הסקירה השבועית של ספונסר – 15.02.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי במיוחד מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים עבר על הבורסה בת"א .בחלקו
הראשון של השבוע נרשמו עליות שערים נאות בציפייה לבחירות לראשות הממשלה ובתגובה לעליות החדות בארה"ב בסוף
שבוע שעבר ,בחלקו השני של השבוע נרשמו ירידות שערים בעיקר על רקע אי הוודאות הפוליטית שנוצרה עקב תוצאה לא חד
משמעית בבחירות .מדדי המעו"ף והתל-טק רשמו עליות קלות בסיכום שבועי בעוד מדדי ת"א  ,75הנדל"ן והבנקים ירדו באחוז
בממוצע .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום ,מעל הממוצע בשבועות האחרונים.
שבוע הבחירות נפתח בעליות שערים של למעלה מ 3% -בהשפעת הראלי שנרשם בסוף שבוע שעבר בארה"ב ובורסות אירופה
בציפייה לאישור תוכנית החילוץ על ידי הסנאט .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה
בהובלה של מניות הכימיה ,מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .בשעות הצהריים נרשמה התמתנות קלה ,אולם לקראת הנעילה
המדדים מחקו את התיקון שנוצר ככל הנראה ע"י מימוש רווחים של שחקני יום וסגרו בשיא יומי חדש .יום שני נפתח בירידות
שערים של עד  1%במדדים המובילים בהשפעת פתיחת שבוע המסחר בבורסות אירופה ואסיה כשברקע הבחירות לראשות
הממשלה .המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר בתנועה צידית בטווח מסחר צר יחסית .לקראת סיום המגמה השלילית
התמתנה ומדד המעו"ף אף עבר להיסחר בטריטוריה החיובית .מניית שופרסל בלטה לרעה כשצנחה בכ 5% -לאחר דו"ח שאכזב
את המשקיעים ,עוד בלטו לרעה מניות כלכלית ירושלים ומבני תעשיה שצנחו לאחר שחברת מעלות הורידה את דירוג האג"ח
שלהן.
המסחר התחדש רק ביום רביעי בעקבות יום חופשי ביום הבחירות לממשלה .יום המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ-
 2%בהתאם למגמה העולמית השלילית .בשעות
הצהריים המדדים החלו לתקן כלפי מעלה ,אולם בסיום
המסחר המדדים חזרו להיסחר בטווח הדשדוש סביב
שערי הפתיחה .ביום חמישי ,המסחר נפתח בירידות
שערים על רקע נעילה מעורבת בבורסות ארה"ב.
המדדים המובילים דשדשו רוב שעות המסחר כאשר
לקראת השעה  15.30מדד הנדל"ן עבר לעליה ומדד
המעו"ף תיקן גם הוא כלפי מעלה .לקראת סיום
המדדים המובילים נסחרו כמעט ללא שינוי ,למעט מדד
הבנקים שירד ב .1.05% -מניית ישראמקו המשיכה
להתממש ,לאחר שבמהלך השבוע הודיעו השותפות
בקידוח תמר על כך שהיקף המאגר גדול בכ60%-
מהדיווח המקורי ,צנחה מניית ישראמקו ביום רביעי ב-
 9.6%וביום חמישי המניה התממשה בכ10% -
נוספים ,במחזור מסחר גדול ,לאחר שבמהלך המסחר
כבר הגיעה לנפילה של .18%
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.76% -מדד ת"א
 75ירד  ,1.61%מדד הבנקים ירד ב 0.37% -מדד
נדל"ן  15רשם השבוע ירידה של  1.14%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.21%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם
ירידה שבועית קלה לרמה של  4.038ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים קלות בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שבוע מסחר תנודתי במיוחד .המדד
שוב נתקל במהלך השבוע באזור ההתנגדות הקשה סביב  710-715נקודות )ראה גרף( ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה
ברור למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של  800נקודות .מלמטה אזור  670הנקודות מהווה תמיכה לטווח הקצר אם כי היא לא
צפויה להיות חזקה מדי.
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שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם לשם שינוי שבוע מסחר רגוע במיוחד ללא תנודות חזקות .הדולר נמצא כעת מעל רמת 4
השקלים לדולר שמהווה תמיכה מאוד חשובה להמשך הדרך כשמלמעלה רמת  4.10ש"ח לדולר מהווה רמת התנגדות .רק
פריצה של אחת מהרמות הללו תהווה איתות משמעותי לאותו כיוון.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
מלמטה ישנה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית באזור  4000-4100נקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי וסימן לחזרה
לתסריט פסימי .בטווח הקצר המדד נתמך ע"י קו מגמה עולה )כמתואר בגרף( וכל עוד הוא לא שובר אותו הוא צפוי להמשיך
ולעלות אל עבר קו המגמה היורד המהווה התנגדות.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד פתח את שבוע המסחר ביציבות ,אולם התממש ביום שלישי בשל דחיית תוכנית החילוץ של אובה .טכנית המדד
נבלם ע"י קו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף המצורף .בהמשך השבוע המדד התבסס סביב  1496נקודות בליווי מחזורי מסחר
ערים .הנחת עבודה לשבוע המסחר הקרוב – המשך התכנסות בטווח שבין  1600לבין  1496נקודות .פריצה של אזור 1600
נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה לכיוון היעד הראשון ב 1666 -נקודות .רמת ה 1440 -ממשיכה לשמש
כתמיכה מהותית להמשך הדרך.
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 המשיך גם השבוע לדשדש בתעלה האופקית בטווח שבין 8440
לבין  7800נקודות .בתחילת השבוע המדד התהפך וירד ב 4.62% -לתחתית התעלה האופקית והתבסס מעליה .ביום חמישי
המדד רשם מימוש חד במהלך היום ,אולם ננעל ללא שינוי במחזור מסחר הגבוה מהממוצע ומחזק את התמיכה ב 7800 -נקודות.
פריצה של רמת ה 8440 -תהווה טריגר חיובי לחזרה אל אזור ה 9000 -נקודות ,מנגד שבירה של הגבול התחתון תהווה טריגר
לירידה אל רמת תמיכה נקודתית ב 7773 -ואחריה לשפל שנרשם בחודש נובמבר האחרון סביב  7500נקודות.
נפט – לאחר דשדוש סביב רמת ה ,40$ -הנפט חזר להתממש ביום שלישי .המימוש נמשך גם ביום רביעי .ביום חמישי אף סגר
מתחת לקו התמיכה ב 34.93$ -כך שימי המסחר הקרובים יכריעו את כיוון הנפט .כישלון פריצה חזרה כלפי מעלה יהווה טריגר
להמשך המגמה השלילית ואל עבר מחיר היעד שלנו ב .28$ -מנג ,התבססות מעל אזור  34.93$תהווה טריגר לתחילת תיקון
עולה לכיוון .40$

ניתוח מניות
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 בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד שבלם אותה שוב השבוע .בנוסף ,ניתן להבחין כי רמת  3188-3193בלמה
את המניה פעמיים בשבועות האחרונים דבר שמעיד על ריבוי מוכרים ברמה זו .בינתיים רמת  2931הנקודות מחזיקה אותה אך
שבירה של תמיכה זו יכולה לפתוח תבנית תקרה כפולה ולשלוח את המניה לכיוון התמיכה החזקה יותר הנמצאת באיזור 2600
הנקודות .המתנדים הגבוהים מעידים על האפשרות ליציאה למימוש והסיכון במניה כרגע נראה גבוה מהסיכוי.
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 נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד שבלם אותה השבוע פעם נוספת .מתנד הסטוכסטי וה DMI-נמצאים לפני
איתותים שליליים והסיכון במניה לטווח הקצר נראה גבוה מהסיכוי בה .התמיכות הקרובות שניתן לראות על הגרף נמצאות ברמות
 722-730הנקודות ומתחת  710-712הנקודות.
שופרסל ) - (777037החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 -קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים
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עם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים
למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל"ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – המניה נעצרה השבוע ע"י קו ההתנגדות היורד וע"י ממוצע נע  .100למרות שמתנד ה MACD-נמצא במגמה עולה
מרמות שפל ,הוא נמצא עדיין באיזור האיזון וקרוב לתת איתות שלילי .התמיכה הקרובה נמצאת בקו התמיכה העולה אותו ניתן
לראות על הגרף .היפוך מעל רמת תמיכה זו יהווה איתות קנייה אגרסיבי ,כנ"ל היפוך על התמיכה הנמצאת סביב רמת 1300
הנקודות.
בריטיש ישראל ) - (1104009החברה ,בריטיש-ישראל השקעות בע"מ ,הוקמה כחברת אחזקות ,לצורך רכישת מניות חברת
נכסי אזו-ריט מ-גנדן .באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה ,עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים - :השכרה,
ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים - .השכרה ,ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע ,בנייני
משרדים ומבני תעשיה ,מלאכה ואחסנה .בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים
לפיתוח או למימוש .בריטיש ישראל אף מנהלת באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה ,מספר נכסים שאינם בבעלותה.
ניתוח טכני – המניה נמצאת על קרקעית תעלה עולה .מיקום זה הוא מקום טוב להיפוך ולכניסה אגרסיבית אך הפעם מכלול
הנתונים מעורר חשש בנוגע לעתיד הקרוב .המתנד הסטוכסטי הסתובב כלפי מטה ונמצאת בתנועה יורדת מרמות גבוהות ומתנד
ה MACD-נמצא על סף איתות שלילי .שבירה של התעלה תיתן את היעד הראשון של  460הנקודות ואח"כ איזור
 400-410הנקודות .אגרסיביים ישקלו פתיחת שורט בשבירת התעלה העולה וכשלון לחזור למעלה.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון:
שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס,
מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי הדמאה
תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה שברה תבנית התכנסות מחירים ,אולם נתמכה בשלב זה ברמת  17000נקודות .בשלב זה נראה כי
רמה זו מהווה תמיכה ,כאשר שבירתה – תיתן איתות יציאה ברור לטווח הקצר .כ"כ ניתן לראות כי נוצרה תבנית דמוי יתד שורית
כשלאחרונה נבדקה תחתית היתד והתנועה הסתובבה מעלה .מכלול המתנדים המהירים מצביעים כי ישנה אפשרות סבירה
שהמניה תנוע כלפי מעלה לעבר תקרת היתד בשלב הראשון ,ובאזור התנגדות על  18000נקודות.
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 עבור הסקטור 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 תחת מדד ת"א 25
ניתוח טכני  -ה מראה על תנועה רוחבית  4000 -3000 -נקודות .למעשה כעת כל תנועה בתוך הטווח הנ"ל יכול להופיע ,ולכן לא
נותר רק לחכות ליציאה ברורה מהתבנית הרוחבית הנ"ל.
אגוד ) - (722314התאגיד ,בנק איגוד לישראל בע"מ ,הוא תאגיד בנקאי מסחרי .פעילותו העסקית של בנק אגוד מתמקדת
במספר תחומים - :תיווך פיננסי בין מפקידים לבין לווים - .שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות ,במגוון פעילויות ,בתחומי
המט"ח ,סחר בינלאומי ,ניירות ערך ,שירותי מידע ,ייעוץ וניהול פיננסי בנקאי ,מכשירים פיננסיים נגזרים ועוד השקעת ההון העצמי
של הבנק וניהול סיכוני שוק .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי המנייה מצויה בהתכנסות עולה ,זה מספר שבועות ,כאשר ההתנגדות החשובה נמצאת ברמת
 800נקודות על בסיס נתוני שערי סגירה .פריצת רמת  800תיתן איתות חיובי לעבר ההתנגדות הבאה על  .900יש לציין כי ביום
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המסחר האחרון ,נתמכה המנייה על קרקעית התבנית ,וסיימה בנר עולה ,מה שאומר כי רוב הסיכויים שמכאן נלך שוב לתקרת
התבנית על  .800איתות כניסה אגרסיבי בהחלט קיים בשלב זה במנייה כאשר הסטופלוס ברמת  700אופקי.

על רגל אחת
אסם ) – (304014המניה נמצאת במגמה שלילית אך מתקרבת אל תמיכה ברמת  4110הנקודות שתמכה מספר פעמים בעבר.
היפוך מעל רמה זו יכול להוות איתות קנייה אגרסיבי לטווח הקצר.
בזק ) – (230011המניה נמצאת במומנטום חיובי ומנסה לפרוץ את ההתנגדות ברמת  650הנקודות .המתנדים המהירים גבוהים
ומעמידים בספק יכולת לפתח מהלך עולה משמעותי אך יש לפזול אל מתנד ה ADX-שמתחיל להצביע על התגברות עוצמת
מגמת העלייה.
בינלאומי  - (593038) 5מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100לאחרונה נסחרות מניות הבנק בתנועה רוחבית כאשר
רמת  2800מהווה התנגדות עיקשת .רק פריצת רמת ההתנגדות הזו תיתן איתות חיובי ברור ויעד על  .3200תמיכה כעת
ברמת .2400
אבוג'ן ) - (1105055ניתוח טכני למנייה מראה כי רמת ה 800 -נקודות בשילוב קו המגמה העולה התומך ,רמה שאליה הגיעה
ביום המסחר האחרון  -מהווה תמיכה למנייה ,ולמעשה ישנו כאן איתות כניסה אגרסיבי מעט ,כיוון שלא ראינו עדיין נר היפוך על
התמיכה .נר היפוך שכזה ,אם יופיע ביום המסחר הבא ,יתן איתות כניסה ברור יותר לעבר אזור – התנגדות על 900-בשלב
ראשון.
דיסקונט השקעות ) - (639013מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי המנייה לאחר מהלך מתקן עולה
דיי מרשים לאחרונה ,כאשר בימי המסחר האחרונים מתאווררת המנייה קמעה ,כאשר התמיכה החשובה בשלב זה נמצאת על
רמת  .3700יכולת תמיכה ברמה זו ויצירת נר היפוך יתנו איתות כניסה לאלה שבחוץ.

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.
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הסקירה השבועית של ספונסר – 22.02.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי נוסף מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים עבר על הבורסה בת"א .מדדי המעו"ף
והתל-טק רשמו עליות קלות בסיכום שבועי בעוד מדדי ת"א  75והנדל"ן רשמו מנגד ירידות קלות .מדד הבנקים בלט לרעה לאחר
דו"ח חמור במיוחד של בית ההשקעות השוויצרי  UBSשפרסם המלצת "מכירה" לבנקים לאומי ודיסקונט ושלח אותם לירידות
שערים חדות בסיכום שבועי .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית לתקופה האחרונה ועמדו על כ 1.1 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות בהשפעת המגמה המעורבת שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב.
בשעות הבוקר המדדים עברו להיסחר בירידות שערים של עד  1%בהובלה של מדד הבנקים אולם בהמשך היום המדדים עברו
להיסחר במגמה מעורבת על רקע אישור תכנית הסיוע של הנשיא ברק אובמה בקונגרס כאשר מדד הנדל"ן הוביל את המגמה
החיובית יחד עם מניות השורה השנייה .מניית עשות בלטה כשזינקה ב 166% -לאחר שדיווחה כי חתמה על חוזה בהיקף של כ-
 80מיליון דולר עם חברה בינלאומית גדולה ,לאספקת רכיבים למנועי סילון .יום שני נפתח בירידות שערים בהתאם לפתיחת שבוע
המסחר בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים תיקנו לאורך כל היום כלפי מעלה ולקראת סיום מדד המעו"ף והנדל"ן אף
נסחרו בעליות שערים .ברקע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ,המדד ירד ב0.5%-
בהתאם לציפיות בשוק.
יום שלישי התאפיין בירידות שערים .בשעות הבוקר המדדים דשדשו בטווח מסחר צר ובשעות הצהריים המגמה השלילית
התחזקה בהתאם לחוזים העתידיים .לקראת סיום התעצמו ירידות השערים בשוק המניות בהובלה של מניות הבנקים והנדל"ן.
שוק האג"ח דווקא זכה לעדנה לאחר שבנק ישראל הודיע כי הוא יבצע פעילות באג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות.
על-פי בנק ישראל ,מטרת הרכישות היא להגדיל את הנזילות שתעמוד לרשות המוסדות הפיננסיים ,העסקים ומשקי הבית ,וכן כדי
להגביר את האפקטיביות של המדיניות המוניטארית .האג"ח הממשלתיות והקונצרניות זינקו בשערים חדים במיוחד של כ3% -
בממוצע .יום רביעי נפתח ביציבות סביב שערי הבסיס בניגוד למגמה העולמית כשברקע ציפייה לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב
בהתבסס על החוזים העתידיים .המדדים המובילים עברו לאחר פתיחת המסחר הרציף להיסחר בירידות שערים .בשעות
הצהריים המדדים מחקו את המימוש ועברו להיסחר בטריטוריה החיובית בהשפעת המגמה בבורסות אירופה והגדלת הסיוע
הממשלתי האמריקאי לחברות המשכנתאות פאני מיי ופרדי מק ,ששינה את המגמה בחוזים על המדדים בארה"ב .לקראת סיום
עליות השערים התעצמו ,בפרט במדד המעו"ף בהובלה של מניית אפריקה אשר חתמה את המסחר בזינוק של  .7.67%מניית
טבע רשמה גם היא עליות נאות לאחר פרסום הדו"ח והעלאת תחזיות לשנתיים הקרובות.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח ביציבות בהתאם למגמת המסחר שנרשמה אמש בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו ברוב
שעות המסחר בטריטוריה השלילית ובירידות שערים מתונות יחסית .בשעה  15.30המדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת
בהשפעת החוזים העתידיים ובורסות אירופה ובשלב הנעילה התהפכו חזרה וחתמו בירידות שערים .בסיכום יומי מדד המעו"ף
ירד ב 0.39% -ומדד הבנקים ירד ב .1.59% -מחזור המסחר הכולל היה נמוך והסתכם ב 922 -מיליון ש"ח .חברת נכסים ובנין
פרסמה כי בכוונתה למחוק כ 200-מיליון מההשקעה שביצעה בלאס ווגאס ,במסגרתה רכשה קרקע שנועדה לבניית פרויקט מלון
הפלאזה ,כתוצאה מכך מניית החברה ירדה בכ.3.6% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.14% -מדד ת"א  75ירד  ,0.27%מדד הבנקים ירד ב ,2.81% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  0.88%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.81%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כאחוז
לרמה של  4.16ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שבוע מסחר תנודתי במיוחד במהלך המסחר
התוך-יומי .ניתן לראות שהמדד נתקל כבר כמה פעמים ברציפות באזור ההתנגדות הקשה סביב  710-715נקודות )ראה גרף(
וכעת קשה לו מאוד לפרוץ כלפי מעלה .מחד ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של
 800נקודות .מאידך ,הכיוון כרגע נראה למטה בעיקר עקב הירידות בשאר שווקי העולם בהובלת ארה"ב ,מדדי המניות המקומיים
לא יצליחו להחזיק מעמד לאורך זמן אל מול המגמה העולמית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עוד שבוע מסחר רגוע יחסית ללא תנודות חזקות .הדולר פרץ את רמת ההתנגדות באזור
 4.1ש"ח לדולר וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון היעד הבא השוכן ברמה של  4.35ש"ח לדולר .סימן לשינוי מגמה יתקבל
רק במקרה של ירידה מרמה של  4ש"ח לדולר אולם מקרה כזה לא נראה באופק כרגע.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .הכל
תלוי כרגע בתמיכה מאוד חזקה ומשמעותית באזור  4000-4100נקודות )ראה גרף( ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי וסימן
לחזרה לתסריט פסימי .רמת התמיכה קריטית ובמידה ואכן תשבר צפוי מהלך ירידות אלים נוסף.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד פתח את שבוע המסחר המקוצר בירידה חדה של  4.15%בהשפעת תוכנית החילוץ של אובמה ונתוני מאקרו.
המדד נסחר בהמשך השבוע במגמה שלילית למרות שבכל ימי המסחר המדד פתח ביציבות עם נטייה לעליות שערים ורק

בהמשך המגמה החיובית התהפכה .דבר זה מצביע על מאבק עיקש בין הקונים למוכרים ,כאשר בשלב זה ידם של המוכרים
עליונה .ביום חמישי המדד ננעל בירידה של  1.7%על רמת התמיכה ב 1440 -נקודות כך שהיפוך ברמה זו אפשרי ואם הנחה זו
תתממש התיקון כלפי מעלה אל  1492נקודות אמור להיות מהיר .רמת ה 1400 -משמשת כתמיכה קרובה ומתחתיה תמיכה/שפל
ב 1300 -נקודות.
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 פתח את שבוע המסחר המקוצר בירידה חדה של  3.8%ושבר את
טווח הדשדוש התחתון ב 7800 -נקודות .בהמשך השבוע המדד המשיך לרדת וחתם את יום המסחר האחרון )חמישי( סביב רמת
השפל/תמיכה ב 7392 -נקודות .היפוך סביב רמה זו בליווי מחזור מסחר גבוה תחשב כשוורית ותחילת תיקון עולה אל עבר רמת
ה 7800 -נקודות .מנגד שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה יביא לגל ירידות נוסף שעשוי להיות חד ומהיר לכיוון 6940
נקודות.
נפט – הנפט בדק את רמת התמיכה סביב  34.93$לאורך כל ימי המסחר והצליח להתבסס מעל רמה זו .ביום חמישי מחיר הנפט
זינק בכ 5$ -וננעל ב ,39$ -אזור תמיכה שהפך להתנגדות לפני כשבועיים .כעט נמתין לפריצה של רמה זו והתבססות מעליה
לפני המשך תיקון עולה בתעלה האופקית בטווח שבין  48.80$ל .34.93$ -שבירה של רמת התמיכה תהווה טריגר להמשך
המגמה השלילית אל עבר מחיר יעד התבנית ב.28$ -

ניתוח מניות
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 בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר ציינו את קו ההתנגדות היורד והשבוע הוא המשיך ועצר את המניה .בעיקרון ,המניה נעה רוחבית
בתוך תחום צר  2931-3193הנקודות אך מכלול המתנדים מצביע על אפשרות לתיקון יורד במניה או דשדוש מתמשך לפני פריצה
מעלה .התמיכה הבאה מלמטה ,כפי שניתן לראות על הגרף ,נמצאת ברמת  2600הנקודות .רק פריצה ברורה של הקו היורד ושל
ההתנגדות האופקית  3193הנקודות יוכלו להצביע על שינוי לטובה במניה.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי תקשורת
פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין ,שירותי גישה
לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים,
שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון ראינו את המניה פורצת את רמת ההתנגדות  650הנקודות וממשיכה במומנטום החיובי בה
נמצאת מזה מספר שבועות .הפריצה היוותה איתות לטווח הקצר אך כפי שניתן לראות על הגרף ,זה יכול להיות טווח קצר מאוד
כשההתנגדות הבאה נמצאת ברמת  670האופקית ,יחד עם תקרת תעלה עולה והמתנדים המהירים נמצאים ברמות של קניות
יתר .כרגע ,למרות המומנטום החיובי של המניה ,נראה כי הסיכון בה גובר על הסיכוי וכי היא מגיעה לאיזור קשה מבחינה טכנית.
תמיכה משמעותית נמצאת ברמת  20הנקודות.
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 – המניה נמצאת על תמיכה אופקית סביב רמת  1735הנקודות .אחרי גל מימושים במניה ,נראה כי כרגע התמיכה
הנ"ל מחזיקה .המתנדים הארוכים נמצאים בתחילת תנועה לכיוון השלילי והמהירים נמצאים על הקרקעית .לקיחת לונג באיזור זה
נחשבת עדיין לטרייד בסיכון גבוה יחסית אך היחס סיכוי\סיכון בטרייד קצר בהיפוך על התמיכה הזו הוא יחסית טוב למחפשי
תחתיות כאשר ה SL-ימוקם בשבירה ברורה של התמיכה .שינוי קצת יותר ברור להיפוך יהיה פריצה של רמת  1820הנקודות.
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  -המניה ביצעה לאחרונה מהלך עולה מרשים ,כאשר פריצת ) 111500התנגדות אופקית( נתנה אישור למהלך עולה
עד  .135380במהלך השבוע ראינו תיקון יורד שבשלב זה נבלם ברמת הפריצה  111500והמניה סיימה את השבוע ברמת

 .119200הערכה להמשך :המניה תמשיך לנועה בגבולות  135380מלמעלה ו 111500 -מלמטה עד לפריצה או שבירה של אחת
הקצוות.
דיסקונט השקעות ) - (639013החברה ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינה חברת אחזקות המשקיעה בחברות הפועלות
במגוון תחומים .תחומי הפעילות כוללים בין היתר את תחום התקשורת ,הטכנולוגיה ,מסחר ושירותים ,הנדל”ן והתעשייה .עם
אחזקותיה העיקריות נמנות חברת סלקום ,נטוויז’ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,נכסים ובנין וחברת מפעלי נייר אמריקאים ישראליים.
ניתוח טכני -המניה בונה תעלה עולה החל מסוף  2008ונראה כי תמשיך לנוע בגבולות התעלה גם בתקופה הקרובה .תמיכה
חשובה באזור  3500ששבירתו יביא לירידות לכיוון השפל הקודם ב  ,2940-3000מאידך פריצת ) 4200שיא אחרון( יביא ליצירת
שיא נוסף באזור  4400-4500לדעתי.
גרינסטון ) - (770016לחברה ,גרינסטון תעשיות בע”מ )לשעבר אורדן( ,חמישה תחומי פעילות עיקריים :
 מתכת :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים מיציקות פלדה ,ברזל ומוצרים מורכבים ממתכת. מוצרים מרוכבים :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים כגון מארזי תחמושת חסיני אש לטנקים ,ארונות סעף ,מוצרים תעופתייםומיכלי לחץ.
 מוצרי בנייה ופיתוח :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרי איטונג הכוללים בלוקי איטונג לקירות ותקרות ,מחיצות פנימיות ולוחותאיטונג משוריין ועוד .מוצרי גמר לבניה :ייצור ,שיווק ומכירה של שיש ,אבן ,טרצו ,קרמיקה ,פורצלן ,כלים סניטאריים ,פרקטים
וכיו”ב .
 צבעים ומוצרי אטימה :ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון צבעים ,מוצרי תשתית לצבע ומוצרי אטימה.ניתוח טכני  -המניה דשדשה מסוף נובמבר  08ועד אמצע פברואר  09ולאחרונה ביצעה מהלך עולה תוך פריצת גבולות הדשדוש
ועליה עד לשער  .192אבל ,ביום המסחר האחרון חזרה המניה שוב אל תחום הדשדוש ולדעתי תמשיך למטה עד לתמיכה באזור
) 130שפל אחרון( .מאידך ,חזרה מעל  150ביום המסחר הבא ופריצת השיא האחרון ב  192יכולה להוציא מהלך עולה משמעותי
עם יעד ב .268
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 כקבלןמבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבור הסקטור 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 תחת מדד ת"א .25ניתוח טכני  -המניה ביצעה מהלך עולה מהשפל ב  2586ועד לשער  ,3974לאחרונה נכשלה המניה בפעם השנייה בפריצת
 3974שאם וכאשר תצליח לפרוץ יתקבל יעד לעליה עד  .~4800התמיכה החשובה שוכנת בשער  3000ששבירתו ישלח אותה
לבדיקה נוספת של התחתית.
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 את האשלג 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 על הברום - .כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת
חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה לאחרונה נמצאת בגדול – בתנועה עולה המתבססת מעל תמיכת קו מגמה עולה כנראה בגרף .לאחרונה,
פרצה המנייה התנגדות אופקית על  ,3200ומאז מתבססת מעל רמה זו המהווה תמיכה קרובה וחשובה לטווח הקצר .למעשה,
לאחר התבססות מעל תמיכת  3200וממוצע  ,50נראה כי המנייה בשלה להמשך עולה ,כאשר ההתנגדויות הקרובות הינם -
 3500ו.3700 -
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון:
שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס,
מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי הדמאה
תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25

ניתוח טכני  -מנייה זו עלתה לניתוח גם בסקירה הקודמת ,שם נאמר כי כרגע נמצאת בתבנית של יתד ,כאשר בתוך בתבנית רמת
 17000מהווה תמיכה ,ואכן השבוע קיבלנו חיזוק לתמיכה זו .בשלב זה נראה כי המנייה בשלה לניסיון לפרוץ יתד שוורית זו,
כאשר רמת ההתנגדות לבדיקת אירוע זה יהיה על  .18000פריצה תוך גיבוי מחזור של רמה זו תיתן יעד קרוב על .19000

על רגל אחת
ישראמקו ) - (232017המניה ביצעה מהלך עולה משמעותי ומרשים ביותר בשבועות האחרונים ,לאחר הגעה לשיא בשער 57.18
יצאה המניה לתיקון טכני שנעצר ברמת  35הנקודות ומשם ראינו שוב תנועה למעלה עד לנעילה שבועית ברמת  47הנקודות.
פריצת השיא ב  57.18תאפשר המשך מהלך עולה ויצירת שיא נוסף במניה ,מאידך שבירת השפל ב  35תשלח את המניה לשפל
חדש שיתכן ויהיה מתחת ל  30הנקודות.
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ביצעה מהלך עולה משמעותי ומרשים מהתחתית בשער  600ועד לשער  .2000פריצה
ונעילה מעל  2000יוציא מהלך עולה נוסף עם התנגדות קלה ב  2200בדרך ,אבל לדעתי בטווח הקצר המניה תתממש כאשר
התמיכה החשובה שוכנת כרגע בשער  1570ששבירתו יפתח תבנית  Mעם יעד ל .~1150
שיכון ובינוי ) - (1081942מתחילת ינואר  09ביצעה המניה מהלך עולה מ  200נקודות עד ל  368נקודות.לאחר מספר רב של
ניסיונות לפרוץ את אזור  368כלפי מעלה ללא הצלחה נראה סביר שהמניה תצא למימוש כאשר התמיכה הראשונה בשער 340
ואחריה ב .300
פועלים ) – (662577המניה מדשדשת סביב רמות  780-800הנקודות ובתוך כך מאווררת מתנדים מהירים שהיו ברמות גבוהות.
פריצה של  800הנקודות תהווה איתות קנייה לטווח קצר עם יעד על קו ההתנגדות היורד הנמצא כרגע באזור  850הנקודות.
אידיבי פיתוח ) – (798017מאז הזינוק בעקבות הודעת החברה על הצעת הרכש ,המניה לא מצליחה לפרוץ את איזור 4000
הנקודות .המתנדים המהירים מסתובבים כלפי מטה ויכולים להעיד על תחילת מימוש רווחים של אלו שנהנו מהמלך העולה.
התמיכה הקרובה נמצאת באזור  3600ולכן מי שנהנה מהמהלך ,יוכל להפעיל  TPבמקרה של היפוך לירידות .מי שבחוץ ,טכנית זה
לא נראה זמן נכון להיכנס.
נייר חדרה ) - (632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי לאחרונה נסחרת המנייה תחת תבנית של
התכנסות מחירים ,כאשר רמת ממוצע  50על  12500מהווה את תמיכת התבנית .פריצת רמת  14000תיתן אישור לאיתות עולה
לפחות עד להתנגדות הבאה על  16000 -אופקי .יש לציין כי התבנית נמצאת בשלב הסופי ,כך שבתחילת השבוע הקרוב סביר ש
נקבל איתות לאחד הכיוונים.
כור ) - (649012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי השבוע הייתה המניה תחת מימוש לאחר מהלך
מתקו עולה לאחרונה .בשלב זה רמת ה 4000 -מהווה את התמיכה ואילו רמת  5150את ההתנגדות .הופעת נר היפוך תוך מחזור
גבוה ייתן איתות להמשך מהלך עולה מתקן עם התנגדות קרובה על  5150כאמור.

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.

