הסקירה השבועית של ספונסר – 29.03.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי מלווה באווירה אופטימית מאוד ובעליות שערים חדות במיוחד של למעלה מ 10% -בכל
המדדים המובילים עבר על הבורסה בת"א .במדדי המניות המובילים נרשמה כאמור מגמה חיובית בהובלת מדד הנדל"ן שזינק
בכמעט  !18%שאר המדדים עלו בכ 12% -בממוצע כל אחד .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו עוד שבוע מסחר חיובי
וחתמו את השבוע בעלייה נאה ממוצעת של כ .3% -באג"ח הממשלתי נרשמו עליות נאות בעקבות ההודעה של הנגיד סטנלי
פישר שירכוש במהלך החודשים הקרובים אג"ח ממשלתי לטווח ארוך בהיקף של כ 200 -מיליון ש"ח ליום .מחזורי המסחר
התרחבו משמעותית השבוע ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום כשביום חמישי המחזור היה מעל  3מיליארד בעיקר
בגלל פקיעת אופציות המעו"ף לחודש מרץ.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים בהתאם למגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב .המדדים
המובילים תיקנו את ירידות השערים מתחילת המסחר ובשעות הצהריים עברו להסחר במגמה חיובית לאחר שפורסם כי תיק
הנכסים שבידי הציבור גדל בחודש ינואר  2009בכ 33 -מיליארד וזאת אחרי שלושה חודשים רצופים של ירידות חדות .את המגמה
החיובית הוביל מדד הבנקים שרשם עלייה נאה של כ .2.8% -עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שני כאשר המדדים המובילים
פתחו את יום המסחר בעליות שערים של למעלה מ 1% -בציפייה לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב עפ"י החוזים העתידיים.
המדדים המובילים התחזקו מפתיחת המסחר בהדרגה בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים .מדדי הבנקים והנדל"ן הובילו את
העליות כשזינקו בכ 5% -כל אחד .לאחר המסחר הוריד הנגיד את הריבית במשק ב 0.25% -ל ,0.5% -הרמה הנמוכה ביותר
בישראל מעולם.
המומנטום החיובי נבלם ביום שלישי למרות שיום המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת הראלי שנרשם
בפתיחת שבוע המסחר בארה"ב בעקבות תוכנית רכישת הנכסים הרעילים .המדדים המובילים נחלשו משעת הפתיחה
בהשפעת החוזים העתידיים אשר נסחרו בירידות שערים חדות והעיבו על המגמה החיובית .המדדים המובילים סיימו את יום
המסחר כמעט ללא שינוי .יום רביעי נפתח במגמה חיובית למרות המגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב ופתיחת
מסחר שלילית בבורסות אירופה .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות
הנדל"ן ומניות השורה השניה .החל מהשעה  14.00המגמה החיובית החלה להתעצם ובשעת המסחר האחרונה עליות
השערים התעצמו בהשפעת "שורט סקוויז" של שחקני אופציות המעו"ף אשר סגרו פוזיציות שורט ע"י רכישת מניות בשוק
כמעט בכל מחיר לקראת פקיעת האופציות למחרת .מדד הנדל"ן בלט שוב לטובה שעלה בלמעלה מ 8% -כשלא מעט מניות
מהמדד מסיימות את יום המסחר בעלייה חדה של למעלה מ 10% -כל אחת.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בעליות שערים חדות לאחר פקיעה סוערת במדד המעו"ף .המדד פקע ברמה של 737.8
נקודות המשקף עליה של  2.8%משער הנעילה של יום רביעי ,מחזור המסחר היה גבוה יחסית לפקיעות האחרונות והסתכם ב-
 1.2מיליארד ש"ח .בפתיחת המסחר נרשמה התמתנות קלה ,אולם בהמשך המומנטום החיובי נמשך והמדדים רשמו עליות
שערים חדות בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות הפיננסים .לקראת סיום נרשמה התעצמות בעליות השערים .מניות דיסקונט
השקעות ,פריגו והחברה לישראל בלטו לטובה כשזינקו בכ 9% -בממוצע כל אחת .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב3.70% -
ומדד הבנקים עלה ב .3.18% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 3.12 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 10.24% -מדד ת"א  75עלה  ,13.07%מדד הבנקים עלה ב ,12.89% -מדד נדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  17.88%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .10.34%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
חדה של כ 4% -לרמה של  4.195ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה כאמור השבוע בלמעלה מ 10% -וביום רביעי פרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות הקשה סביב
 710-715נקודות אותו ציינו כנקודת המפתח בשבועות האחרונים ובכך התקבל איתות קניה ברור שהוכיח את עצמו כבר ביום
למחרת )חמישי( כשהמדד עלה בכמעט  4%נוספים .כעת המעו"ף צפוי להמשיך אל עבר היעד הבא ברמה של כ 800 -נקודות
כשבדרך כמובן יכול להגיע תיקון לעליות האחרונות כלפי מטה אל עבר רמות התמיכה שציינו קודם לכן .כל עוד המדד מעל אזור
 710הנקודות האיתות הוא לונג )איתות קניה( ברור לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע עליות שערים חדות של כ 4% -לאחר שנתמך במהלכו שוב בצורה ברורה ברמת
התמיכה של  4ש"ח לדולר וכעת תוך מספר ימים בודדים חזר להסחר באזור  4.20ש"ח לדולר .ההתנגדות הקרובה נמצאת
ברמה של  4.25ש"ח לדולר כשהיעד למהלך העליות הנוכחי עומד ברמה של  4.35ש"ח לדולר .כפי שציינו בשבועות האחרונים
כל עוד הדולר לא יורד מרמה של  4ש"ח לדולר הוא באיתות לונג )איתות קניה( וצפוי להמשיך ולהתחזק מול השקל.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .בהמשך לניתוח
בשבוע שעבר כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הצרפתי רשם עליות נאות של כמעט  20%בחודש האחרון והשבוע הצליח
לפרוץ את רמת התנגדות החשובה באזור  2800-2850נקודות ובכך התקבל איתות קניה .כל עוד המדד נשאר מעל רמות אלו
רוב הסיכויים שימשיך כלפי מעלה אל עבר היעד הראשון השוכן ברמה של  3150נקודות.

מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע תוכנית האוצר לטיפול בנכסים רעילים .בשלב זה כל
ירידה מוגדרת כתיקון טכני לפני המשך עליה זאת לאור המגמה שנבנתה בשבועיים שחלפו ומחזורי המסחר המעידים על קונים
בשוק .המדד נושק לרמת ההתנגדות האופקית ב 1603 -נקודות ופריצתו תהווה טגיגר חיובי נוסף להמשך המגמה החיובית עם
יעד קרוב ב 1682 -נקודות .רמת התמיכה הקרובה סומנה ב 1509 -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 פתח את שבוע המסחר בעליה חדה של  6.84%וביום חמישי
המדד פרץ את רמת ההתנגדות ב 7848 -אשר ציינו בסקירה האחרונה כמחיר יעד .התבססות מעל רמה זו תגדיל את
האפשרות להמשך המגמה החיובית עם יעד ב 8365 -נקודות .מנגד ,שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה של רמת ה-
 7848נקודות תהווה טריגר לתחילת גל יורד חדש 7609 .תמיכה קרובה ואחריה השפל ב 7392 -נקודות.
זהב  -הזהב נסחר בהתכנסות מחירים כמתואר בגרף המצורף עם צפי לתחילת תנועה חדשה בטווח הזמן הקרוב .פריצה של
 962$תביא להמשך עליה אל עבר  ,1000$מנגד שבירה כלפי מטה של אזור  910$תביא את הזהב לירידה אל מחיר היעד
הראשון ב.856$ -
נפט – הנפט פתח את שבוע המסחר בעליה של  3.4%לרמה של  53.83$ובהמשך השבוע נסחר בתנועה צידית בטווח
מחירים צר שבין  54.66$ל 51.64$ -כאשר רמת ההתנגדות האופקית שוכנת ב .54.75$ -פריצה של רמת ההתנגדות וסגירה
מעל רמת ה 56$ -תביא להמשך המגמה החיובית עם מחיר יעד ב 59$ -ו .62.15$ -שבירה וכישלון פריצה חזרה של אזור
 48.80$תסמל כישלון פריצה וחזרה לטווח הדשדוש שבין  48.80$ל.34.45$ -

ניתוח מניות
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 – אחרי תיקון לתחתית התעלה ,נתמכה המניה ושבה לעלות אל כיון תקרת התעלה ורמת ההתנגדות האופקית
 670הנקודות .רמת התנגדות זו עצרה את המניה מספר פעמים בעבר הלא רחוק ולכן פריצתה כלפי מעלה תהווה איתות
חוזקה של המניה .התמונה הכללית מראה כי התיקון האחרון אוורר את המתנדים המהירים והם יתמכו בתנועה עולה אם זו
תתפתח לכיוון תקרת התעלה וההתנגדויות  690ו 706-הנקודות .כל זאת ,כאמור ,רק לאחר פריצה ברורה של רמת 670
הנקודות.
שטראוס גרופ ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,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 .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני – המניה נמצאת על סף פריצה של התנגדויות חשובות – קו התנגדות יורד ארוך טווח ,רמת ההתנגדות האופקית
סביב  3580הנקודות וממוצע נע  – 100התנגדויות קשות שבלמו את המניה מספר פעמים בעבר .עם זאת ,פריצה ברורה של
התנגדויות אלו תהווה איתות חיובי וייתן יעד )כגודל הדשדוש והתנגדות אופקית( באיזור  4000הנקודות.
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 פרצה השבוע את ההתנגדות שהיתה לה סביב רמת  19180הנקודות .במהלך מהיר הגיעה ליעד שקיבלה
בפריצה – רמת ההתנגדות באיזור  20550הנקודות .בנקודה זו מתרבים הסימנים כי לפני המשך תנועה עולה ,המניה צריכה
אוורור מתנדים או תיקון קטן .הסימנים הללו ,בנוסף לקו ההתנגדות הנ"ל הם יציאה ברורה אל מעל רצועת בולינגר העליונה,
מתנדים שנמצאים עמוק בתוך רמות קניות היתר וגאפ פתוח שהשאירה מאחור ביום המסחר האחרון .בדיקה של רמת 19180
מלמעלה כתמיכה או תמיכה מעל סגירת הגאפ יהוו איתותי חוזק אך על מנת להמשיך את הראלי ,נראה כי נדרש מימוש קטן,
אפילו תוך יומי לסגירת הגאפ.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים - :פיתוח מקרקעין :ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל ,על דרך של איתור
קרקעות ,רכישתן ,הקמת המבנים ומכירת היחידות - .נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד
לתעשיה ,משרדים ומסחר ,בארץ ובחו"ל - .קבלנות בנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים - .קבלנות תשתיות :קבוצת
אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבור הסקטור הממשלתי - .טקסטיל:

עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים - .תעשייה :אפריקה עוסקת
בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתוח טכני מראה כי ביום המסחר האחרון השכילה המנייה לחצות את רמת ההתנגדות על  ,3500תוך מחזור
מסחר נאה )בניכוי מחזור בפקיעה( .עקב כך למעשה נותנת המנייה איתות חיובי ראשוני ,לעבר ההתנגדות הבאה על .4000
אישור נוסף לכך יתקבל אם תשכיל המנייה לשמור על רמת הפריצה )  ( 3500כתמיכה ביום המסחר הבא.
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 .מניות החברה הינם חלק ממדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי ,השבוע נפרצו  2רמות התנגדות חשובות על  120000וכן .135000 -בשלב זה ,היעד הוא
לאזור ההתנגדות הבאה על  ,150000כאשר אישור למהלך חיובי עולה מתקן ,נקבל כל עוד תמשיך המנייה לשהות מעל
לתמיכת .135000
נייס ) - (NICEהחל משנת  ,2000פועלת החברה ,נייס מערכות בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות - :חטיבת הCEM-
העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות - .חטיבת ה VIM-העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות
ווידאו במעגל סגור - .חטיבת ה ISS-המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות
מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין
והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע .עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן
למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים .מניות החברה נסחרות במקביל בת"א במדד ת"א  ,25וכן בבורסת  NASDAQבארה"ב.
ניתוח טכני  -הניתוח הטכני יתבסס על גרף חול .מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון ,פרצה המנייה ,התכנסות מחירים
דמוי דגל ובמקביל את ממוצע  200החשוב .בשלב זה התנגדות קרובה עומדת ברמת  ,26.85-והבאה שלמעשה יעד התבנית
על רמת  30דולר.
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 בצעה מהלך עולה מרשים ביותר מהשפל האחרון ב  632הנקודות ועד לשער  867הנקודות שנקבע ביום
המסחר האחרון .טכנית ניתן לראות כי המניה פרצה את התעלה היורדת שבתוכה נעה מתחילת השנה ומקבלת כרגע יעד
ראשון ב  907הנקודות .מתנדים מהירים גבוהים ולכן יתכן ונראה תיקון יורד בימים הקרובים כאשר לדעתי המניה תדשדש מעט
בטווח שבין  800ל  900הנקודות בתקופה הקרובה כאשר פריצה או שבירה של אחד הצדדים יתנו את האיתות למהלך הבא.
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  -במהלך שניים עשר ימי המסחר האחרונים עלתה המניה משער  1300עד לשער  1844הנקודות שנקבע במהלך
יום המסחר האחרון של השבוע .ניתן לראות כי המניה בונה תעלה עולה כאשר ביום המסחר האחרון נתקלה בתקרת התעלה
ונסוגה מעט לאחור ,תמיכה חשובה שוכנת על  1660הנקודות כאשר לדעתי סביר שנראה תיקון ואוורור מתנדים בימים
הקרובים לפני המשך תנועה למעלה.
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,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 .יזום ,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  -במהלך שלושה עשר ימי המסחר האחרונים עלתה המניה ב  50%תוך פריצת משולש שוורי )מסומן בשחור( .לעת
עתה נתקלה המניה בהתנגדות האופקית על  6080הנקודות וסביר שתיעצר מעט לתיקון יורד  /דשדוש לפני המשך תנועה
למעלה ,יעד למהלך הנוכחי עומד כרגע לדעתי על  7390הנקודות.

על רגל אחת

פועלים ) – (662577מנית בנק הפועלים עומדת בפני מספר התנגדויות בהן ממוצע נע  100וקו התנגדות יורד והמתנדים
המהירים הנמצאים ברמות גבוהות מאוד מעידות כי קיים סיכוי גבוה לתיקון אחרי גל העליות האחרון .תמיכה ברורה נמצאת
ברמת  710הנקודות אך כל תבנית היפוך מעל תוכל להוות איתות ולכן נמשיך לעקוב.
כיל ) – (281014המניה מגיעה לקצה תעלה עולה והמתנדים המהירים הנמצאים ברמות שיא מעלים את הסיכוי לתיקון לפני
המשך עליות.תמיכה קרובה נמצאת ברמת  3500הנקודות ומתחת – ממוצע נע  50ותחתית התעלה העולה.
שופרסל ) - (777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית כי המנייה במהלך השבוע האחרון פרצה
תבנית יתד ,ואתמול רמת  1200אופקי .בשלב זה ההתנגדות הבאה עומדת ברמת  1250בשילוב ממוצע  ,50ומעל על רמת -
.1300
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100כאשר מבט טכני מראה כי רמת  300שנפרצה השבוע
נותנת איתות חיובי בשלב זה ומהווה תמיכה לטווח הקצר .ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה להתנגדות קו מגמה יורד,
ולמעשה רק פריצת רמת  ,350תיתן איתות חיובי נ וסף.
פרטנר ) - (1083484בשני ימי המסחר האחרונים זינקה המניה ב  14אחוזים ונתקלה לעת עתה בהתנגדות קו מגמה יורד,
המשך למעלה ביום המסחר הבא ופריצת רמת  6500הנקודות ייתן לדעתי יעד ראשון באזור  7000-7150הנקודות.
ישראמקו יהש ) - (232017במהלך השבוע שחלף ניסתה המניה להתמודד עם רמת  50.70הנקודות אך נכשלה בפריצתה
כלפי מעלה ,לדעתי המניה תמשיך לנוע בטווח שבין  50.70מלמעלה ל  42הנקודות מלמטה כאשר פריצה  /שבירה של אחד
הצדדים יתנו את הכיוון להמשך .התנגדות משמעות נוספת שוכנת ברמת  57הנקודות ואילו התמיכה החשובה ביותר על 35
הנקודות.
כלכלית ירושלים ) - (198010לאחר שני ניסיונות פריצה כושלים של רמת  2000-2080הנקודות התממשה המניה עד רמת
 1275הנקודות ומשם זינקה למעלה במהלך השבוע שחלף .פריצה וסגירה מעל ההתנגדות ב  2080תפתח לדעתי תבנית ספל
וידית עם יעדים גבוהים מאד ,מאידך כשלון נוסף בפריצה עשוי לשלוח את המניה למימושים חדים .בשלב זה לדעתי למעקב
בלבד.

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.

