הסקירה השבועית של ספונסר – 25.05.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – תנודתיות מרשימה תוך מגמה מעורבת ליוותה את שבוע המסחר החולף בבורסה המקומית .מדדי ת"א 75
והתל טק רשמו ירידות שערים של כ 3% -בממוצע כשמנגד מדדי הבנקים והנדל"ן נסגרו בצד החיובי .מחזורי המסחר היו
ממוצעים יחסית לתקופה ועמדו על כ 1.8 -מיליארד שקלים ליום בממוצע למעט יום רביעי בו נרשם מחזור מסחר גבוה של כ-
 2.7מיליארד שקלים.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים בניגוד למגמה העולמית זאת על רקע פרסום מדד אפריל ביום חמישי לאחר נעילת
המסחר .המדד רשם עליה חדה של  1.5%לעומת צפי של  0.9%בלבד .מדד הנדל"ן רשם ירידות שערים של כ ,2% -מנגד
מדד מניות הבנקים נסחר ביציבות בטריטוריה החיובית לאורך כל יום המסחר .מניות הבנקים ,פועלים ולאומי ,ריכזו 26%
מהמחזור הכולל בהובלה של מניית לאומי .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.55% -מדד הנדל"ן  15ירד  1.95%ומדד הבנקים
עלה ב.0.81% -
הפתיחה החיובית בבורסות העולם ,והאופטימיות של המשקיעים לגבי מצבה של כלכלת ארצות-הברית ,גברו על החששות
מפני העליות במחיר הנפט והסחורות וכך יום שני נפתח בעליות שערים ולקראת פתיחת המסחר בארה"ב המגמה החיובית אף
החלה להתחזק .ברקע ,מניית אורמת הובילה את העליות לאחר שהחברה שבשליטת משפחת ברוניצקי פרסמה כי סיימה את
הרבעון הראשון של  2008עם הכנסות בסך של  71.8מיליון דולר ,גידול של  .11.4%הרווח הנקי הסתכם ב 9.2-מיליון דולר,
לעומת הפסד של  6.5מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד .יום שלישי התאפיין בירידות שערים בהמתנה לפרסום מדד
המחירים ליצרן בארה"ב שעלה בחודש אפריל ב 0.2%-ובמקביל פורסם כי ליבת המדד ,כלומר זו המנכה את מחירי המזון
והאנרגיה ,עלתה בשיעור כפול ) (0.4%מהתחזיות המוקדמות .ברקע מניית אלביט מערכות רשמה שבוע חזק במיוחד לאחר
שפירסמה את דו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון של  .2008למרות השחיקה בדולר הציגה אלביט עלייה של 52.6%
בהכנסות לסך של  616.1מיליון דולר ,והרווח הנקי עלה ב 68.3%-והסתכם ב 32.2-מיליון דולר .גולת הכותרת נמצאת בצבר
ההזמנות שעומד על  4.9מיליארד דולר.
יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית כשברקע בנק הפועלים הודיע על מכירת תיק האג"ח מגובות
המשכנתאות ושלח את מניית הבנק לעלייה חדה של למעלה מ .5% -לקראת שעות הצהריים פורסם במדיה כי מתקיימות
שיחות בין ישראל לסוריה ובתגובה המדדים המובילים עברו תוך דקות לעליות שערים חדות של למעלה מ 2.5% -בהובלה של
מניות הנדל"ן ,הכימיה והבנקים .בהמשך עליות השערים החדות התמתנו לאחר שהמשקיעים התחילו להפנים שכנראה מדובר
בספין פוליטי שנועד להסיט את תשומת הלב מפרשיית אולמרט .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.29% -מדד הנדל"ן 15
עלה  2.77%ומחזור המסחר הכולל היה גבוה במיוחד והסתכם ב 2.7 -מיליארד ש"ח.
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים על רקע נעילת המסחר השלילית יום קודם לכן
בארה"ב .בשעות הצהריים המדדים החלו לתקן כלפי מעלה ומדד הנדל"ן והמעו"ף אף עברו להיסחר בטריטוריה החיובית ,אולם
לקראת הנעילה חזרו להיסחר סביב רמות הפתיחה .בסיכום יומי מדדי הנדל"ן והמעו"ף נותרו כמעט ללא שינוי .ברקע מניית
סלקום עלתה ב 2.7%-על רקע הודעת דסק"ש כי תמכור  1.9%מהחזקותיה בחברה ומניית אפריקה ישראל השלימה מהלך
עליות מרשים במיוחד של למעלה מ 40% -מתחילת חודש אפריל.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.20% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.00% -מדד הבנקים עלה ב ,1.24% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  0.47%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .4.13%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  0.81%לרמה של  3.333ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נסחר בתנודתיות מרובה בשבוע החולף אולם שוב לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות אותה אנחנו
מציינים כבר מספר שבועות ברמה של  1110נקודות .רק פריצה ברורה של הטווח  1070-1110נקודות למעלה או למטה
תהווה איתות לאותו כיוון כאשר ישנו סיכוי טוב לדעתנו שנראה את המדד ממשיך לדשדש בטווח הזה גם בשבוע הקרוב.
לסיכום ,לטווח הקצר כאמור רמת התמיכה היא ברמה של  1070נקודות ושבירה שלה תשלח את המדד לבקר ברמת התמיכה
החזקה הבאה ברמה של  1030נקודות .רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ברמות  1110ו 1130 -נקודות ופריצה שלהן
תהווה איתות חיובי משמעותי לטווח הארוך.
שקל-דולר – הדולר שמר על יציבות בשבוע החולף עד הידיעה כי ישראל נמצאת במו"מ עם סוריה ואז צלל ושבר את רמת
התמיכה שהיתה ברמה של  3.36ש"ח לדולר ,כפי שציינו בשבועות האחרונים במקרה כזה של שבירה ברורה למטה נראה את
המשך המהלך היורד כשהיעד הבא עומד ברמה של  3.20ש"ח לדולר.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית על רקע נתוני מאקרו ופרסום מדד המחירים ליצרן.
המדד התהפך ביום שישי האחרון לאחר שנכשל בפריצה של רמת ההתנגדות האופקית באזור  2550נקודות .צפי לימי המסחר
הקרובים – התבססות מעל רמת התמיכה ב 2412 -נקודות.

דאו ג'ונס – מדד הדאו ג'ונס נסחר השבוע במגמה שלילית על רקע נתוני מאקרו ועליה במחיר הנפט לשיאים חדשים .טכנית
המדד שבר כלפי מטה את קו התמיכה העולה ורמת התמיכה האופקית ב 12700 -נקודות .בשלב זה יש להמתין לפריצה חזרה
של רמת ה ,12700 -מנגד כישלון פריצה יהווה איתות שלילי לתיקון עמוק יותר אל עבר אזור  12420נקודות.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
המדד הגרמני רשם בשבוע החולף ירידות שערים וכפי שניתן לראות בגרף המצורף רמת ההתנגדות באיזור  7000הנקודות
הפכה להיות תמיכה ושם המדד ייבחן בשבוע הקרוב כששבירה ברורה של רמה זו תשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות יותר.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע בעליות שערים ורשם שיא חדש  135$ -לחבית ובכך השלים את מחיר היעד אשר נקבנו בו
בסקירה האחרונה ) .(134$טכנית נראה שהנפט מיצה את התנועה ולכן קיימת אפשרות לדשדוש/תיקון בין רמת השיא לבין
.129$

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 היום בנקודת זמן מעניינת .ניתן לראות את התנועה שלה כתעלה יורדת החל מסוף ינואר ,כאשר
השבוע ראינו פריצת שווא שלה כלפי מעלה ,או כנעה בתוך תעלה עולה החל מתחילת אפריל ,עם פריצת שווא אחת בדרך
למעלה .בכל מקרה ,ניתן לראות בבירור על הגרף כי המניה מתקרבת לקו התמיכה קצר הטווח ולאזור  4450ששימש לה
כתמיכה מספר רב של פעמים בשבועות האחרונים .שבירה של הקו העולה תצביע על שבירת התעלה העולה וככל הנראה
תשלח את המניה לגל ירידות.
דיסקונט השקעות  – (639013) -החברה ,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 ממשיכה בתנועה הרוחבית הרחבה בין רמת  9000הנקודות ורמת  9900הנקודות .בתוך התנועה
הרוחבית הזו ,ניתן להבחין כי המניה בונה לעצמה קו תמיכה עולה ולמעשה נמצאת בהתכנסות בינו לבין רמת  9900הנקודות.
התכנסות זו למעשה מראה שבכל פעם שהמניה יורדת ,הקונים מגיעים במחיר גבוה יותר ולכן יכול להעיד על כך שגדל הסיכוי
לפריצת ההתנגדות מלמעלה .איתות בפועל יתקבל רק בפריצה ממשית על הגרף במחזור גבוה.
שופרסל ) - (777037החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם 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 נמצאת במומנטום חיובי החל מאמצע מרץ .המניה ניסתה השבוע לפרוץ מחדש את רמת השיא 1850
הנקודות שנקבעה בשבוע שעבר אך ללא הצלחה .למעשה השבוע ראינו את המניה מטפסת מחדש לכיוון השיא במחזור נמוך
מבירידות האחרונות וניתן לראות שגם מתנד ה RSI-לא תמך בפריצה כשהגיעה לשיא עם  RSIנמוך מבפעם שעברה.
כרגע נראה כי המניה תצא לתיקון כאשר התמיכות נמצאות ברמת השיא הקודמת – קצת מעל  1750הנקודות וע"י קו התמיכה
העולה .פריצה מחודשת של השיא במחזור מסחר גבוה יוכל להוות איתות קניה מחודש למניה.
קבוצת דלק בע"מ – ) – (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 – המנייה פרצה השבוע קו התנגדות אופקי השוכן ברמת  60,500נקודות .לדעתנו הפריצה נתנה איתות כניסה
למנייה כאשר יעד ראשון מסומן ב 68,420 -נקודות .סטופ יופעל בשבירת  60,500נקודות.
כלכלית ירושלים בע"מ  – (198010) -החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,לרבות חברת
מבני תעשיה בע"מ המוחזקת ,בתחומי הנדל"ן השונים ,לרבות רכישת קרקעות ופיתוחן ,השכרת רכישת ומכירת נדל"ן מניב

בתחומי מסחר ,תעשיה ,מגורים ומשרדים.
כלכלית ירושלים פועלת בתחומים הנ"ל בארצות רבות ובכללן ישראל ,ארצות הברית ,קנדה ,גרמניה ,צרפת ,הולנד ,פולין,
שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,ליטא ,סרביה ,הודו ומקדוניה באמצעות חברות בנות ונאמנויות בחו"ל ,וכן ברוסיה באמצעות חברת
מירלנד המוחזקת ע"י כלכלית ירושלים.
ניתוח טכני – המנייה נעה במגמה עולה קצרת טווח ויוצרת שיאים עולים ,תוך כדי התכנסות מחירים .ביום המסחר האחרון של
השבוע שברה המניה את קו התמיכה העולה .איתות יציאה מובהק יינתן בשבירת רף ה  5,000נקודות.
כלל עסקי ביטוח ) - (224014החברה ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,פועלת בעיקר בביטוח ,בניהול קרנות הפנסיה וקופות
גמל ובתחום השירותים הפיננסים וכן באחזקת סוכנויות ביטוח.
כלל עסקי ביטוח פועלת בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בענף ביטוח חיים ,ענף קרנות הפנסיה וענף קופות הגמל וקרנות
ההשתלמות .בתחום ביטוח כללי כלל עסקי ביטוח פועלת בתחומי ביטוח רכב חובה ,רכב רכוש ,ביטוח חבויות וביטוח רכוש
אחר .כלל עסקי ביטוח עוסקת גם בענף ביטוח בריאות הנחלק למחלות ואשפוז וביטוח תאונות אישיות .פעילות ביטוח באירופה
ובארה"ב מתבצעת באמצעות חברות בנות של כלל עסקי ביטוח.
בתחום השירותים הפיננסים כולל בעיקר פעילויות בנקאות להשקעה ,ניהול תיקים וקרנות נאמנות ,ניהול השקעות עצמיות
)נוסטרו( ,שירותים פיננסיים ומוצרים פיננסיים.
ניתוח טכני – המנייה לאחר מהלך ירידות חריף מינואר  2008ובמשך החודשיים האחרונים נמצאת בדשדוש תוך כדי התכנסות
מחירים .פריצת קו ההתנגדות יתן איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון מסומן ברמת  7,500נקודות.
אפריקה ) - (611012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי השבוע ,פרצה המנייה את תחום הדשדוש ,שבו
הייתה נתונה בזמן האחרון ,ולמעשה ניתן היה לצפות שכך יהיה ,עקב הכיווץ של רצועות בולינגר שליווה אותה לאחרונה ,כפי
שנכתב בסקירה הקודמת בו נותחה החברה .בשלב זה ,היעד הקרוב של המנייה עומד על רמת  26567נקודות ,שם מצוי קו
התנגדות אופקי כמתואר בגרף .התמיכה במנייה כעת עומדת על רמת  24000הנקודות ,שהייתה בעבר התנגדות ונפרצה
השבוע.
אנו צופים כי המניה תגיע עד ליעד שסומן ברמה של  26567נקודות וכאמור צפויה אז לצאת לדשדוש/מימוש ,כדי לשחרר
מתנדים מהירים .בכל מקרה תמיכת רמת  24000הנקודות ,הינה תמיכה ברורה בשלב זה  ,וכל עוד שהמנייה נמצאת מעליה
היא חיובית .בל נשכח כי לעת עתה המנייה מבצעת תיקון עולה בלבד ,למהלך היורד החד שראינו בה החל ממאי שנה שעברה.
דיסקונט א ) - (691212מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות בגרף כי עדיין המנייה נמצאת במהלך יורד .מנגד
המנייה מתקרבת לתמיכה משמעותית ברמה של  810נקודות ,ועל פי התמונה הכוללת ,יש סיכוי סביר שנראה תיקון עולה,
לפחות בסמוך לתמיכה .יש להמתין לדעתנו לנר היפוך בסמוך לתמיכה ובמחזור גדול ,אשר ייתן איתות כניסה אגרסיבי ראשון.
בשלב זה המניה נמצאת במעקב צמוד .נדגיש כי סגירה מתחת לרמת  810הנקודות תהווה איתות שלילי למנייה.
בזן ) - (2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה נסחרת רוחבית לאחרונה בטווח צר
יחסית שבין  297-317נקודות .בשלב זה המנייה נמצאת קרוב מאוד לתמיכת התחום הרוחבי ,מה שנותן אפשרות סבירה,
לתיקון עולה לעבר רמת ההתנגדות ב .317 -אפשרות כניסה אגרסיבית קיימת כעת עם סטופ ברור וצמוד כאשר סגירה מתחת
לרמת התמיכה ב 297 -נקודות תי תן איתות יציאה .

על רגל אחת
פרטנר  – (1083484) -המניה ממשיכה בדשדוש הרחב שלה בין התמיכות האופקיות  7600 ,7450הנקודות לרמת 8200
הנקודות כאשר השבוע כשלה שוב בפריצת רמת  8200הנקודות .המתנדים נשארים נייטרליים ואנחנו ממשיכים לחכות לפריצה
ברורה של גרף המניה.
כלל פיננסים  – (1102227) -כלל פיננסים הגיעה ביום המסחר האחרון לרמת התמיכה  396הנקודות .בפעם שעברה
שנתמכה מעל רמה זו ,יצאה למהלך עולה של כ .22%-רמה זו מהווה תמיכה חשובה לטווח קצר כאשר היפוך מעליה במחזור
גבוה יכול להוות איתות כניסה אגרסיבי עם  SLקרוב ושבירתה מטה תאותת על הפעלת  SLלסוחרי טווח קצר.
נכסים ובניין – ) – (669017נכסים ובניין פרצה השבוע קו התנגדות יורד אך נבלמה ע"י ממוצע נע  100והתנגדות אופקית
 .33182פריצה ברורה של ההתנגדויות הנ"ל במחזור גבוה יהוו איתות קניה למניה לטווח הקצר.
המלט – ) – (1080324המניה שברה ביום חמישי שעבר תעלה עולה שהחלה בסוף חודש מרץ והעלתה את המניה מעל 20%
במהלך החודשיים מאז ,במקביל להערכות כי החברה תעלה למדד ת"א  .100שבירת התעלה היתה איתות טכני שלילי והיוותה
איתות יציאה מהמניה לטווח הקצר .כעת נסחרת המניה בשער  3415הנקודות כאשר התמיכה הקרובה נמצאת ברמת 3300
הנקודות.
אילקס מדיקל – ) - (1080753בשבוע שעבר נכתב כי המניה נעה בתוך תעלה אופקית כשהתמיכה מלמטה הינה רמות
 3121-3130הנקודות .ביום רביעי השבוע שברה המניה את התמיכה הנ"ל במחזור כפול מהממוצע וביום המסחר האחרון

בדקה את רמה זו כהתנגדות .שבירה של רמה זו ,שהחזיקה כתמיכה מספר רב של פעמים ,היתה איתות שלילי למניה ואיתות
הפעלת  SLלסוחרי הטווח הקצר שלקחו אותה בתוך הדשדוש.
דיסקונט השקעות  – (639013) -המניה ממשיכה בדשדוש בין רמת  9,000נקודות לרמת  10,000הנקודות .פריצה/שבירה
של אחד הכיוונים תתן ,לדעתנן ,תנועה משמעותית לכיוון היציאה מהדשדוש.

דעות וניתוחים :אל תחמיצו את ההזדמנות הבאה בדולר/שקל

מאת:

טל עבדה – סמנכ"ל כללפורקס

טור זה שוכב אצלי במגירה כבר זמן רב .השוק לא היה ברור מספיק והנה היום ,כשהדולר ב ,3.31-אני סבור שנורת ההזדמנויות מאותתת
כבר בעצבנות :היכונו ,היכונו ,סוחרים ומשקיעים הנה באה ההזדמנות הבאה.
מוכרח להתוודות בפניכם ,אני קצת חושש לפרסם את האנליזה הזו כי היא מסוג התחזיות השחורות ,במיוחד עבור ידידי בקרב קהילת
היצואנים שאין לי ספק שמיד עם פרסומו ימהרו להתקשר ולשאול” :האמנם?”
ובכן ,אין מנוס .גם לטובתם של הספקולנטים אך בעיקר למענם של מנהלי הסיכונים ,צריך להיערך לעתיד הדולר/שקל.
מקור התחזקות האחרונה של השקל מ 3.50-ל 3.30-בשלושה גורמים ,ובסדר הבא :נפט ,אירו וריבית בנק ישראל .שלישיה זו היא שתקבע
את העתיד הקרוב .לאולמרט ופרשיותיו אין השפעה על השוק ,גם לא למהלך בסוריה .שוק ההון אינו עיתונאי שמחפש כותרות.
אולמרט עצמו לא משפיע על השוק והוא כנראה ייזכר בעיקר כראש הממשלה שביטל את פונקציית שר האוצר באמצעות שורה מינויים
לקויים לתפקיד.
פישר מיודענו ,מחוסר ברירה ,לקח את התפקיד על עצמו .נגיד בנק ישראל הוא למעשה היזם ומייצר הערך המוביל את המדיניות המשק
הציבורי .בעקבות מינויו הבלתי רשמי הוא החליט לקחת על אחריותו גם את הצמיחה והיום הוא זה שמשלם את מחיר האינפלציה.
שער  3.30הוא משמעותי לא פחות מהשער  3.50מהעבר הקרוב .מי שקרא את התחזית שלי מתחילת השנה יודע שזה מחיר היעד
שקבעתי .ברגע שנגיע לרמת זו יפתחו התותחים הכבדים במסע קניות ,וכנגדם יהיו לא מעט מוכרים שיספקו סחורה.
הנפט ,שמאז  110דולר לחבית לא ירד אפילו ירידה משמעותית אחת ,בשילוב התחזקות נוספת של האירו לכיוון  1.60יהיו מי שיכריעו את
הכף .הריבית יכולה להשפיע ,אם בהכרזה על הריבית הקרובה ירמוז פישר על העלאה או העלאות נוספות.
לאור מגמת ההתחזקות של אירו והנפט ,התרחיש הסביר יותר הוא תנודתניות גדולה סביב  3.30שלאחריו חצייה ברורה וצלילה עמוקה של
השקל לסביבות  3.15שהיא הרמה הפחות משמעותית ,ועד ל 2.90-אם תימשך מגמה זו .התרחיש הפחות סביר הוא ירידת מחירים
משמעותית של האירו והנפט בטווח הקצר מאוד שיחזירו את הדולר חזרה ל.3.5-
שורה אסטרטגית
להמתין עד לפריצה ברורה ,לפחות עד  ,3.26לפני שמצטרפים .היו דרוכים כי אם ההזדמנות תבוא ,זה יהיה חזק ומהר.
טל עבדה הוא סמנכ”ל כללפורקס ,זרוע המט”ח של כלל פיננסים
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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.

