הסקירה השבועית של ספונסר – 26.04.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – את שבוע המסחר החולף ניתן לחלק לשניים ,בחלקו הראשון נרשמו ירידות שערים חדות לאחר שמדד
המעו"ף נגע ברמת ההתנגדות של  800הנקודות המהווה התנגדות טכנית ופסיכולוגית ובשני ימי המסחר האחרונים נרשמו
עליות נאות לאחר שהמדד נתמך מעל רמת התמיכה  750הנקודות .בסיכום שבועי רשמו מדדי המניות המובילים ירידות קלות
של כ 2% -בממוצע כשבצד החיובי ניתן לציין את מדד התל-טק שדווקא עלה בכ 2% -ולעומתו מדד הנדל"ן צלל בכמעט .9%
באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו עוד שבוע מסחר חיובי וחתמו את השבוע בעלייה קלה של כ .0.6% -באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה מעורבת כשנרשמו עליות קלות בצמודי המדד הקצרים וירידות בטווחים הארוכים ,האג"ח השקליות נסחרו כמעט
ללא שינוי .מחזורי המסחר חזרו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים ובמחזור מסחר גבוה במיוחד ,מניית אפריקה הובילה את מדד הנדל"ן לירידות לאחר
שצללה בסוף יום המסחר בכמעט  11%וזאת למרות שבמהלך המסחר עלתה בשלב מסוים כ .14% -עוד בלטה לשלילה מניית
דלק נדל"ן שירדה בכ 19% -לאור חלוקת מניות החברה כדיבידנד לבעלי מניות קבוצת דלק .יום שני נפתח ביציבות והמתנה
לפתיחת שבוע המסחר בבורסות ארה"ב .מרגע פתיחת המסחר ועד לשעת הנעילה המדדים נסחרו בירידות שערים אשר
התחזקו בהדרגה .בשעות הצהריים נרשמה התמתנות קלה ,אולם לקראת סיום המדדים חזרו להיסחר סביב השפל היומי זאת
בהובלה של מניות הנדל"ן כשבראשן מניית אפריקה ישראל שהמשיכה לצנוח ב 26% -נוספים לאחר המלצות מכירה של לידר
שוקי הון וכלל פיננסים ובכך משכה את מדד הנדל"ן שירד בכמעט .8%
יום שלישי התנהל גם הוא במגמה שלילית כשהפעם מובילה את הירידות מניית בנק פועלים שצללה בכמעט  7%לאור
הפגישות הסודיות של הנגדי סטנלי פישר עם שרי אריסון בעלת השליטה בבנק ,מדד הבנקים כולו סבל כתוצאה מכך מחולשה
וסיים בירידה חדה של כ .4.3% -בקרב המניות הקטנות בלטה מניית ביולייט שזינקה בלמעלה מ 40% -לאחר שדיווחה על
ניסוי קליני מוצלח בהודו ומקסיקו .הניסוי במוצר לטיפול בגלאוקומה כלל לראשונה תוצאות לאחר מעקב של שנה ולטענת
החברה עדיין נשמרו הישגי הטיפול ולא נרשמו בעיות בטיחות כלשהן .ביום רביעי התהפכה המגמה ונרשמו עליות שערים
נאות ,מניית אפריקה תיקנה ורשמה עלייה חדה לאחר שדיווחה כי תמכור  95%ממגדל אפריקה ישראל בכ 166 -מיליון ש"ח.
מניית אופיר אופטרוניקה עלתה בכ 16% -לאחר שדיווחה על קבלת הזמנות ראשונות לאספקת מערכות מדידה בתלת מימד
ללא מגע ע"י חברת בת שלה בסך כולל של כ 10 -מיליון דולר.
יום חמישי נפתח כשברקע פקיעת האופציות לחודש אפריל .מדד המעו"ף פקע ברמה של  774.21נקודות ששיקפה עליה של
 .1.58%המדדים המובילים פתחו כאמור בעליות שערים של למעלה מ 1.5% -על רקע נעילת המסחר בארה"ב וצפי לפתיחת
מסחר חיובית על פי החוזים העתידיים .מניות הבנקים הובילו את העליות ובראשן מניית בנק פועלים שזינקה בסיום המסחר
בכמעט  9%לאחר שנודע כי דירקטוריון הבנק מתכנס לישיבה לא מתוכננת לדון בהמשך לפגישות אריסון-פישר .מנגד ,רשמה
מניית כימיקלים לישראל ירידה של כמעט  5%לאחר פרסום דו"חות פושרים של המתחרה פוטאש .בסיכום יומי מדד המעו"ף
עלה ב ,2.48% -מדד הנדל"ן עלה ב 1.31% -ומדד הבנקים זינק ב .6.17% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2.58 -מיליארד
ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.56% -מדד ת"א  75ירד  ,1.22%מדד הבנקים ירד ב ,2.44% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  8.59%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.94%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ-
 1.5%לרמה של  4.245ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד השבוע בכ 1.5% -לאחר שהגיע ליעד המדויק אותו ציינו בשבועות האחרונים – רמת  800הנקודות.
מרגע הגעת המדד להתנגדות נרשמה התקפלות והוא רשם ירידות חדות במשך שלושה ימי מסחר רצופים עד שהגיע לרמת
התמיכה  750נקודות שם נתמך כצפוי והתהפך כלפי מעלה .כעת כאמור המדד נמצא בתחום ברור של  750-800נקודות ורק
יציאה מטווח זה תהווה איתות לאותו כיוון .בכל מקרה כל עוד המדד נמצא מעל אזור  710הנקודות אין איתות שורט )איתות
מכירה(.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע עלייה של כאחוז וחצי אולם עדיין לא פרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור
 4.25-4.27ש"ח לדולר .במידה והדולר יפרוץ רמה זו בצורה ברורה יתקבל איתות קניה עם יעד מהיר ברמה של  4.35ש"ח
לדולר והוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון  4.50ש"ח לדולר .כפי שציינו בשבועות האחרונים כל עוד הדולר לא יורד מרמה של 4
ש"ח לדולר הוא באיתות לונג )איתות קניה( וצפוי להמשיך ולהתחזק מול השקל.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
בהמשך לניתוחים קודמים כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הגרמני רשם עליות נאות של כ 20% -בחודש האחרון ובשבוע
האחרון נתקל בהתנגדות משמעותית )ראה בגרף קו מגמה יורד( ובינתיים לא הצליח לפרוץ צפונה ,במידה ויפרוץ כלפי מעלה
יתקבל איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של  5000נקודות.
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 בירידה חדה של  3.9%ובהמשך השבוע תיקן כלפי מעלה ,אולם נבלם ע"י קו

ההתנגדות האופקי ב 1682 -נקודות כמתואר בגרף המצורף .מלמטה אזור  1600סומן כאזור תמיכה/ביקש ,בתמונה הכוללת
המדד מתקרב להכרעה לאחר דשדוש של  10ימי מסחר שחלפו .טכנית פריצה של קו ההתנגדות האופקי והתבססות מעליו
תהווה טריגר לחידוש גל העליות עם יעד ראשון ב 1780 -נקודות ,מנגד שבירה כלפי מטה של אזור  1600וכישלון פריצה חזרה
תהווה טריגר לתחילת מימוש עם יעד ראשון ב 1551 -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 תחם השבוע את גבולות הגזרה בתצורה של תעלה אופקית כך
שבפועל נסחר מתחילת חודש אפריל בתנועה צידית בין  8145מלמעלה ו 7715 -מלמטה כמתואר בגרף המצורף .פריצה של
הגבול העליות תהווה טריגר לגל עולה חדש עם יעד תבנית באזור  ,8690מנגד שבירה כלפי מטה של הגבול התחתון וכישלון
פריצה חזרה תביא לתחילת מימוש עם יעד ראשון באזור  7456ויעד שני ב.7244 -
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשיה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד פתח את שבוע המסחר בירידה
חדה של  4.3%זאת לאחר שנכשל בפריצת קו ההתנגדות האופקית ב 874.5 -נקודות .בהמשך השבוע המדד תיקן כלפי מעלה
חלק מהירידה השבועית בליווי מחזורי מסחר מעל הממוצע התקופתי .טכנית המדד נסחר מעל קו תמיכה עולה ומתקרב
להכרעה כמתואר בגרף המצורף .פריצה של רמת ההתנגדות ב 874.5 -בליווי מחזור מסחר גבוה תהווה טריגר חיובי
להתחזקות גל העליות שהחל בתחילת חודש מרץ ,מנגד שבירה כלפי מטה של  826נקודות וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר
לסיום גל העליות האחרון עם יעד ראשון ב 811 -ולאחריו  .777מלמעלה  917משמשת כהתנגדות אופקית חזקה.

ניתוח מניות
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. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני – המניה נתמכת אז השפל בתחילת מרץ מעל קו תמיכה עולה .מהלך עליות רצוף הביא אותה עד להתנגדות
האופקית סביב  415הנקודות שם נבלמה ויצאה לתיקון .התיקון כרגע היה מינורי בלבד ונעצר ע"י קו התמיכה העולה .המצב
היום הוא שהמניה מתקרבת לנקודת הכרעה – שבירת קו התמיכה העולה או פריצת ההתנגדות האופקית .יציאה לכל אחד
מהכיוונים ייתן איתות בהתאם לכיוון.
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 נעה בתוך תעלה עולה ומגיעה לאיזור התנגדות אופקית סביב רמת  179000הנקודות .במהלך העליות
האחרון נתמכת המניה גם ע"י ממוצע נע אקספוננציאלי  .EMA20התמונה ממשיכה להראות חיובית כל עוד המניה נתמכת
מעל ממוצע נע זה ונמצאת בתוך התעלה העולה .פריצה ברורה של רמת  179000הנקודות ,כולל סגירה מעליה ,תיתן איתות
חיובי לטווח הקצר .כרגע רמת  150000הנקודות נראית כנקודה ששבירתה מטה תעיד על שינוי מגמה ולכן שם צריך למקם את
ה SL-לסוחרי הטווח הקצר.
אסם ) – (304014החברה,אסם השקעות בע"מ ,הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה
מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים,
מרקים ,מוצרי מאפה ,פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר
ותחליפי בשר קפואים ,סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד.
ניתוח טכני – המניה הדפנסיבית הזו נמצאת בתעלה יורדת בניגוד למגמה השולטת בשוק שכן בתקופת עליות ,היא עולה פחות
ממניות אחרות ולכן לא נהנית מן הרוח החיובית השוררת בשבועות האחרונים בשוק .ניתן לראות כי כל ניסיון התאוששות שלה
נבלם ברמה נמוכה יותר .עם זאת ,ניתן לזהות בבירור על הגרף רמת תמיכה חזקה סביב רמת  4000הנקודות .מקומות נוחים
לכניסה למניה הם על רמת התמיכה הנ"ל )שם היחס סיכון\סיכוי הוא נמוך כי ה SL-קרוב( או פריצת התעלה היורדת.
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 .רישויים חדשים-
במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות בטווח רוחבי בחודש האחרון ברמות  1957 -1680כאשר רמת התמיכה על  1680מאוד
חזקה בשלב זה ,ונבדקה מספר פעמים .לפי תצורת המתנדים )בעיקר המהירים( יש סיכוי טוב שנבדוק את תקרת התנועה
לטווח המיידי ,כאשר פריצת הטווח תיתן איתות חיובי נוסף .יש לציין את רצועות בולינגר שמתחילות להתכנס ,בשלב זה ,מה
שמגביל אולי את התנועה לתחום הטווח הרוחבי שצוין לעיל ,עד לאיתות היציאה ממנו.
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 פזנפט 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  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מלמד לדעתנו על התכנסות מחירים בשלב זה ,כאשר יציאה
מתוך טווח זה יתן איתות ברור להמשך כיוון .נציין כאן כי רמת  40000מאוד חשובה כתמיכה במיוחד לטווח הקצר .לסיכום -
מעקב צמוד עד להכרעה הקרובה.
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 תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני  -לאחר שלושה ניסיונות פריצה כושלים של רמת  3800הנק' יצאה המניה למימוש תוך שבירת ממוצע נע ,50
שבירת תעלה עולה )אם כי בינתיים גבולי בלבד( ועצירה על רמת  3300ביום המסחר האחרון .התמיכה החשובה ביותר שוכנת
כרגע ברמת  3000הנק' ועל פניו נראה שהמניה בדרכה לשם ,שבירת  3000תהיה איתות מאד שלילי למניה ומאידך פריצת
 3800תהווה איתות חיובי.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת בעיצומו של מהלך עולה חזק מאד שבמהלכו הגיעה עד לסגירת הגאפ הפתוח ברמת  1031הנק'
ויצאה לתיקון טכני .ביום המסחר האחרון חזרה המניה לעלות אך לדעתי איתות כניסה מחודש יתקבל רק בפריצת רמת 1031
ולא לפני .התמיכה החשובה שוכנת ברמת  800הנק' )על קו מגמה יורד ארוך טווח שנפרץ לאחרונה(.
ישראמקו יהש ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  2,נוסדה 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 .לשותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2אין דירקטורים ולא נושאי משרה ,והדירקטורים
ונושא המשרה המצויינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה לנסות ולפרוץ את רמת השיא ב  57.20הנק' אך עדיין ללא הצלחה ובינתיים מדשדשת בין 57.20
מלמעלה ל  42נק' מלמטה כאשר שבירה או פריצה של רמות אלו יתנו את הכיוון הבא .תמיכה משמעותית מאד שוכנת ברמת
 35הנק' שבמידה ותשבר המהלך העולה במניה יסתיים באופן סופי .לדעתי הדשדוש ימשך בתקופה הקרובה ובסופו נראה
פריצה למעלה.

על רגל אחת
מזרחי טפחות ) – (695437המניה רוכבת על קו תמיכה עולה מזה מספר שבועות .אחרי תיקון יורד ,נתמכה עליו שוב
והסתובבה כלפי מעלה .כל זמן שלא שוברת את קו זה ,ממשיכה להחשב חיובית .התנגדות אופקית נמצאת בשיא האחרון
ברמת  2465הנקודות.
כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות זה זמן תחת
התכנסות מחירים כאשר רמות  2000 - 1500מהווים את קצוות ההתכנסות .לאחרונה גם בולינגר החל להתכווץ ,מה שאומר
צמצום מהלך וכניסה לקראת הכרעה .למעקב צמוד.

אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות גם במנייה זו תנועה רוחבית בטווח – 6000
 ,7900כאשר בשלב זה נראה כי התנועה הינה לעבר רמת תקרת הטווח הנ"ל )בייחוד עקב הסתובבות מתנדים מהירים
מרמות קרקעית ( .ברור שיציאה מתחום הטווח הרוחבי תיתן איתות נוסף בהתאם לכיוון היציאה.
אורמת ) - (260018לאחר מהלך עולה שנעצר ברמת  3522הנק' יצאה המניה לתיקון טכני שנבלם ביום המסחר האחרון על
מ.נ 20 .בדיוק בשילוב סגירת גאפ פתוח .שבירת רמת  3058הנק' תהווה איתות שלילי והמשך ירידות עד התמיכה הבאה ב
 2800הנק' ומאידך תמיכה והיפוך על תחתית הגאפ יאותתו על תנועה נוספת לעבר השיא האחרון ב  .3522בינתיים לדעתי
למעקב בלבד.
ביו לייט ) - (1095223במהלך השבוע ביצעה המניה זינוק מרשים מרמת  54ועד  87הנק' שם נעצרה ונסוגה חזרה לאחור.
לדעתי המניה תמשיך להיסחר בטווח שבין  87מלמעלה ל  60-64נק' מלמטה כאשר איתות כניסה מחודש יתקבל רק בפריצת
הגבוה.
ביומדיקס ) - (368019המניה החלה השבוע במהלך של עליות אך נתקלה )שוב( ברמת  77הנקודות ללא יכולת פריצה מעלה.
איתות כניסה מאד משמעותי יתקבל לדעתי עם פריצת  77אך יחד עם זאת התמיכה החשובה שוכנת כעת ברמת 64
ששבירתה תהווה איתות שלילי.

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.

