הסקירה השבועית של ספונסר – 22.03.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית  -שבוע מסחר חיובי בעיקר בזכות יום ראשון אופטימי במיוחד עבר על הבורסה המקומית .במדדי המניות
המובילים נרשמה כאמור מגמה חיובית בהובלת מדד הבנקים ששינה כיוון ורשם לשם שינוי עליות חדות של כמעט  .12%שאר
המדדים עלו בכ 4% -בממוצע כל אחד .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו עוד שבוע מסחר חיובי וחתמו את השבוע בעלייה
נאה ממוצעת של כ .3% -באג"ח הממשלתי השקלי נרשמות עליות נאות בעיקר בטווח הארוך בעקבות ההודעה של נגיד
ארה"ב שירכוש במהלך חצי השנה הקרובה אג"ח אוצר לטווח ארוך בהיקף של  300מיליארד דולר .מחזורי המסחר התרחבו
מעט השבוע ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 2% -על רקע עליות השערים החדות שנרשמו בסוף השבוע שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית והמגמה החיובית אף התחזקה לקראת
סיום המסחר ,בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 3.3%-בהובלת מדד הבנקים שהפתיע בזינוק של  6%למרות הורדת הדירוג
של מודי'ס ומדד התל-טק ננעל בעלייה של  .5.3%יום שני נפתח במגמה מעורבת על רקע פתיחת שבוע המסחר בבורסות
אסיה ואירופה וציפייה לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב עפ"י החוזים העתידיים .בשעות הצהריים המגמה החיובית החלה
להתמתן והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת בהשפעת החוזים העתידיים שעברו להיסחר במגמה שלילית .בנק לאומי ריכז
את תשומת לב המשקיעים למערכת הפיננסית הישראלית בכלל לאחר שהעלה את הצפי להפסד ברבעון הרביעי ל 1.16 -מיליארד
שקל כשהוא צופה כי הרווח בשנת  2008יתכווץ ל 100 -מיליון שקל בלבד.
יום שלישי נפתח גם הוא במגמה מעורבת בהשפעת המגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר
בתנודתיות סביב שערי הבסיס בהתאם לבורסות אירופה והחוזים העתידיים .בשעה  15.30נפתח יום המסחר בארה"ב ללא
כיוון ברור ולא השפיע על מדד ת"א .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים לאחר שהאנליסט יובל בן זאב פרסם כי לדעתו
"זה הזמן לקנות את מניות הבנקים בישראל" ונקב במחירי יעד גבוהים בכ 50% -ממחירי הבנקים כיום .יום רביעי התאפיין
בתנודתיות גבוהה .המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים אשר התחזקו בהדרגה .עם פתיחת המסחר
בארה"ב המגמה החיובית התמתנה והמדדים אף עברו להיסחר במגמה מעורבת עד לשעת הנעילה.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בעליות שערים בהשפעת המגמה העולמית וצפי לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב עפ"י
החוזים העתידיים .המדדים המובילים דשדשו בשעות הבוקר והחל משעות הצהריים החלו בתנועה עולה בהתאם למגמה
החיובית בבורסות אירופה ,אולם עם פתיחת המסחר בארה"ב המגמה החיובית התמתנה .את המגמה החיובית הובילו כמו
בשאר ימות השבוע מניות הפיננסים .מניית טבע בלטה לרעה שצנחה בכ 4.4% -לאחר שהגיעה להסדר עם חברת התרופות
האמריקנית מדיסיס לפיו טבע לא תשווק תרופה גנרית לתרופת המקור של מדיסיס סולודין ,למרות שקיבלה אתמול את אישור
ה  FDAלשיווק התרופה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.34% -ומדד הבנקים עלה ב .1.66% -מחזור המסחר הכולל
הסתכם ב 1.22 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.89% -מדד ת"א  75עלה  ,4.82%מדד הבנקים עלה ב ,11.57% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  1.91%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .4.64%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית חדה של
כ 3% -לרמה של  4.04ש"ח לדולר.
תחזית  -מדד המעו"ף עלה כאמור השבוע בכ 3.9% -אולם בהסתכלות רחבה יותר המשיך בדשדוש המאפיין אותו בארבעת
החודשים האחרונים ברמות  610-710נקודות וכפי שציינו בשבוע שעבר "לדעתנו ,מדובר בתיקון עולה בלבד שצפוי להמשך
זמן קצר ".כפי שניתן לראות בגרף המצורף מדד המעו"ף נתמך ברמת התמיכה סביב  630הנקודות שמסתמנת כתמיכה חזקה
וחשובה לטווח הקצר ומשם החל לעלות צפונה .מלמעלה ,ניתן לראות בגרף שהמדד נתקל כבר כמה פעמים ברציפות באזור
ההתנגדות הקשה סביב  710-715נקודות וקשה לו מאוד לפרוץ אותה .מחד ,פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור
למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של  800נקודות אולם מאידך כנראה שמדובר בתיקון עולה בלבד שצפוי להמשך זמן קצר.
שקל-דולר  -המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידות שערים חדות של כ 3% -בעיקר בעקבות המשך החלשותו בעולם והצהרת
הנגיד האמריקאי שיחל לרכוש אגרות חוב ממשלתיות לטווח הארוך .לאחר שהדולר הגיע לרמה של  4.25ש"ח לדולר החל
לתקן ולהדרדר כלפי מטה בצורה מהירה כשרמת התמיכה החשובה ב 4 -שקלים מחזיקה בינתיים מעמד וכעת היא נקודת
המפתח לימים הקרובים )ראה גרף( .כל עוד הדולר מעל  4שקלים יש סיכוי טוב שהדולר יתקן לפחות חלק מהמהלך כלפי
מעלה ,במקרה של שבירה של רמת התמיכה נמשיך לראות את הדולר יורד בצורה כלפי מטה.
זהב  -המתכת נמצאת לאחרונה במהלך עולה קלאסי עם מימושי ביניים כמתואר בגרף המצורף .בשלב זה נראה כי דרכה
לעבר רמת השיא באזור  1000דולר .גם המתנדים תומכים כרגע במהלך העולה .ניתן לראות כי על הגרף ישנו קו מגמה עולה
ברור בשילוב ממוצע  50התומך במהלך העולה ,וכל שכך עדיין התנועה כאמור מעלה.
נפט – הנפט נסחר לאורך שובע המסחר במגמה חיובית ואף פרץ את רמת ההתנגדות החזקה ב .48.80$ -ביום רביעי וחמישי
הנפט התבסס מעל רמה זו ,אולם נראה שלמרות הסגירה של יום חמישי ב 51.80$ -אינה מהווה טריגר מספק להמשך
התנועה העולה ,אלא אפשרות להתבססות נוספת מעל  48.80$לפני תחילת מהלך עולה חדש .רמת ה 56$ -סומנה כהתנגדות

ראשונה ,מתוך רבות ,ומחיר יעד התבנית הנוכחית סומן ב .59$ -שבירה וכישלון פריצה חזרה של אזור  48.80$תסמל כישלון
פריצה וחזרה לטווח הדשדוש שבין  48.80$ל.34.45$ -
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף מדד המניות הצרפתי רשם עליות נאות של כ 10% -בשבועיים האחרונים וכעת הגיע לרמת התנגדות חשובה
באזור  2800-2850נקודות שם לעת עתה הוא נתקל במשוכה קשה וטרם הצליח לפרוץ .פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי
משמעותי אולם מנגד כל עוד המדד נכשל בכך הוא יכול לרדת חזרה לאזור  2500נקודות.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית ואף פרץ את אזור ההתנגדות ב 1440 -נקודות על רקע הודעת
הנגיד בדבר רכישה של אג"ח ממשלתי ארוך ב 1.5 -טריליון דולר .ביום חמישי המדד יצר נר היפוך ) (K.Rבפתח הגאפ ב-
 1492נקודות ,אולם קיימת אפשרות לסגירת הגאפ במלואו ב 1528 -נקודות לפני תחילת מימוש אל אזור  1440נקודות .מהלך
המימוש הקרוב אמור לספק אוויר להמשך התנועה העולה בתנאי שכל עוד המדד רושם עליה במחיר המחוזר חייב לתמוך.
פריצה של  1528נקודות תהווה טריגר שוורי ליציאה מאזור ההתכנסות .הנחת עבודה – מימוש אל עבר  1440נקודות.
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 ביציבות וביום שלישי פרץ את 7392
נקודות כלפי מעלה במחזור מסחר גבוה .בהמשך השבוע המדד רשם התבססות המלמדת על אפשרות לגל עולה חדש אל עבר
 7848נקודות המהווה אזור התנגדותי .מנגד ,שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה של רמת ה 7392 -נקודות תהווה טריגר
לתחילת גל יורד חדש 7165 .תמיכה קרובה ואחריה השפל ב 6427 -נקודות.

ניתוח מניות
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 פוגשת כרגע שני קווי התנגדות – קו המגמה היורד ארוך הטווח ואיזור  1750הנקודות שהיה תמיכה ומאז
שנשבר משמש כהתנגדות .באותו איזור נמצא גם ממוצע נע  .50התמונה אם כך ,מצביעה כי קיימת התנגדות טכנית חזקה
באיזור הנוכחי .עם זאת ,תמונת המתנדים מצביעה דווקא על אפשרות לתחילת מהלך עולה שהטריגר הטכני שלו יכול להיות
פריצת איזור ההתנגדות הנוכחי .פריצה ברורה של איזור זה תהווה איתות קניה אגרסיבי כאשר זהירים יותר יעדיפו לחכות
לבדיקת ההתנגדות מלמעלה או יצירת שפל עולה מעליה.
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 – בהמשך לסקירה של השבוע שעבר ,ראינו השבוע את המניה נעה בעוצמה צפונה ,פורצת את ההתנגדות ברמת
 305הנקודות )שם בתקווה ,הסולידיים יותר הצטרפו למהלך( ומגיעה עד לתקרת התעלה היורדת .נכון לרגע זה ,המניה לא
פרצה את תקרת התעלה וצורת הנר האחרון יכולה להעיד על היפוך בנקודה זו ולכן אנו נמתין יום מסחר נוסף לקבלת אישור
לתמונה לכל כיוון – במידה והמניה תפרוץ את ההתנגדות של תקרת התעלה ,ההתנגדויות הבאות נמצאות ברמות  348ו366
הנקודות .במידה והנר הבא ייסגר נמוך יותר מהנר האחרון ,יש להפעיל  TPלטווח הקצר אחרי שנהנינו מהמהלך.
פז נפט ) - (1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – המניה מגיעה אל קו ההתנגדות היורד ואל ממוצע נע  100שהשילוב של שניהם בלם אותה בפעם האחרונה ושלח
אותה למימוש עמוק .גם הפעם מגיעה המניה לאיזור זה אחרי גל עליות רציף שהביא את המתנדים המהירים לרמות גבוהות
ולכן השילוב הכולל מצביע כי קיים יותר סיכוי למימוש מאשר לפריצה ושגם פריצה ,במידה ותתבצע ,תהיה בסיכון גבוה לתיקון
יורד .בנקודה זו סוחרי טווח קצר יעדיפו לקחת רווחים ממהלך עולה או לפתוח שורט אגרסיבי בהיפוך על ההתנגדות.

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 נמצאת במומנטום חיובי ביותר אחרי המימוש שביצעה לאחרונה .טכנית ,ניתן לראות כי המניה רוכבת על
קו תמיכה עולה ועל ממוצע נע  50שהיה בעבר התנגדות וכעת משמש כתמיכה .המתנדים הארוכים נראים פנטסטי להמשך
עליות במניה אך הקצרים עלולים להקשות בטווח הקצר .נקודה נוספת שנרצה לראות היא עליה במחזורי המסחר בעליות ,אחרי
שהמחזורים ירדו משמעותית בירידות האחרונות .בסה"כ התמונה ממשיכה להיות חיובית וכל זמן שקו התמיכה וממוצע נע 50
לא נשברים ,המניה נמצאת באיתות לונג – מי שפספס את הכניסה ,עדיף שיחכה לבדיקת התמיכות ולא ינסה לרדוף אחרי שער
המניה.
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 במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה למעשה נסחרת בטווח רוחבי לאחרונה –  .3000/3287כעת המנייה נמצאת לקראת התנגדות
הטווח הרוחבי .כשלון פריצה תיתן איתות לחזרה לתחתית הטווח על  ,3000מנגד פריצה תיתן איתות לעבר רמת – 3500
 .4000מתנדים במצב של ניטראליות בליווי נטייה עולה .הערכה היא פריצה לפחות עד ליעד על .3500
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח - .בנקאותקמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים - .בנקאות פרטית.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה עדיין נסחרת מתחת קו מגמה יורד ברור ,וכעת נאבקת
בהתנגדות על  ,280לאחר מהלך עולה מתקן .למעשה איתות חיובי נוסף יתקבל רק בפריצת קו המגמה היורד בשילוב רמת ה-
 .300כעת אפשרי לקחת רווחים ,לטווח הקצר ,ורק עם פריצה כאמור לשוב פנימה .סגירה מתחת לרמת ה 280 -תיתן איתות
לפתיחת מהלך של מימוש כאשר התמיכה דיי רחוקה באזור .250
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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי למעשה המנייה נסחרת בטווח שבין  100000ל ,120000 -כאשר ביום המסחר האחרון
הגיעה סמוך לתקרת ההתנגדות של טווח המחירים .פריצה של טווח המחירים כלפי מעלה תיתן איתות לעבר רמת ,135000
מנגד כישלון והופעת נר היפוך תיתן איתות לעבר תחתית הטווח על .100000
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.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי הערכה שהועלתה למנייה בסקירה האחרונה,
התממשה במלואה ,ולמעשה נוצר כעת דשדוש סביב רמת ההתנגדות .למעשה אנו רואים לאחרונה מהלך רוחבי במנייה –
 ,17000 -19180כאשר באמצע נקודת איזון ברמת  .18000בשלב זה מצויה המנייה כאמור סביב רמת ההתנגדות על ,19180

ורק פריצה וסגירה ברורה מעל תיתן איתות לעבר רמת ה .20450 -מנגד ,כישלון ייתן איתות למימוש לעבר רמת – 18000
בשלב ראשון.
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.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25המנייה מתמודדת עם קו המגמה העולה התומך בשלב זה במונחי שערי
סגירה .רק שבירה של רמת ה 3000 -תיתן איתות לפתיחת מהלך יורד ואיתות יציאה לטווח הקצר .מנגד ,רמת ההתנגדות
העיקרית מסומנת על  .3500עוד נוסיף כי רצועות הבולינגר מאוד מכווצות כעת כמתואר בגרף המצורף ,ואפשרות למהלך אלים
בפתח.

על רגל אחת
בזק ) - (230011כפי שנכתב בסקירה הקודמת ,המניה אכן יצאה למימוש לכיוון קו התמיכה העולה .נכון לכתיבת שורות אלו
רמת התמיכה מחזיקה מעמד אך תמונת המתנדים מצביעה כי קיים סיכון שכאן לא נגמרה המגמה היורדת .שבירה של רמת
 620צריכה להוות  SLלסוחרי טווח קצר.
בריטיש ישראל ) - (1104009המניה נמצאת בנקודת הכרעה בין קו תמיכה עולה ובין התנגדות של ממוצע נע  .100התמונה
הכללית נראית נייטרלית לחלוטין ולכן נחכה לאיתות מפורש לאחד הכיוונים – פריצה ברורה של ממוצע נע  100או שבירתו של
הקו העולה.
שטראוס גרופ ) - (746016המניה נבלמה ע"י התנגדות אופקית  3586וממוצע נע  .100לטווח הקצר נראה כי תצא לתיקון
אחרי העליה האחרונה .לטווח הארוך יותר ,התמונה מתבהרת ופריצה של ההתנגדויות הנ"ל תהווה איתות חיובי להמשך.
שופרסל ) - (777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית עדיין נמצאת המנייה מתחת קו מגמה יורד ובתבנית יתד
דובית .פריצת התבנית תיתן איתות ליעד ראשוני על  1250ולאחר מכן  .1300מנגד ,שבירת תחתית על  – 1165תיתן איתות
להמשך יורד.
כור ) - (649012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ביום המסחר האחרון פרצה המנייה תוך מחזור רמת התנגדות
אופקית על  .5000כאשר יעד הטווח הבא עומד על  .6000בשלב זה מתנדים מאוד גבוהים )מהירים( ,בעוד האיטיים עדיין
במסלול עולה .שמירת תמיכה על רמת  5000תיתן איתות להמשך תיקון עולה .מאידך שבירתו יסמן סיום מהלך עולה עכשווי.
אבוגן ) - (1105055מניות החברה נסחרות לאחרונה במחזורי מסחר בינוניים/גבוהים יחסית לממוצע .ניתן לראות לפי התמונה
הכללית כי המנייה עדיין בתהליך התכנסות .למעשה רמות הכוננות הינם  900מלמעלה ו 750-מלמטה .פריצה או שבירה של
הטווח תהווה טריגר להמשך התנועה.

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.

