
הקריטית אותה ציינו כאן פעם אחר פעם בשבועות האחרונים ,רמת  965הנקודות נשברה בצורה חדה כלפי מטה .גם בשבוע שעבר
הזהרנו וכתבנו ש" -רמה זו היוותה תמיכה טכנית חשובה שסיימה את המגמה השלילית במפולת של חודש מרץ השנה ובעצם
שבירתה התקבל לדעתנו איתות שלילי נוסף" .כעת ,צפוי תיקון חד כלפי מעלה עקב העליות החדות בארה"ב ובעולם בסוף השבוע
בעקבות תכנית הסיוע הממשלתית בארה"ב אולם כל עלייה עד רמת  900הנקודות תהווה תיקון טכני בלבד ולא שינוי מגמה .רמת
התמיכה החשובה כעת היא רמת  820הנקודות אשר היוותה התנגדות קשה בעבר )ראה גרף( ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי
מחודש ,כעת לדעתנו המדד נייטראלי ואין טעם להשאר בשורט ולאגרסיביים אף ישנה אפשרות לשקול לונג לטווח הקצר עם סטופים
צמודים.
שקל-דולר – שבוע מסחר תנודתי אולם ללא חדשות מרעישות עבר על המטבע האמריקאי .הדולר היציג אמנם ירד בכ 3% -במהלך
השבוע אולם לא שבר רמות תמיכה חשובות וכפי שציינו בשבועות האחרונים הדולר "עשה את שלו" והגיע ליעד אותו ציינו לאורך כל
הדרך בעליות מרמה של  3.20ש"ח לדולר לרמה של  3.65ש"ח לדולר ,כעת רק פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה מחודש עם
יעד ברמה של  3.85ש"ח לדולר לערך .מלמטה ,רמות  3.40ו 3.45 -ש"ח לדולר מהוות רמות תמיכה מאוד חשובות ושבירה שלהן
תהווה איתות מכירה עם יעד ברמה של  3.20ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי שניתן
לראות בגרף המצורף המדד הבריטי התנהל השבוע בתנודתיות רבה ולאחר שפתח אותו בירידות חדות כמו בשאר מדדי העולם בכלל

ואירופה בלבד הוא רושם כעת )יום שישי( עליות חדות במיוחד שנכון לכרגע מהוות תיקון טכני בלבד .לדעתנו רק פריצה ברורה של
איזור  5400-5600נקודות תהווה איתות קניה וסימן חיובי של חזרה למסלול.
מדד הנאסד"ק – המדד פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של  3.60%על רקע הכרזה על פשיטת רגל של ליהמן ברדרס ומשבר
הנזילות של חברת הביטוח  AIGאשר רשמה ירידה חדה של  30%ביום שישי שעבר .ביום שלישי המדד רשם עליה של  1.3%על
רקע הלאמת  AIGוהזרמת עשרות מיליארדים למערכת הבנקאית להגדלת הנזילות בענף ,אולם ביום רביעי המדד צנח בחדות ב-
 4.94%בהובלה של סקטור הפיננסים בשל לחץ שורטיסטים שרצו לנצל את האפשרות ליום מסחר אחרון לביצוע מכירה בחסר על
מניות של מוסדות פיננסים ,כאמור הפד הכריז על ביטול מכירה בחסר של  799מוסדות פיננסים הנסחרות בבורסות השונות בארה"ב.
ביום רביעי המדד נסחר בתנודתיות שיא מאז ) 2002נמדד על פי מדד ה (VIX -ובשעה האחרונה למסחר הקונים החלו להזרים
פקודות קניה ומנגד השורטיסטים סגרו פוזיוציות ע"י רכישה של מניות מהשוק .טכנית המדד שבר ביום רביעי את רמת התמיכה
האופקית ב ,2167 -וביום חמישי סגר מעליה בעליה חדה ובמחזור מסחר כפול מהממוצע .ביום שישי לפנות בוקר החוזים העתידיים
הציגו עליות שערים חדות של למעלה מ 2.5% -כך שהצפי לפתיחת מסחר חיובית .טכנית אזור  2350~2330משמש כאזור התנגדות
והגאפ שאמור להיפתח ברמת ה 2200 -נקודות תשמש כרמת תמיכה.
מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר עד ליום חמישי בירידות שערים חדות בהובלה של מניית  AIGאשר קרסה בשל חשש
לפשיטת רגל .ביום חמישי המדד התהפך במהלך היום מספר פעמים ובשעת המסחר האחרונה העליה התחזקה עד לנעילה בהובלה
של מניות הפיננסים הנכללות במדד .ביום חמישי מניית  AIGנגרעה מהמדד היוקרתי ובמקומה נכנסה חברת המזון קראפט .בדומה
למדד הנאסד"ק גם מדד הדאו שבר ביום רביעי את רמת התמיכה ב 10827 -נקודות וביום חמישי ננעל מעליה במחזור שיא כל
הזמנים .התנגדות אופקית חזקה שוכנת ב 11730 -נק'
נפט  -הנפט פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של  7%וביום שלישי נשק ל 90$ -וננעל בירידה קלה על רקע היחלשות מטבע
הדולר .ביום רביעי הנפט החל לעלות חזרה וביום חמישי המשיך לעלות אל עבר רמת ה ,101$ -אולם בשלב זה נכשל בפריצתה.
קיימת אפשרות להמשך תיקון עולה אל עבר אזור  .104.9$אזור התנגדותי בטווח שבין  110$לבין .112.2$
זהב  -הזהב רשם שבוע מסחר חיובי במיוחד על רקע הכאוס בשווקים הפיננסים על רקע משבר הנזילות של ענף הפיננסים העולמי.
בתגובה הזהב רשם ביום רביעי את העליה היומית החדה ביותר מזה שנים בתמיכה של היחלשות משמעותית של מטבע הדולר אל
מול סל המטבעות .ביום חמישי הזהב המשך לעלות בעוצמה ובשיאו נגע ב ,920$ -אולם בשעות הערב התהפך בחדות כלפי מטה
וננעל מעל רמת ה .850$ -טכנית שבירה כלפי מטה של רמה זו תהווה טריגר לסיום התיקון העולה וחזרה למגמה השלילית ,מנגד
התבססות מעל רמה זו תסמל סיום המגמה השלילית ותחילת מגמה חיובית.

ניתוח מניות
אסם ) – (304014החברה,אסם השקעות בע"מ ,הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה מתמקדת
ביצור ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים ,מרקים ,מוצרי מאפה,
פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר ותחליפי בשר קפואים,
סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד.
ניתוח טכני – מאז כשלה המניה בפעם השניה בפריצת ההתנגדות ברמת השיא  4838הנקודות היא נמצאת בתוך תעלה יורדת כאשר
כל שיא נמוך יותר מקודמו .רמת התמיכה החשובה שנמצאת ברמת  4400הנקודות מצליחה ברמה סבירה להמשיך לתמוך במניה גם
בימים האחרונים .עם זאת ,ניתן לזהות תמיכה נוספת שקיבלה משמעות השבוע והיא רמת  4260הנקודות שתמכה במניה השבוע.
המתנדים לא מצביעים על מגמה ברורה אך אחרי הירידות ,מתנד הסטוכסטי הנמוך יתמוך בתיקון עולה במניה .נציין כי בשלושת ימי
העליות האחרונים במניה ,מחזורי המסחר עלו משמעותית.
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 שברה השבוע את התמיכה החשובה שהיתה לה ברמות  220-223הנקודות .כעת עלינו לראות האם מסוגלת
המניה לחזור אל מעל רמות אלו שכן כשלון בחזרה מעליהן יהווה איתות חולשה למניה .בשני ימי המסחר האחרונים נתמכה במניה
במדויק על רמת  201הנקודות .רמה זו ,אם כן ,הופכת להיות רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר ושבירה שלה יאותת על המשך
ירידות במניה .אחרי תקופה ארוכה שהמתנדים שלה היו אדישים ,ניתן לראות איתותי חולשה מכיוונם ולכן רמת הסיכון במניה כרגע
נראית יחסית גבוהה.
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 סובלת מזה כמה חודשים מחולשה שהתבטאה טוב ע"י קו התנגדות יורד וע"י שבירה של תמיכה חשובה
שנבדקה כהתנגדות ברמת  2450הנקודות .המניה נמצאת כיום באיזור תמיכה סביב רמות  1800-1850הנקודות והמתנדים ,יחד עם
רצועת בולינגר מצביעים על אפשרות לתיקון עולה במניה ברמות אלו .חשוב לציין כי המניה נמצאת במגמה שלילית מובהקת וגם
תיקון עולה שכזה ,אם וכאשר יבוא ,לא משנה את עובדה זו ולכן זוהי כניסה אגרסיבית שה SL-שלה צריך להיות ממוקם בשבירה
ברורה של רמת  1800הנקודות.
אזורים ) - (715011החברה ,אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ,פועלת בעיקר באמצעות חברות בת ,בשני תחומי פעילות
עיקריים:
 בניה למגורים :רכישה ומכירה של זכויות בקרקעות ,יזום פרוייקטים וביצועם ,לרבות התכנון ,הבניה והמכירה .הפרוייקטים כולליםבניית דירות מגורים ,מלונות דירות ודירות נופש בארץ ובחו"ל.
 נדל"ן מניב :השקעה ,רכישה והקמה של נכסי דלא ניידי והשכרתם לשימושים עסקיים בארץ ובחו"ל.בספט'  2006מכרה אידיבי פיתוח את מלוא החזקותיה באזורים לבוימלגרין ,שהפכה לבעלת השליטה בה .במרץ  2007רכשה אזורים
את השליטה בלגנא הולדינגס.
ניתוח טכני :המגמה הראשית של המנייה הינה מגמת ירידה והמומנטום בה הינו שלילי ביותר .ביום המסחר האחרון המניה שברה
אפילו את רמת התמיכה האחרונה שהיתה לה בשער  .1946המניה נחשבת שלילית כל עוד היא נסחרת מתחת לקוו מגמה יורד.
אולם ,המתנדים המהירים נמצאים כבר בקרקעית ולקראת היפוך .כאשר השוק ייצא לתיקון ,לא מן הנמנע שמנייה זו תשתתף גם היא
בתיקון זה .רק עם פריצת קוו המגמה היורד יינתן איתות חיובי משמעותי למנייה.
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 :שלושת המגמות של המנייה ,הראשית ,המשנית והמינורית שליליות ביותר .בשבוע האחרון שברה המנייה גם את
התמיכה האופקית בשער  .4480כל עוד המנייה נסחרת מתחת לקוו מגמה יורד היא נחשבת לשלילית .המנייה מחקה למעשה את כל
גל העליות שהתחיל בינואר  2006ואף מעבר לכך .התמיכה האופקית הבאה של המנייה נמצאת באזור  .3500אני לא פוסל אפשרות
שייצא תיקון מינורי אלים כלפי מעלה בתנאי שוק מתקן .חיזוק לכך ניתן למצוא גם במתנדים המהירים הנמצאים כבר בקרקעית .אולם,
לטווח הארוך המנייה עדיין שלילית ביותר.
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 :לאחר שהמניה הגיעה לשיא בשער  783החל גל מימושים משמעותי עם מחזורים גבוהים ,אשר בשלב זה נחשב כמגמה
משנית יורדת .גל זה חיסל למעשה  50%ממהלך העליות ,אשר החל בינואר  .2008המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית ועשויים
לתמוך בתיקון מינורי למעלה .אולם בשלב זה המומנטום במנייה שלילי והנחת המוצא צריכה להיות תיקון פיבו שני שליש ),(61.8%
קרי הגעה לאזור  ,450שם ישנה תמיכה משמעותית .במידה והמנייה תצליח לסגור את הגאפ היורד שנוצר השבוע במחזור גדול יינתן
איתות חיובי משמעותי.
נייס ) - (NICEהחברה עוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות ,במתן פתרונות הקלטה דיגיטאלית של מצלמות ווידאו
במעגל סגור ,פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה וכן במכירת מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים המיועדים
לגופים צבאיים ,ציבוריים וממשלתיים .עיקר המכירות מופנה למגזר הפיננסי ,שדות תעופה ולמגזר מרכזי תמיכה טלפוניים .המנייה
הינה ארביטראז'ית ,כלומר נסחרת גם בארץ וגם בנאסד"ק .היות ושם נקבעת הניתוח מתבסס על גרף חו"ל.
טכנית ניתן לראות על הגרף כי המנייה נפגעה כמו רבות אחרות בגל היורד האחרון ,כאשר אתמול מסיימת המנייה לפני התנגדות
אופקית ברמה של  26.9$כאשר סגירה מעל רמה זו תהווה איתות חיובי להמשך התיקון העולה וזאת עד לקו המגמה היורד כפי
שמצוין בגרף ,ובשילוב התנגדות אופקית ברמה של  28.66$דולר.
עוד נציין כי עדיין המהלך הינו יורד בשלב זה ,אולם אפשרות לתיקון עולה קיימת בגבולות ההתנגדויות שצוינו.
טבע ) - (TEVAהחברה הינה המובילה בעולם בתחום הגנריקה ,היא מתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ,ובייצור חומרים
פעילים לתעשייה הפרמצבטית .לחברה אתרי ייצור שיווק והפצה ,בארץ,באירופה ובצפון אמריקה 90 .אחוז ממכירותיה של החברה
הינם לצפון אמריקה ואירופה .מוצר הדגל של החברה הינו ה COPAXONE -לטיפול בטרשת נפוצה.
המנייה הינה ארביטראז'ית ,ונסחרת גם בנאסד"ק .שם היא נקבעת ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל.
ניתן לראות על גבי הגרף כי המנייה נמצאת בשלב זה מתחת לקו מגמה יורד לטווח קצר ,וכל זמן שכך ,אין כרגע איתות חיובי ברור.
התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  44.5$דולר .למעשה המשך התנועה בין התמיכה לקו המגמה היורד ,כעת הוא הגיוני ,כאשר
יציאה מתחום זה תעיד על ההמשך.

על רגל אחת

אלביט מערכות ) – (1081124בסקירה שעברה כתבנו כי חשוב לשים לב ששיברת התמיכה ב 19500-הנקודות תהווה איתות שלילי
לטווח הקצר ותוכל להוציא מהלך יורד משמעותי .השבוע בליווי הירידות החדות ,המניה שברה את התמיכה החשובה .התמיכה
הקרובה נמצאת ברמת  16500הנקודות.
פריגו ) – (1092428המניה נתמכה סביב רמות התמיכה עליהן דובר בסקירה שעברה ומשם החלה מהלך עולה .רמת ההתנגדות
באיזור  $37.1עומדת כרגע למבחן כאשר פריצה שלה תאפשר למניה להמשיך את המומנטום החיובי כשההתנגדות הבאה נמצאת
באיזור .$38.69
כלכלית ירושלים ) - (198010השבוע התממשה התבנית הדובית )משולש יורד( והמנייה שברה את רמת התמיכה החשובה
באזור  .3000היא יצרה השבוע שפל חדש בשער  .2161המנייה שלילית לטווח הארוך ,אולם לטווח הקצר ייתכן תיקון עולה
בשוק מתקן ,שכן המתנדים המהירים התהפכו כבר.
ג'י.טי.סי ) - (1091081השבוע התממשה התבנית הדובית )משולש יורד( והמנייה שברה את רמת התמיכה החשובה באזור
 .3000היא יצרה השבוע שפל חדש בשער  .1915המנייה שלילית כל עוד נסחרת מתחת לקוו מגמה ארוך טווח .יודגש כי לטווח
הקצר ייתכן תיקון עולה בשוק מתקן ,שכן המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית.
אפריקה ) - (611012המומנטום במנייה שלילי ביותר .השבוע המנייה ירדה ב 40.5%-ומתחילת השנה ירדה 80.23%
והמספרים אומרים הכל .כל עוד לא פורצת המנייה את קוו המגמה היורד ארוך הטווח היא נחשבת שלילית.

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.

