הסקירה השבועית של ספונסר – 23.03.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – ירידות חדות נרשמו גם בשבוע החולף בבורסה המקומית ,השבוע נסחרו המדדים בתנודתיות גבוהה
במיוחד כשבסיום בלטו לרעה מדדי הנדל"ן והתל-טק שרשמו ירידות חדות במיוחד של  7.3%ו 20.9% -בהתאמה .מחזורי
המסחר היו גבוהים יחסית לימי מסחר מקוצרים למעט יום ראשון ועמדו על כ 2.2 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר התנודתי נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1.5% -בהשפעת הירידות החדות שנרשמו ביום שישי שעבר בוול-
סטריט ובורסות אירופה .לקראת סיום יום המסחר המגמה השלילית התחזקה בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים כשהמדדים
רשמו ירידה של כ 4.5% -כל אחד .ירידות השערים התעצמו במהלך יום שני בהשפעת הירידות החדות שנרשמו בשעות הבוקר
המוקדמות בשווקי אסיה ופתיחה שלילית בבורסות אירופה .שוב לקראת הנעילה בעקבות פרסום הודעה בדבר רכישה של
חברת בר סטרנס ) (BSCע"י בנק ההשקעות  JPMב 236 -מיליון דולר – המניה ירדה בתגובה ב 84% -וגררה את הסקטור
לירידות שערים חדות .חברת ליהמן ברדרס ) (LEHצנחה ב 19% -עקב שמועות על בעיית נזילות ומחשש לקריסת הבנק.
מדדי הנדל"ן והבנקים המשיכו בצניחה והפעם רשמו ירידות שערים של למעלה מ 6% -כל אחד .מניות כי"ל והחברה לישראל
בלטו לרעה כשרמו ירידה חדה של כ 9% -כל אחת.
ביום שלישי התהפכה המגמה והמסחר נפתח בעליות שערים של עד  2%בהתאם לפתיחת המסחר בבורסות אירופה ובמקביל
לחוזים עתידיים חיוביים בארה"ב לקראת החלטת הריבית אשר פורסמה מאוחר יותר בשעה  20.15בה הודיע הפד האמריקאי
על הפחתת ריבית בגובה של  0.75%לרמה של  2.25%ושלח את מדד הנאסד"ק לעלייה חדה במיוחד של למעלה מ.4% -
בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,2.22% -מדד הנדל"ן  15עלה ב 0.77% -ומדד הבנקים עלה ב .2.07% -מחזור המסחר
הכולל היה גבוה והסתכם ב 2.56 -מיליארד ש"ח .עליות השערים נמשכו גם לאורך יום רביעי בהמשך כאמור לראלי שנרשם
בארה"ב לאחר החלטת הריבית .מדד הנדל"ן תיקן בעלייה של כמעט  5%ומדד יתר  50קפץ ב.7% -
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו בירידות שערים של עד  1%בהתאם למגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן
בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הבנקים תיקנו ורשמו עליות שערים
נאות ומיתנו את הירידה במדד המעו"ף .לקראת סיום נרשמה היחלשות במדדים המובילים בהשפעת המגמה בבורסות אירופה
והחוזים העתידיים ובסיכום יומי מדדי התל-טק והבנקים רשמו עליות נאות ומנגד מדד הנדל"ן היה חלש כהרגלו בתקופה
האחרונה ורשם ירידה נוספת של כ.2.3% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,3.06% -מדד ת"א  75ירד ב ,3.86% -מדד הבנקים ירד ב ,1.52% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  7.35%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .20.92%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של כאחוז לרמה של  3.444ש"ח לדולר.
*לאורך כל השבוע המסחר ננעל בשעה  14.15בשל עיצומי עובדי הבורסה.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור גם בשבוע החולף ירידות שערים חדות בעיקר בתחילת השבוע וזאת לאחר שציינו בסקירה
בשבוע שעבר את שבירת רמת  1030הנקודות כאיתות מכירה .כעת התמיכה הקרובה למדד שוכנת באיזור  950הנקודות
והמדד צפוי לדשדש בין רמה זו לרמת ההתנגדות שהיתה כאמור בעבר רמת תמיכה ב 1030 -נקודות .רק פריצה ברורה של
רמת ההתנגדות תשנה את המגמה היורדת ותשלח את המדד לרמות גבוהות יותר כאשר היעד יהיה רמת  1100הנקודות.
מנגד ,שבירה של רמת  950נקודות תשלח את המדד לתמיכה הבאה ברמת  900נקודות.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות חזקה מאוד גם במהלך השבוע החולף כאשר בתחילת השבוע נסחר ברמה של 4.46
ש"ח לדולר ,בהמשך השבוע נחלש עד לרמה של  3.36ש"ח לדולר שהופכת להיות רמת תמיכה ואז שוב התהפך כלפי מעלה
לאחר שפעם שניה שהנגיד מוציא הודעה חיובית למטבע האמריקאי והפעם הוא הודיע שבנק ישראל יגדיל את יתרות המט"ח
בכ 10-מיליארד דולר על פני תקופה של כשנתיים באמצעות רכישות של כ 25 -מיליון דולר ביום מסחר .בסוף השבוע הדולר
נסחר כאמור ברמה של  3.44ש"ח לדולר .כעת התמיכה היא באיזור  3.36ש"ח לדולר וההתנגדות שוכנת ברמה של  3.57ש"ח
לדולר )ראה גרף(.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק פתח את שבוע המסחר התנודתי בירידה של  1.60%על רקע הודעה בדבר רכישה של חברת בר
סטרנס ) (BSCע"י בנק ההשקעות  JPMב 236 -מיליון דולר – המניה ירדה בתגובה ב 84% -וגררה את סקטור הפיננסים
לירידות שערים חדות עקב חששות להמשך בעיית הנזילות .יום שלישי התאפיין במגמה חיובית בהמתנה להחלטת הריבית
אשר פורסמה בשעה  .20.15נגיד הפד הכריז על הפחתה נוספת של  0.75%לשיעור של  .2.25%המדד סגר בעליה של
 .4.19%ביום רביעי המדד ירד ב 2.57% -וביום חמישי התהפך פעם נוספת וחתם בעליה של  .2.18%ביום שישי לא יתקיים
מסחר לרגל  .God Fridayטכנית המדד מדשדש סביב רף ה 2200 -נקודות בליווי מחזורי מסחר ממוצעים – הדשדוש אופייני
לאחר מהלך מימוש/עליות רצוף ומאפשר לפעילים בשוק להיערך בהתאם ולסדר פוזיציות בהמתנה לתחילת גל חדש .מתנד ה-
 RSIטרם פרץ את רף ה 50 -ומחזק את הנחת העבודה .פריצה של רף ה 2300 -נקודות יהווה איתות חיובי לתחילת בנייה של
מגמה עולה חדשה ,מנגד שבירה כלפי מטה של  2170נקודות תהווה איתות שלילי ותביא לחידוש גל הירידות.

דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס רשם שבוע מסחר חיובי וחתם את יום המסחר האחרון )חמישי( בעליה של  2.16%בליווי מחזור
מסחר גבוה מאוד המחזק את האפשרות להתחלה של תיקון עולה .טכנית אזור ב 12500 -נקודות סומן כאזור התנגדותי מהותי
כאשר פריצתו כלפי מעלה תהווה איתות חיובי להמשך התיקון אל עבר רמת ה 12815 -נקודות 11730~11720 .סומן כאזור
תמיכה מהותי .הנחת העבודה לשבוע המסחר הקרוב – דשדוש סביב רף ה 12500 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית בהשפעת החלטת הריבית והתחזקות הדולר מול המטבעות
העיקריים בשוק המט"ח .טכנית הנפט נגע ביום המסחר האחרון )חמישי( ברמת התמיכה ב 100$ -והתהפך חזרה כלפי מעלה
ל .102.5$ -ההיפוך מחזק את ההנחה שרמת ה 100$ -מהווה תמיכה ושבירתה כלפי מטה עשויה להביא לתחילת תיקון עמוק
אל רף ה .85$ -רמת ה 110$ -סומנה כרמת התנגדות/שיא שפריצתה תהווה איתות חיובי להמשך המגמה החיובית של
הנפט.
מדד הניקיי יפן  -המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו .כפי שניתן לראות
בגרף השבועי המצורף המדד נתמך לעתה עתה ברמת התמיכה המאוד חשובה לטווח הבינוני-ארוך של  12000הנקודות .רק
שבירה ברורה של רמה זו תהווה איתות מכירה למדד כמנגד לדעתנו צפוי תיקון כלפי מעלה בטווח הקצר.

ניתוח מניות
שטראוס עלית ) - (746016החברה 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 .
המניה נראית טוב ומתנהגת טכנית בצורה יפה ,המניה נתמכה יפה באיזור  5000הנקודות ומשם רשמה תיקון ואתמול )חמישי(
נתקלה בהתנגדות באיזור  5400נקודות )ראה גרף( ,כרגע פריצה של  5400תהווה איתות קניה ומנגד רק שבירה ברורה של
איזור  5000תהווה איתות מכירה.
קמהדע ) - (1094119החברה ,קמהדע בע"מ ,פועלת בתחום הביו-פרמצבטיקה ,והתחום העיקרי בו היא עוסקת הינו מחקר
ופיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות מרשם הניתנות בהזרקה .התרופות אותן מייצרת החברה ,קמהדע בע"מ ,הן תרופות גנריות
ואינן מוגנות פטנט .החברה ,קמהדע בע"מ ,מוכרת את מוצריה בכ 15 -מדינות בעולם ,בעיקר בישראל וברשות הפלשתינית -
כאשר היא רואה בארה"ב ובמערב אירופה שווקי יעד עיקריים בעתיד.
אחרי ירידה מאוד חדה מחודש אוקטובר נתמכה המניה ברמת  2500הנקודות שמהוה תמיכה חשובה )ראה גרף( וכעת רק
שבירה של איזור זה תהווה איתות מכירה כשמנגד פריצה ברורה במחזורי מסחר גדולים של רמת  3000הנקודות תהווה איתות
קניה.
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 – כפי שעלה בסקירות האחרונות ,המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד ומתחת לממוצע נע  50וכל זמן שכך,
הכיוון מוגדר כלפי מטה .המתנדים האופקיים ורצועת בולינגר המכווצת מציגים תמונה של כניסה לדשדוש לפני פתיחת תנועה
לכיוון מסוים .פריצת ההתנגדויות הנ"ל בליווי מחזור מסחר גבוה תאותת על אפשרות למהלך עולה שיחוזק ע"י פריצת
ההתנגדות האופקית ברמת  4900הנקודות שתסמן שיא עולה .כשלון בפריצת ההתנגדויות יוכל לשלוח אותה אל התמיכה
ברמת  4432ששבירתה מטה תשלח את המניה חזרה לכיוון רמת .4300
אלביט הדמיה  – (1081116) -החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ'כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.ניתוח טכני – אם נתחיל מהתבוננות בגרף ,ניתן לראות שגל הירידות שהחל ברמת  22360הנקודות והסתיים ברמת 15220
הנקודות תוקן  38.2%פיבונאצ'י ושם כשלה המניה פעמיים בפריצה כלפי מעלה וקיבלה יעד פיבונאצ'י ראשון ברמת 12510
הנקודות לשם הגיעה במדויק השבוע ושם נעצרה לעת עתה .המניה נמצאת עדיין במומנטום שלילי כאשר רמת 12510
הנקודות היא עדיין התמיכה הרלוונטית.
אלוני חץ  -(390013) -החברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות
טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות )ארצות הברית וקנדה( ובישראל ,לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל.
עם החזקותיה העיקריות ניתן למנות את  CAPITAL FIRSTו .EQUITY ONE-במרץ  2007מכרה אלוני חץ את מלוא

החזקותיה בעוגן לחברת אוסיף ,ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.
ניתוח טכני – אלוני חץ נמצאת במגמת ירידה מתמשכת שהביאה אותה למרחק קרוב ל 60%-מהשיא .המניה נעה מתחילת
אוקטובר בתוך תעלה יורדת .השבוע פגשה את תחתית התעלה ונתמכה שם לעת עתה .המגמה ממשיכה להיות למטה כל זמן
שהמניה ממשיכה לייצר שיאים ושפלים יורדים )נראה היטב על הגרף השבועי( כאשר התנגדות חשובה שוכנת ברמות 1180-
 1190הנקודות.
טבע – ) - (TEVAמנייה דואלית הנסחרת במדד ת"א  , 25ובמקביל בנאסד"ק ,ונקבעת שם ,לכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל.
ניתן לראות כי המנייה לאחר שהגיעה לשיא כל הזמנים ברמה של  50דולר )תקרה כפולה( לפני כשבועיים ,פתחה במימוש,
כאשר שברה ממוצעים  50ו 100-בדרך למטה  ,אולם נעצרה על ממוצע  200החשוב ,ובשילוב רמת התמיכה ב.$44 -
בשלב זה מתקנת המנייה עד כדי פיבו'  50למהלך המימוש האחרון ,בשילוב התנגדות ממוצע  50כאשר רמת התמיכה בשלב
זה עומדת על רמת  46דולר .במידה והמנייה תפרוץ רמת ממוצע  ($47) 50יינתן איתות חיובי ותתרחש כנראה תקיפת השיא
מחדש .במבט כללי ניתן לראות את קו המגמה העולה )כחול( שנוצר אשר מהווה מעין התכנסות איטית עולה לעבר רמת השיא.
יש לציין כי המתנדים הארוכים עדיין המהלך יורד בשלב זה  .מבט על הגרף השבועי מראה על מתנדים איטיים ניטראליים ,מה
שאומר שבשלב זה אין עדיין איתות שלילי למנייה והתיקון שחווינו הוא למעשה ,תיקון טכני רצוי ,כל זמן שהמנייה שומרת על
התמיכות שהוזכרו לעיל .לפי פוינט אנד פיגר המנייה בשלב זה נמצאת בביקוש ,אולם במומנטום שבועי שלילי כאשר רמת 44$
מהווה תמיכה ורמת סטופלוס ,פריצת רמת  50$תיתן איתות קנייה מחודש.
סלקום – ) - (CELמנייה דואלית הנסחרת במדד ת"א  25ובנאסד"ק בארה"ב ,ונקבעת שם .ניתן לראות כי המנייה נמצאת על
קו מגמה עולה ,וכל שכך הינה מוגדרת כחיובית .יעד קרוב רמת  , $34ו 35.12$-שזוהי רמת השיא .לפי פוינט אנד פיגר
נמצאת המנייה במומנטום חיובי זה  4שבועות ,וכעת נמצאת בביקוש .רמת  35$מהווה כעת התנגדות החזקה ,כאשר פריצה
ברורה תיתן איתות קנייה מחדש .תמיכה חשובה על רמת  30דולר.

על רגל אחת
ביטוח ישיר  – (1083682) -בסקירה שעברה נכתב כי "המניה הגיעה לאיזור תמיכה  1150-1200ופה יכולות להבלם ,לפחות
זמנית ,הירידות במניה .היפוך מעל רמות אלו במחזור גבוה יוכל להוות איתות כניסה אגרסיבי למניה ".ביום שני השבוע יצרה
תבנית  Hammerכאשר נסחרה כבר ברמת  1125וסגרה מעל  1200וזאת במחזור כפול מהממוצע של החודש האחרון .את
יום המסחר האחרון סגרה המניה בגבוה היומי ברמת  1250הנקודות ,כ 11%-מעל השפל.
מטריקס – ) – (445015המניה שברה השבוע את התמיכה האופקית באיזור  1250הנקודות וביום המסחר האחרון שבה
ונעצרה בדיוק מתחת לרמה זו .רמה זו אמורה לשמש כעת כהתנגדות וכשלון פריצה שלה יאותת על חזרה למגמת הירידות.
כור – ) – (649012המניה חתמה את יום המסחר האחרון בירידה של  5.56%וננעלה מתחת לרמת התמיכה האופקית ב-
 22460נקודות ,אולם מחזור המסחר היה נמוך משמעותית גם לימי המסחר הקצרים בשל העיצומים של עובדי הבורסה לכן
קיימת אפשרות להיפוך ופריצה כלפי מעלה של רמת התמיכה האופקית ב .22460 -התבססות מעל רמה זו והתרחבות של
מחזורי המסחר תהווה איתות חיובי לתחילת תיקון שיעדו סומן ב 27000 -נקודות
פרוטרום – ) – (1081082המניה רשמה השבוע עליות שערים נאות בליווי מחזורי מסחר ממוצעים לתקופה הנוכחית .טכנית
המניה מתקרבת לרמת ה 2820 -נקודות אשר נשברה כלפי מטה בתחילת חודש מרץ וכעת תשמש כאזור התנגדות שעשוי
לבלום את המומנטום החיובי במנייה .התבססות סביב רמת התנגדות זו ופריצתה בליווי מחזור מסחר הגבוה מ₪ M10 -
תהווה איתות חיובי להמשך התיקון העולה .התנגדות מהותית נוספת שוכנת ב 2972 -נקודות.

מאמר השבוע :סקירת מאקרו חודש פברואר
מאת :נתי לייזר
נד ,נד ,נד ,נד ,רד ,עלה ,עלה ורד ! מה למעלה? מה למטה? רק אני ,אני ואתה .נד ,נד ,נד ,נד ,רד ,עלה ,עלה ורד ! ...
בתקופה הנסקרת שלהלן חודש פברואר ,המדדים לא הצביעו על כיון מגמתי של ממש בשל אי היציבות הכלכלית,או בשל
העננות סביב תרגום הנתונים של הכלכלה האמריקאית ,יחד עם זאת ,המדדים בסיכום חודשי איבדו בקירוב ל  -13%מערכם.
)מדדי .(100 / 25
כבר עכשיו ניתן לומר ,מזה שנים רבות לא היה כה מעניין בזירה המאקרו כלכלה בעולם ,אנו עדים להתפתחויות דרמתיות
שהשפעתם תורגש בטווח הארוך .להלן ריכוז שאספתי על שלל האינדיקאטורים המשפיעים ,הן על שוק המניות והן על שוק
המטח.
ריבית -הנגיד שהיה כה מאופק למשך חודשים של לחצים והפעלת מחבשים ,של הנפשות הפועלות במשק )ראש הממשלה,
אנשי שר האוצר ,יושב ראש ההסתדרות( ,היו קשובים.

מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש מארס  2008תרד ב 0.5-נקודות אחוז לרמה של  .3.75%זאת כחלק מהמדיניות לשמור
על יציבות המחירים ,בהתאם ליעד האינפלציה של  1%עד  3%לשנה.
ועכשיו לסיבות של ממש לצעדי הנגיד פישר ,בשבועות האחרונים של חודש ינואר לדברי הבנק התגברו הכוחות ”הממתנים ”
את עליות המחירים לעומת הכוחות ”המאוזנים” שפעלו עוד בחודש שעבר .הדבר בא לידי ביטוי ,במדד המחירים לצרכן לחודש
ינואר ,וכפועל יוצא ,במתרחש בעולם הבנק צופה להעמקת ההאטה בצמיחה בארה”ב ,באירופה וביפן  .משמע לצמצום הצמיחה
בסחר העולמי.
ולסיכום לכלל המשתנים שעמדו אל מול הנגיד נוספת הסיבה הממשית שלשמה היא ,כל ”הרעש ” בחודש שעבר ,ההתחזקות
של השקל כנגד המטבעות האחרים .
שמנתחים את הצעד שנקט הנגיד אי אפשר לומר שלא עשה טוב למשק ,אך כשחושבים על כך לעומק ,הורדת ריבית מיטיבה
עם הבורסה שכן היא מאפשרת לחברות הנסחרות ללוות כסף בריבית נמוכה יותר .מצד שני ,הריבית הנמוכה מעודדת את
הציבור לקנות מניות ,כך שהסכנה היא שהמחירים יעלו והאינפלציה תרים ראשה.
המדיניות התקציבית -בחודש ינואר היה לממשלה עודף בפעילותה הכוללת ללא אשראי בסך  4.9מיליארד  ,₪עודף זה אופייני
לחודש ינואר ואינו שונה מרמתו ב 3-השנים הקודמות.
הנפט -חוצה את מחסום ה  $100לחבית בפעם השנייה השנה ,והפעם מלווה בביטחון בחציה והישארותו כרגע מעל רף ה
 $100לחבית.
שוק המט”ח -בתקופה הנסקרת המשיך המטבע האמריקאי להיחלש כשהורדות הריבית החדות היו כעזר להמשך צלילתו ,והיינו
עדים לשפל חדש של המטבע שלא ביקר בשער זה כעשור ,השקל המשיך להתחזק בשיעור של  5.7%לעומת הדולר ואל מול
האירו התחזק השקל ב.4.8%
סיכום -בסקירתי בחודש הקודם נאמר ” נראה כי המיתון בפתח ושלל התרופות שמנסים כרגע הם כפלסטר למחלה קשה .
ארצות הברית נמצאת בהאטה ברורה” ,בחודש זה מתחזק דברי ע”י המשך פרסומים הנתונים ,כלכלת ארה”ב בבעיה ,בנאום
ברננקי האחרון ניתן היה ללמוד כי חששות מפני אינפלציה עומדות בעינן אך מרכז את כל כוחו במלחמה באי כניסה למיתון
שמכבר בפתח הדלת.
בסקירה הקודמת -ציון נושא ”משבר פיננסי עולמי” ,לאחר מחקר ובדיקת הנתונים באופן מעמיק אני יכול לומר שהמשבר שקבל
את הכינוי ”משבר הסב פיירים ” חי ונושם ,אך מהערכה שלי הדוחות הקרובים האומנם יהיו מגומגמים אך שלל התחזיות ככל
הנראה לסחר בחסר וזה יהיה ”הדלק” לשוק המניות.
ישראל ממשיכה להפגין חוזקה כלכלית ,הצמיחה ממשיכה להרים ראש ונעמדת בקצב שנתי של  6%ואף האפשרות ליותר מכך
בשל התפתחויות החיוביות של היצוא ובנוסף מהגדלת השימוש המקומי  ,למרות זאת ,בבנק ישראל מעריכים שכל המתרחש
בעולם לא יפסח גם על ישראל וההשפעה תורגש ,כלכלנים במשק מעריכים כי תחזית הצמיחה למשק תעמוד על  4.2%בשל
צפי השפעת ההאטה תגיע למשק בישראל לקראת שנת  ,2009אני מעריך כי ההשפעה תורגש קצת לפני הרבעון השלישי של
שנת  2008שאנו כחלק מגלגל שוק ההון ומושפעים מכלכלת העולם ,סביבת הדולר הנמוך גורמת לחברות מייצאות להפסדים
רבים.
הכתוב מחבר הספר ”האנליסט המתחיל ”

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.

