הסקירה השבועית של ספונסר – 28.12.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית מלווה בירידות שערים חדות בכל המדדים המובילים נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף.
מדד המעו"ף ירד בכמעט  8%ושאר המדדים המובילים רשמו ירידות חדות של למלה מ 10% -כל אחד .מחזורי המסחר המשיכו להיות
נמוכים מהממוצע ועמדו על כ 1.1 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1.5% -על רקע נעילת מסחר מעורבת ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב
וזאת למרות תוכנית סיוע למגזר הרכב האמריקאי ע"י הממשל בהיקף של  17.4מיליארד דולר .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום
המסחר במגמה שלילית בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,2.18% -מדד הנדל"ן צנח ב8% -
בהובלה של מניית אפריקה שקרסה בכ 11% -ומדד הבנקים ירד ב .3% -כנקודת אור חיובית נציין את מניית ווריפון שעלתה בכ16% -
בעקבות פער ארביטראז' חיובי שנפתח במסחר בארה"ב .מחזור המסחר הכולל היה הסתכם ב 706 -מיליון ש"ח בלבד .יום שני נפתח
ביציבות על רקע פתיחת מסחר חיובית בבורסות אירופה ואסיה וציפייה לפתיחת מסחר יציבה בארה"ב .בשעות הצהריים המדדים עברו
להיסחר בירידות שערים של עד  1%ולקראת סיום ירידות השערים התחזקו בהשפעת פתיחת מסחר שלילית בארה"ב.
ירידות שערים אלו התחזקו ביום שלישי על רקע מגמת מסחר שלילית שנרשמה בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו
לאורך רוב שעות המסחר ביציבות ובמגמה מעורבת בניגוד למגמה החיובית שנרשמה בבורסות אירופה ויציבות בחוזים העתידיים.
לקראת השעה  16.00המדדים עברו להיסחר בירידות שערים אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הבנקים ומניות
הנדל"ן בניגוד לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב וכנראה עקב סידור פוזיציות לקראת פקיעת אופציות המעו"ף ביום חמישי .ביום רביעי
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות המעו"ף .עם פתיחת יום המסחר
המקוצר בארה"ב המגמה השלילית התחזקה עד לשעת הנעילה ויום המסחר הסתיים בירידות שערים חדות.
אתמול ,יום חמישי ,התרחשה פקיעת אופציות על מדד המעו"ף .המדד פקע ב 638.69 -נקודות ,עליה של  0.97%משער הסגירה של
יום רביעי ,ובליווי מחזור מסחר נמוך יחסית של  738מיליון ש"ח .המדדים המובילים נסחרו ביציבות לאורך כל יום המסחר ובטווח
מחירים צר על רקע חופשת חג המולד בבורסות ארה"ב ואירופה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.37% -ומדד הבנקים עלה ב-
 .0.97%מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 7.69% -מדד ת"א  75ירד  ,10.41%מדד הבנקים ירד ב .10.61% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  15.22%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .3.26%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה קלה לרמה של 3.8580
ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים חדות בסיכום שבועי ושבר את קו המגמה העולה ששימש כתמיכה חשובה לטווח
הקצר )ראה גרף( ,בכך התקבל איתות מכירה עם יעד ברמת התמיכה הקריטית להמשך בדמות התחתית הקודמת באזור  590נקודות.
הגעה ושבירה גם של אזור זה כלפי מטה תהווה איתות שלילי מאוד לטווח הבינוני-ארוך .מאידך ,עליה במחזור גבוה מעל רמת 650
הנקודות תבטל את האיתות השלילי ותשלח את המדד לתיקון כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק במהלך השבוע החולף מול רוב המטבעות בעולם בכלל ושמר על יציבות מול השקל לאחר
שנתמך ברמת התמיכה הקריטית באזור  3.65ש"ח לדולר ובינתיים כפי שצפינו בשבוע שעבר – "מבחינתנו התקבל איתות לונג )קניה(
ולדעתנו יש סיכוי טוב שהוא יחזור ויתקרב לאזור  4ש"ח לדולר בשבועות הקרובים ".הדולר אכן עלה בצורה חדה והגיע לרמת 3.90
ש"ח לדולר שם נעצר בהתנגדות )ראה גרף( והוא צפוי לתקן עתה כלפי מטה ,רק פריצה ברורה של אזור  4ש"ח לדולר תהווה איתות
קניה לטווח הארוך.
מדד נדלן  - 15השבוע מדד נדלן  15ירד ב 15.22%-לאחר שבשבוע שעבר הוא ירד ב .3.66%-ברמה החודשית המדד הגדיל את
התשואה השלילית ל .19.3%-התשואה השלילית של החודש שעבר הסתכמה ב .18.75%-השבוע נשברה התמיכה האופקית החשובה
ברמת  150הנקודות .ישנם יותר מידי אינדיקטורים שליליים כרגע על המדד .במידה ותישבר רמת התמיכה ) 128שפל שנתי( קיים סיכוי
למהלך יורד מחודש .מאידך גיסא ,פריצת רמת ההתנגדות  150עשויה לתת איתות חיובי מחודש לגבי המדד.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף המדד נסחר במעין תעלה עולה כשבמהלך השבוע המדד רשם ירידות שערים לאחר שנתקל בהתנגדות עקב קו מגמה
יורד )ראה גרף( וכעת הוא צפוי להמשיך ולנוע בתוך התעלה המדוברת כשבמידה וישבור כלפי מטה את תחתית התעלה יתקבל איתות
מכירה.

מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר מקוצר בשל חופשת חג המולד התאפיין בדשדוש עם נטייה לירידות שערים בליווי מחזורי מסחר נמוכים
יחסית .במהלך ימי המסחר התפרסמו נתוני מאקרו מעורבים ונראה שמצפים להמשך דשדוש עד לסוף השנה.
ניתוח טכני  -המשך הנחת עבודה מהסקירה האחרונה ,המשך דשדוש בטווח שבין  1600לבן  1480נקודות .פריצה של רמת ה1600 -
נקודות תביא את המדד ליעד ב 1677 -נקודות 1640 ,סומנה כהתנגדות נקודתית .שבירה של  1400וכישלון פריצה חזרה תביא
לבדיקה חוזרת של  1315נקודות
מדד דאו ג'ונס – המדד דשדש לאורך שבוע המסחר המקוצר סביב רמת ה 8500 -נקודות בליווי מחזורי מסחר נמוכים זאת על רקע
נתוני מאקרו מעורבים.
ניתוח טכני – המדד המשיך גם השבוע בדשדוש במטווח מחירים צר ,אולם נסחר מתחת לרף ה 8500 -שהיה טווח דשדוש תחתון של
התקופה האחרונה ,לכן בשלב זה כישלון פריצה חזרה מעל  8500עשוי להביא לירידה לאזור  8270ולאחר מכן ל .8080 -פריצה של
רמת ה 9000 -נקודות תהווה טריגר להמשך תיקון עולה אל עבר מחיר היעד ב 9580 -נקודות ,מנגד שבירה כלפי מטה של אזור 8080
תהווה טריגר לבדיקה חוזרת של השפל ב 7780 -נקודות .הנחת עבודה לשבוע המסחר הקרוב – המשך התכנסות.
נפט – הנפט נסחר לאורך השבוע במגמה שלילית למרות המשך קיצוצים בתפוקה מצד יצואניות נפט ופרסום דו"ח המלאים אשר
הצביע על ירידה של  3.1מיליון חביות נפט.
ניתוח טכני – ביום שני הנפט שבר כלפי מטה את רמת התמיכה הנקודתית ב 40$ -וביום שלישי נכשל בפריצה חזרה וכתוצאה ביום
רביעי איבד הנפט  9%ונסחר ברמה של  35.67$לחבית .כל הפרמטרים מצביעים על המשך המגמה השלילית אל עבר מחיר היעד
שנקבנו בו בסקירות האחרונות  27.90$ -לחבית .פריצה של  48$והתבססות מעליה עשויה לבטל את התרחיש.

ניתוח מניות
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.
ניתוח טכני – המניה תיקנה לחלוטין את המפולת הזמנית שקרתה בה בשבועות האחרונים ושבה להסחר באותן רמות בהן היתה
באמצע חודש נובמבר .כעת המניה נמצאת תחת איזור התנגדות השוכן ברמות  17200-17610הנקודות והוא איזור שעצר את המניה
מספר פעמים בחודשים האחרונים אחרי שהיה לפני איזור תמיכה .ניתן לזהות על הגרף תבנית של ראש וכתפיים הפוכים )תבנית
שוורית( שתוכל לצאת לפועל בפריצת ההתנגדויות הנ"ל .בנוסף ,תמונת המתנדים היא חיובית כאשר מתנד ה DMI-שנמצא באיתות
חיובי מתקרב לאיתות חיובי נוסף במידה וה) ADX-הכחול( יעלה אל מעל ה ) -DIהאדום(.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של שירותי
תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי תקשורת פנים-ארציים
נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין ,שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי
מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי
טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – מנית בזק נמצאת בהתכנסות מחירים בין קו התנגדות יורד וקו תמיכה עולה כפי שניתן לראות על הגרף .מכלל הנתונים
הנראים על הגרף – תמונת המתנדים והעובדה כי המניה יצרה שיא יורד בשבועות האחרונים עולה כי רב הסיכוי לשבירה כלפי מטה
מאשר פריצה כלפי מעלה .תמיכה מלמטה במקרה של שבירה נמצאת ברמת  550הנקודות וההתנגדות מעל לקו ההתנגדות היורד
נמצאת ברמת  625הנקודות.
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 – פז נפט נמצאת על קו תמיכה עולה כפי שניתן לראות על הגרף ומעל תיקון  61.8%פיבונאצ'י למהלך העולה האחרון שהיה
במניה בחודשיים האחרונים .מתנד ה MACD-ורצועות בולינגר מציירים תמונה של תנועה רוחבית והמתנדים המהירים מצביעים על
רמות תחתית המעלות את הסיכוי לתנועה עולה .רמת תמיכה קרובה נמצאת סביב  36000הנקודות והתנגדות קרובה נמצאת באיזור
ה 40000-41000-הנקודות .היפוך מעל קו התמיכה העולה או מעל רמת התמיכה האופקית יכול להוות איתות קנייה אגרסיביSL .
ימוקם מתחת לתמיכה האופקית על מנת להגן על הסוחרים.
כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,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 ירדה השבוע  17.25%ויצרה שפל שנתי חדש ברמת  .572.2עם זאת ,המנייה הצליחה לסגור בשער ,612.1
לאחר שהגיעה לאזור תמיכה אופקית ב .600-המתנדים המהירים התקפלו כלפי מעלה ומעלים אפשרות לתיקון עולה .שבירת רמת
התמיכה האופקית  600תיתן איתות שלילי לגבי המשך מגמה יורדת.
בריטיש ישראל ) - (1104009החברה ,בריטיש-ישראל השקעות בע"מ ,הוקמה כחברת אחזקות ,לצורך רכישת מניות חברת נכסי אזו-
ריט מ-גנדן .באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה ,עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים:
 השכרה ,ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים. השכרה ,ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע ,בנייני משרדים ומבני תעשיה ,מלאכה ואחסנה.בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לפיתוח או למימוש .בריטיש ישראל אף מנהלת
באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה ,מספר נכסים שאינם בבעלותה.
ניתוח טכני  -המנייה ירדה השבוע  9.61%ויצרה שפל שנתי חדש על  .411.1עם זאת ,המנייה הצליחה לסגור מעל השפל השנתי
הקודם ) (416.1בשער  .420.4המתנדים המהירים עם הפנים דרומה ,אבל כבר בקרקעית .האינדיקטורים הטכניים האחרים שליליים.
במידה ויתפתח מהלך עולה ההתנגדות הקרובה נמצאת על  .500מאידך גיסא ,שבירה של אזור  ,400עלולה לשלוח את המנייה לעבר
אזור  300הנקודות.
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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי השבוע נתמכה המנייה ברמת  1130המהווה תמיכה כפולה בשלב זה  .מעל נמצאת ההתנגדות על
 , 1385ומעל  2קווי מגמה יורדים כנראה בגרף .שבירת התמיכה על רמת  1130וסגירה מתחתיו ייתן איתות שלילי ויעד לבדיקת השפל
על  .968לסיכום ניתן לומר כי כל עוד שהמנייה מעל רמת  1130במונחי שערי סגירה אזי  ,עדיין אין איתות שלילי לטווח הקצר  ,בנוסף
היכולת לשמור על תמיכה זו והתייצבות מעליה ייתן איתות –לפתיחת מהלך מתקן עולה  ,בכפוף להתנגדויות שצוינו לעיל.
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 .כמו כן ,לקבוצת בנק לאומי
השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח ,התשתיות ,הנדל"ן בישראל ומחוצה לה ,התיירות והנופש ,התקשורת והמדיה,
האנרגיה ,הספנות והתעשיה הכימית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני  ,מראה כי המנייה נמצאת בתנועה יורדת ברורה המתבטאת בתבנית יורדת כמתואר בגרף המצ"ב .השבוע
נתמכה המנייה ברמת  , 770במונחי שערי סגירה  ,תמיכה המציינת תמיכה משולשת בתוך התבנית היורדת בשלב זה .כל עוד שרמת
 770אינה נשברת ,אזי כניסה אגרסיבית למנייה יכולה לבוא בחשבון ,כאשר ההתנגדות הקרובה ,הינה תקרת התבנית היורדת ,ובמונחי
קווים אופקיים – רמת  .825שבירת רמת  770וסגירה מתחתיו יחסל את האפשרות לתיקון עולה בשלב זה ,וייתן איתות שלילי לעבר
תחתית התבנית היורדת.

על רגל אחת
שטראוס גרופ ) - (746016בשבוע שעבר ציינו כי קיימים סימני אזהרה לטווח המיידי על הגרף בחוסר יכולת פריצה של הקו היורד ואכן
השבוע ראינו אותה מתממשת ואף שוברת את התעלה העולה בה נמצאה .כרגע נמצאת על תמיכה אופקית  3600ונראה שהיא הולכת
לתנועה רוחבית בתחום  3600-4000הנקודות ,לפחות לעת עתה.
כיל ) – (281014בסקירה של השבוע שעבר נכתב כי הסיכון במימוש גבוה יחסית ויש לעבוד עם  .TPהשבוע אכן הגיע המימוש והTP-
היה אמור להיות מופעל על מנת לקבע את הרווח שהיה מהמהלך העולה האחרון .התמיכה הקרובה במניה נמצאת ברמת 2378
הנקודות ,שם תבחן שוב לטווח הקצר אחרי שהמתנדים המהירים התאווררו.
אמות ) - (1097278המנייה נסחרת בין תמיכה על  500והתנגדות על  .550פריצת רמת ההתנגדות  550תיפתח את הדרך אל שער
.600
נכסים ובנין ) - (699017המנייה מדשדשת זה השבוע השני בין תמיכה ב 15000-לבין התנגדות ב .16000-פריצה/שבירה של אחד
הכיוונים יקבע את המשך המגמה.
גולף ) - (1096148לאחר סדרת עליות מרשימה ,אשר בסופה התקשתה המנייה לפרוץ את רמת ההתנגדות  ,1400החלה המנייה
להתממש ,תוך שהיא שוברת את רמת התמיכה  .1300התמיכה הקרובה של המנייה שוכנת בשער .1200

שטראוס ) - (6746016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר על תנועה רוחבית  4000 \ 3600 -במונחי שערי
סגירה  .ביום המסחר האחרון נתמכה שוב המנייה על תחתית התנועה הרוחבית והתהפכה מעלה .בכל מקרה רק יציאה מתחום
התנועה הרוחבית )שרצועות בולינגר תחום על טווח זה ומכווץ( ייתן איתות להמשך תנועה.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה בתנועה שלילית בולטת ואשר התגברה
בשבוע המסחר האחרון .ביום המסחר האחרון ,נתנה המנייה נר היפוך דרמטי ,לאחר מספר ימי ירידות רצופים  ,אולם נר זה לא לווה
במחזור גדול ,מה שאולי מעיד על תיקון יומי חד פעמי .לא נותר אלא להמתין ולראות את התנהגות המנייה בפתיחת שבוע המסחר
הבא ,כדי לראות אם אכן קיבלנו היפוך או למעשה המגמה השלילית במנייה ממשיכה איתנו.
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי טכנית על הגרף המנייה משייטת בטווח רוחבי –
 .300\ 230ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה עד סמוך לתמיכה  ,אולם עדיין לא נתנה היפוך על התמיכה  .היפוך שכזה אם יופיע
ויגובה במחזור תומך ,ייתן איתות לכיוון יעד  , 300מנגד שבירת רמת  230ייתן איתות שלילי וסטופ למחזיקים לטווח המיידי.
נייס ) - (NICEמניות החברה נסחרות בנאסד"ק ובמדד ת"א  ,25ולכן הינה מניית ארביטראז' .הניתוח הינו לפי גרף חו"ל ,שם נקבעת.
לפי הגרף נראה כי השבוע נתמכה המנייה על רמת  20דולר ,במונחי שערי סגירה .נר היפוך בשלב זה ייתן איתות חיובי לטווח הקצר,
כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת על רמת  22דולר ,שבירת התמיכה וסגירה מתחתיה ייתן איתות שלילי ,ואיתות יציאה לסוחרי הטווח
הקצר.
דלק רכב ) - (829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי עדיין המנייה מצויה בטווח מסחר רוחבי \ 1860 -
 - 2400זה מספר שבועות ,כאשר ביום המסחר האחרון כמעט ונגעה בתמיכת התנועה  .נר היפוך בשלב זה ייתן איתות לתיקון עולה
לעבר תקרת המהלך הרוחבי ,בעוד ששבירה וסגירה מתחת לרמת – 1860ייתן איתות סטופ .

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.

