הסקירה השבועית של ספונסר – 24.01.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א ,כל המדדים המובילים רשמו עליות שערים ובראשן
מדד ת"א  75שעלה בכמעט  3%בעיקר בעקבות עליות חדות במניות הנפש והגז .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו גם
השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות שערים נאות של כ 2.5% -בממוצע מתחילת החודש .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה
חיובית כשהשחרים והגלילים נסחרו בעליות שערים בעיקר בטווחים הארוכים של כ .0.5% -מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו
על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של כאחוז בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בארה"ב .ירידות
השערים מפתיחת המסחר התמתנו בהדרגה ,והחל משעות הצהריים המדדים המובילים עברו להיסחר בעליות שערים שאף
התחזקו עד לשעת הנעילה ,יש לציין שעליות השערים לא היו רוחביות ובזמן שמדד הבנקים זינק ומשך את מדד המעו"ף כלפי
מעלה ,מניות הגז והנפט סבלו מהורדת המלצה של אייביאיי ורשמו ירידות שערים חדות יחסית .יום שני נפתח ביציבות בהתאם
למגמה העולמית בפתיחת שבוע המסחר .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו בירידות שערים ,אולם החל משעות
הצהריים עברו להיסחר במגמה חיובית ,למעט מדד הבנקים אשר נסחר לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית .מניית
גבעות בלטה לטובה כשזינקה בכמעט  10%לאחר שפרסמה כי "בדיקת הלוגים החשמליים ב"מגד  "5מצביעה על עמוד נפט".
יום שלישי נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים ,זאת על רקע פתיחת יום מסחר שלילית בבורסות אסיה ואירופה.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הבנקים העיבו על מדד המעו"ף ,מנגד מניות
הנדל"ן ומניות השורה השניה נסחרו בעליות שערים כשמניית אפריקה בלטה בזינוק של כ 10% -לאחר שאפ"י פיתוח הודיעה
על הפרשת פרוייקטים ברוסיה .יום רביעי נפתח בירידות שערים של כחצי אחוז על רקע פתיחת מסחר שלילית בבורסות אסיה
ואירופה ,זאת בניגוד למסחר החיובי שנרשם יום קודם לכן בבורסות ארה"ב .המדדים המובילים עברו להיסחר בשעות הבוקר
בעליות שערים קלות ושייטו רוב שעות המסחר בטריטוריה החיובית ,למעט מדד הבנקים .מורגן סטנלי פרסמו המלצה שלילית
על שוק המניות המקומי אולם מניות הגז והנפט לא התרגשו ורשמו עליות שערים חדות.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר ביציבות בהשפעת המגמה העולמית .בשעות הבוקר המדדים עברו להיסחר
בירידות שערים אשר התחזקו בהדרגה ,והחל משעות הצהריים המדדים תיקנו כלפי מעלה .לקראת סיום עברו להיסחר בעליות
שערים קלות בהובלה של מניות הבנקים ומניות השורה השלילית .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,0.32% -מדד הבנקים
עלה ב 0.62% -ומדד הנדל"ן עלה ב .0.12% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה  ,0.76%מדד ת"א  75עלה  ,2.57%מדד הבנקים עלה  ,0.23%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  0.74%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .2.89%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 0.4%
לרמה של  3.725ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אמנם עלה מעט אולם ממשיך לדשדש ברצועה צרה יחסית ברמות  1130-1180נקודות ,רק ירידה
מתחת לרמת  1130הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה .מנגד ,פריצה של רמת
 1180הנקודות תסמן את רמת שיא כל הזמנים ב 1250 -נקודות כיעד הבא.
שקל-דולר – הדולר תיקן השבוע מעט כלפי מעלה לאחר שהגיע לרמות תמיכה חשובות באיזור  3.65ש"ח לדולר ובכך התייצב
שוב סביב אזור של  3.68-3.70ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה והחשובה נמצאת כאמור ברמות של  3.63-3.70ש"ח לדולר ולא
צפויה שבירה שלהן בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל
איתות קניה עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד ניקיי יפן  -המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות היפני שבר אתמול את התמיכה באזור  10600הנקודות ובכך התקבל איתות שלילי שבמידה
ולא ישתנה יכול להביא לתיקון חד כלפי מטה.
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 התממש אתמול )יום ה'( בחדות
עקב תוכניתו של נשיא ארה"ב ברק אובמה להוסיף מיסים על הבנקים והמוסדות הפיננסים בוול סטריט .שבירתה של רמת
 1130נקודות שהיוותה תמיכת קצרת טווח במדד נתנה אות לירידות חדות אשר נעצרו בסיום המסחר על רמת התמיכה ב-
 .1113/4שבירה של רמה זו תוציא תיקון מעט עמוק יותר במדד כשהתמיכה הבאה נמצאת סביב רמת מחיר של  1100נקודות
ומתחת אזור תמיכה חזק מאוד סביב .1084-1080

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 ממשיכה לנוע מעל קו תמיכה ארוך ובתחום דשדוש בין  3600-4000הנקודות .תמונת המתנדים בשלב זה
מצביעה כי המניה לחלוטין בטריטוריה החיובית אך ממשיכים להראות "על סף" האיתות השלילי .סוחרי טווח קצר יכולים לסחור
את הריינג' המדובר ,לקנות בפריצה או לקחת שורט בשבירה כאשר  SLללונגיסטים ימוקם בשבירת  3600הנקודות .משקיעים
לטווח ארוך אשר לא נמצאים כיום במניה ,עדיף שיחכו לפריצה ברורה של  4000הנקודות.
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
אלה.
ממקורות
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 – מניית אורמת שברה השבוע את רמת התמיכה החזקה שהיתה לה באיזור  3280הנקודות וסגרה את השבוע
מתחתיה .שבירה זו היא עדיין גבולית ועל מנת שישתנה משהו לטווח הקצר ,נדרש אישור לשבירה ביום המסחר הבא .עם
זאת ,ניתן לראות על הגרף כי המניה מתקרבת אל תמיכת תעלה עולה שם היא עשויה לבלום את המהלך המתקן שלה .איתות
קנייה יתקבל רק בפריצת קו ההתנגדות היורד שפריצתו מעלה תיתן יעד ראשון סביב  3450הנקודות .המתנדים נותנים השבוע
איתות שלילי ולכן יש לנהוג בה בזהירות לטווח הקצר.
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 עברה מתנועה עולה לתנועה רוחבית בתחום  80000-85000הנקודות .בשלב זה אין שום איתות על
הגרף כי מגמת העליות במניה הסתיימה וכל שנראה זה שהמניה לוקחת אוויר אחרי גל עליות מרשים .עם זאת ,שבירה ברורה
של רמת התמיכה  80000הנקודות תאותת על שינוי לטווח הקצר ואמורה לשמש  SLלסוחרי הטווח הקצר .אגרסיביים יכולים
לקחת אותה ללונג סביב התמיכה עם  SLקרוב ועל ידי כך לשמור על יחס סיכוי\סיכון טוב.
דרבן ) - (411017החברה עוסקת בתחום הנדל”ן המניב וייזום ופיתוח מקרקעין בארץ ובחו”ל .בנוסף ,לדרבן פעילות שאינה
מהותית בתחום הביוטכנולוגיה ,וכן החזקה ב 50%-מתחנת דלק.
ניתוח טכני – נסחרת בתוך תבנית התכנסות מאד ברורה ,מלמעלה התנגדות אופקית ברמת  1690-1700נקודות ,מלמטה קו
מגמה עולה קצר טווח שתומך במהלך המתכנס .פריצה או שבירה של התבנית יהוו איתות למהלך הבא כאשר במקרה של
פריצה מעלה יתקבל יעד ראשון ברמת  1910נקודות .סטופ לטרייד יוצב בשבירת ההתכנסות כלפי מטה.
אלרוב נדל"ן ) - (387019אלרוב פועלת בעיקר בענף הנדל”ן ועוסקת בעצמה ובאמצעות חברת הבת אלרוב נדלן בבנייה וניהול
של נכסי נדל”ן בארץ ובחו”ל .נכסים אלו כוללים דירות מגורים ,שטחי מסחר ,משרדים ,בתי מלון ודיור מוגן .בנוסף ,משקיעה
החברה בחברות טכנולוגיה ובקרנות הון סיכון.
החברה פועלת באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות בעיקר בהשקעות בנדל”ן .החברה מחזיקה בנכסי נדל”ן מניב בבריטניה,
בצרפת ובשוויץ .המבנים החשובים בהם החברה מחזיקה הם מגדלי צמרת פרויקט ”ממילא” ,מלון מצודת דוד הירושלמי ,חברת
 PIHוקניון השרון בנתניה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במהלך עולה ברור ובתוך תעלה עולה .בשבועות האחרונים בצעה מהלך עולה מהיר מאד מרמת
 5000נק' ועד לרמת  6850ומשם יצאה לתיקון יורד .רמת התמיכה הקרובה לנייר שוכנת ב  6067נק' ואחריה על תחתית
תעלה עולה ,מלמעלה רמת ההתנגדות שוכנת ב  6850נק' ופריצתה תסמם יעד ראשון ברמת  7510שם ישנו גם גאפ היסטורי.
ישראמקו ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .מטרת השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2הינה
להשתתף בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם.
ניתוח טכני – המניה מדשדשת בין רמת  62.70מלמעלה לרמת  57.60מלמטה .פריצה מעלה תפתח תבנית דגל עולה עם יעד
לאזור  73נק' .במצב של שבירת תחום הדשדוש כלפי מטה יתקבל איתות שלילי עם יעד לסגירת הגאפ ברמת  49נק'.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע”מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .תחום הפעילות

העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – המניה לא מצליחה להתבסס מעל רמת  2000נקודות ונועלת את השבוע מתחתיה .בשלב זה נראה כי המחיר
"רוכב" על מ.נ 20 .ו 50 -ורק שבירתם כלפי מטה תהווה איתות מכירה עם יעד ראשון ב  .1655רמות התנגדות מלמעלה הן
 2000ואחריה  , 2100פריצתן תהווה איתות קניה מחודש לנייר.
טבע  (TEVA) -החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשייה
הפרמצבטית ,הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה
ובאירופה .קרוב ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם
אחרים ,את מוצרה הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם SICOR,
ובינואר  2006הושלמה רכישת IVAX
ניתוח טכני – לפני מספר ימים סימנה המניה רמת שיא חדשה ב  $59.60ומשם יצאה לתיקון יורד .ביום המסחר האחרון ננעל
המחיר מתחת לרמת השיא האחרון ב  $58.30אך מצד שני נבלם על מ.נ 20 .ברמת  ,57.40פריצה או שבירה של התחום
הנ"ל יהוו לדעתי את האיתות למהלך הבא בנייר כאשר פריצה תחזיר ככל הנראה לרמת השיא ואילו שבירה תביא להמשך
ירידה לרמת התמיכה הבאה ב .$56.30
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.
ניתוח טכני – נראה כי עדיין המנייה נמצאת בתחום תבנית עולה ברורה ,כאשר בשלב זה הינה מתקרבת לבחינת תמיכת
תבנית זו .ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון המנייה נעצרה על קו מגמה עולה לטווח קצר בתוך התבנית העולה ובשילוב
רמה אופקית על  .5000בשלב זה המנייה נמצאת תחת מימוש  ,כאשר שבירת רמת  5000במונחי סגירה  ,יוביל לבדיקת רמת
) 4900שפל אחרון על הגרף( ומתחת רמת  4700שהיא למעשה רמת התמיכה החשובה ביותר בשילוב תחתית התעלה
העולה.סיכום -המנייה נמצאת במהלך העיקרי במסגרת תעלה עולה .לטווח הקצר נמצאת המנייה תחת מימוש בתוך תעלה
עולה זו ,כאשר ניתן לראות זאת בקו הסגול היורד המשורטט על הגרף .כל עוד שהמנייה נמצאת מתחת לקו מגמה יורד זה,
הינה תחת מימוש עם היעדים שהוזכרו לעיל.
אלביט מערכות ) -(1081124החברה ,אלביט מערכות בע”מ ,פועלת בתחום פרויקט השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות ,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים 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 פרויקטים 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 אווירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות
הינע.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -נראה כי המנייה נמצאת בשלב זה תחת התכנסות מחירים ברורה  ,משמע  ,איתות על התנועה הבאה יתקבל רק
בפריצת \ שבירת התכנסות זו  .ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה עד סמוך לתקרת התכנסות זו  ,כלומר ,יש עוד אולי
מהלך קטן של כ 2-אחוז על לרמת התנגדות תקרת ההתכנסות .למעשה ההתכנסות נמצאת בשלביה האחרונים בשלב זה ולכן
יש סיכוי בשבוע הבא שנקבל איתות ליציאה מהתכנסות זו .במספרים -אשור לפריצה יתקבל בסגירה מעל רמת  25170ואילו
אישור לשבירה יתקבל בסגירה מתחת לרמת  .22850יש לשים לב שרמות אלה שצוינו נמצאים מחוץ לטווח ההתכנסות משמע,
אישור לתנועה לאחר יציאה מההתכנסות.

על רגל אחת
דלק קידוחים ) -(475020מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת במסלול עולה ברור
על קו מגמה עולה שלאחרונה נבדקה תמיכתו .תמיכה זו נמצאת היום ברמת  926אופקי .מעל נמצאת רמת התנגדות כפולה
באזור  1044ולמעשה כעת טווח המסחר של המנייה מתכנס בין קו המגמה העולה לרמת  . 1044כמובן שאתות נקבל
ביציאה מתחום ההתכנסות העולה בשלב זה.
שיכון ובינוי ) -(1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת ביומים האחרונים
בטווח צר של רמות מחירים  .750-715-איתות לטווח הקצר יתקבל בסגירה מחוץ לטווח התנועה הרוחבית  ,כאשר יש לציין

כי ברמת  700ובשילוב ממוצע  50וקו מגמה עולה נמצאת תמיכה חזקה והיפוך ברור שם יכול להוציא מהלך עולה נאה , .מנגד
שבירה ייתן איתות מכירה ברור.
פרטנר ) -(1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת במהלך ברור של תבנית
עולה  ,אולם ביומיים האחרונים  ,המנייה הגיעה לתקרת התבנית העולה הנ"ל  ,וקיבלה איתות ברור לתחילת מימוש  ,שנעשה
תוך מחזורי מסחר גבוהים .בשלב זה התמיכה החשובה הקרובה בתוך התבנית העולה נמצאת ברמת  7400אופקית והיפוך
שם ייתן איתות חיובי להמשך עולה  ,מנגד שבירת  7400ייתן איתות לבדיקת תחתית התבנית העולה באזור  .7200סיכום-
מהלך עולה בתבנית עולה  ,אולם כרגע מימוש ברור לאחר הגעה לתקרת התבנית  ,עם יעדים שהוזכרו לעיל.
בזן ) -(2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המנייה בגדול נמצאת תחת מהלך עולה
מתקן בתחום תבנית עולה ברורה  .לאחרונה אפ נבדקה תחתית תבנית עולה זו והמנייה החלה במהלך עולה  .בשלב זה רמת
 200אופקית מהווה אזור התנגדות ורק פריצתו בשילוב מחזור יספק איתות למהלך עליות נוסף במנייה .התמיכה נמצאת
ברמת ) 188שפל אחרון ( ובשילוב עם תמיכת תחתית התבנית העולה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php 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.

