הסקירה השבועית של ספונסר – 29.03.2010
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 מעורבת נרשמה אתמול בפתיחת שבוע המסחר המקוצר עקב חג הפסח .מדדי ת"א  75והיתר רשמו
ירידות שערים קלות של כ 0.3% -בממוצע ולעומתם ,מדדי הבנקים והנדל"ן רשמו עליות נאות של כאחוז כל אחד .מניית קבוצת
דלק בלטה לטובה כשעלתה בכ 2% -לאחר שהחברה פרסמה בדו"חות כי סיימה את שנת  2009עם רווח נקי של  864מיליון
שקל ,לעומת הפסד של  1.8מיליארד שקל ב .2008 -בנוסף ,הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד של  100מיליון ש"ח .מנגד
מניית קרדן אן.וי אכזבה את המשקיעים וירדה בכ 3% -לאחר שדיווחה כי הפסידה  176מיליון אירו בשנת  2009לעומת רווח
של  175מיליון אירו בשנת  .2008באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה מעורבת כשמדד תל בונד  20ירד בכ0.2% -
ומנגד ,מדד התל בונד  40עלה בכ 0.15% -בהובלת אגרות החוב של חברת גזית גלוב שעלו בכ 0.7% -בממוצע .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה שלילית ושערי אגרות החוב הצמודות והשקליות ירדו עד  0.3%בממוצע בעיקר בטווחים הקצרים-
בינוניים בעקבות צפי להעלאת הריבית ע"י הנגיד שהתברר כנכון מאוחר יותר .מחזור המסחר עמד על כ 1.4 -מיליארד ש"ח
ליום.
בסיכום יומי מדד המעו"ף התחזק ב ,0.11% -מדד ת"א  75ירד  ,0.29%מדד הבנקים עלה ב ,1.14% -מדד מדד נדל"ן 15
רשם עליה של  1.04%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.23%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידות חדות לאחר העלאת
הריבית ונסחר כעת סביב רמה של  3.70ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה מעט גם אתמול וסגר ברמה של  1232.66נקודות לאחר ארבעה שבועות רצופים של עליות
שערים .כפי שציינו בכל הסקירות האחרונות היעד המסומן נמצא ברמת השיא של  1250נקודות אליו צפוי מדד המעו"ף להגיע
במהלך חודש אפריל ואף לפרוץ אותו .רק ירידה מפתיעה במיוחד מתחת לרמת  1180הנקודות שהפכה לתמיכה חזקה
להמשך הדרך תהווה איתות שלילי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון  1140נקודות.
שקל-דולר – הדולר נחלש כאמור בימים האחרונים ובעיקר אמש והיום לאחר העלאת הריבית ע"י הנגיד ב 0.25% -לרמה של
 .1.5%התמיכה הקרובה נמצאת ברמות של  3.63-3.70ש"ח לדולר וכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע היא לא צפויה להשבר
בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם
יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  FTSE100בריטניה – המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה.
כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך באזור  5600הנקודות ובכך התקבל איתות קניה מחודש עם
יעד ברמה של  6000נקודות וכעת הוא צפוי להמשיך לנוע צפונה.
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 .כפי שכתבנו בסקירות האחרונות
המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב  .1150שלושת הנרות האחרונים מראים על התעייפות של
הקונים וייתכן מאוד שנקבל אתנחתה או מימוש קל לעליות האחרונות .רמת התמיכה שוכנת כאמור סביב  1150והיא אמורה
לתמוך במדד לטווח הקצר.
מדד הנסד"ק  – 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו
יורק.מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .המדד פרץ את רמת ההתנגדות הקשה סביב  1900הנקודות והמשיך את הראלי שלו
בשלושת השבועות האחרונים .גם כאן בדומה למדד האס אנד פי  500הנרות האחרונים מראים על התעייפות של הקונים,
המדד עדיין שוורי ונראה חזק וייתכן שנקבל מימוש מינורי או תנועה צידית לצורך אגירת כוחות מחודשים וקביעת שיאים
חדשים ,נקודת כניסה נוחה למדד יכולה להגיע או בתיקון לאזור של  1900הנקודות או בפריצה מוכחת של הגבוה האחרון ב
.1865

ניתוח מניות
בזן ) – (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשייה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור
שמנים בסיסיים ושעווה.

עד ספט'  2006הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד .במסגרת הליך הפרטת החברה ,פוצלה פעילותה באופן שבית הזיקוק
באשדוד נמכר לחברה בת של החברה ,אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט .נכון לפבר'  2007מפעילה בזן את בית
הזיקוק בחיפה בלבד .
ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה עולה לטווח הקצר ,בתוך תעלה זו ניתן לראות כי המניה הגיעה אל איזור התנגדות סביב
רמת  229.80הנקודות .בשלב זה ,למרות התנועה העולה בימי המסחר האחרונים ,עדיין אין פריצה של ההתנגדות הנ"ל ולכן
מי שבחוץ ,עדיף שיחכה לפריצה שכזו .תמונת המתנדים ממשיכה להיות חיובית ולכן אנו נחכה לנקודה המתאימה להיכנס
ללונג בפריצת השיא האחרון.
הראל השקעות ) – (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות,
ביטוח רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים.
בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות מוחזקות( בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום
מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל.
בספט'  2006הושלמה עסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – המניה נעה במשך שבועות בין תמיכה עולה אמינה ביותר ובין התנגדות יורדת .ביום המסחר האחרון ראינו את
המניה פורצת את קו ההתנגדות היורד במחזור מסחר גבוה במיוחד .פריצה זו מהווה תמיד איתות כניסה אגרסיבי ומי שלקח
אותו ,כבר נמצא ברווח לא רע ליום אחד .עם כל זאת ,המניה הגיעה אל התנגדות אופקית  20630הנקודות ושם נעצרה בשלב
זה .מכיוון שרמה זו בלמה את המניה במפגש האחרון ,למי שפספס את הכניסה ביום המסחר האחרון ,עדיף לחכות לראות
סגירה מעל רמה זו שתסמן חוזקה במניה .היעד בפריצה שכזו יהיה רמת  21030הנקודות בשלב הראשון .התמיכה החשובה
ממשיכה להיות קו התמיכה העולה.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – המניה מגיעה שוב לאזור ההתנגדות בין רמות  1650-1660הנקודות .על הגרף ניתן לראות כי גם התיקון האחרון
נבלם ברמה גבוהה יותר מקודמו וכך נוצר לנו קו תמיכה עולה ובתמונה הכוללת ,תבנית של משולש שוורי .תבנית שכזו אמורה
לתת יעד שוורי ואיזור  1750-1780הנקודות במידה והמניה תפרוץ את איזור ההתנגדות הנ"ל במחזור גדול .בשלב זה ניתן
לבצע איסוף אגרסיבי בהנחה שגם אם יבוא תיקון ,המימוש יהיה קטן מבעבר וקו התמיכה לא יישבר .פריצה של רמת 1660
תהווה איתות קנייה ברור ושבירת קו התמיכה העולה תהיה איתות  SLלסוחרי טווח קצר.
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.מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים ולמעשה לפני הכרעה בשלב זה .אין הרבה משחק
עוד על הגרף  ,לכן כנראה כבר ביום המסחר הבא נקבל איתות לגבי הכיוון העתידי של המנייה לטווח הקצר  ,ורצוי שזה
יהיה תוך מחזורים גבוהים ,דבר שיחדד את האיתות .התמיכה כעת נמצאת ברמת  , 810ואילו ההתנגדות על  839שהוא
גם ממוצע  , 50בשילוב תקרת ההתכנסות .שבירה ייתן איתות יציאה לסוחרים ואילו פריצה יאשר מהלך עד לרמת
ההתנגדות הקרובה על .900
שטראוס ) – (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 שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים – הקונצרן הצרפתי
"דנונה" ,הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות
שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים .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" .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – מבט טכני מאשר כי המנייה נמצאת תחת מהלך עולה לכל טווחי המסחר בשלב זה  ,כאשר השבוע
התהפכה על תמיכת קו המגמה העולה ארוך הטווח  ,חצתה התנגדות ראשונה על  5456שהופכת לתמיכה ראשונה
בשלב זה  ,ועם יעד לשיא על  ,5890שם ייקבע ההמשך לטווח הקצר.
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים – דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע – אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח

בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בטווח רחב בין רמת  4600מלמטה לרמת  5500מלמעלה ולכן פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל
יאותתו על כיוונו של המהלך הבא בנייר .רמת האיזון בין שתי הרמות הללו היא .5000
לאומי ) – (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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 נסחרת בתוך תבנית התכנסות דובית ,פריצתה כלפי מעלה בשילוב עם פריצת רמת השיא האחרון ב
 1800יהוו איתות חיובי ויאפשרו את חידוש המהלך העולה .מאידך ,שבירת ההתכנסות כלפי מטה בשילוב עם שבירת 1600
יהוו איתות שלילי ויציאה לתיקון עמוק יותר.
קמהדע ) – (1094119החברה ,קמהדע בע“מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים :
– תחום תעשייתי :פיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות לשימושים קריטיים ,הניתנות בהזרקה ,כאשר חלק ניכר של המוצרים אותם
מוכרת קמהדע מופק מפלסמה או מתוצריה ,וכן מתן שירותי מילוי של תכשירים רפואיים לחברות שונות .
– תחום ההפצה :הפצת תרופות לשימושים קריטיים ,אשר ברובן מופקות מפלסמה או מתוצריה המיוצרות על ידי חברות
אחרות .הפצת התרופות מתבצעת בעיקר בישראל וברשות הפלשתינית .
– תחום שירותי הפיתוח :מתן שירותי פיתוח שונים הכוללים פיתוח שיטות ייצור מוצרים עבור צדדים שלישיים ומתן שירותי
ניהול לניסויים קליניים.
ניתוח טכני – לאחרונה פרצה המניה את קו המגמה היורד ואף ירדה לבדוק אותו מלמעלה כלפי מטה )פול בק( ,אך יחד עם
זאת ,מתקשה בשלב זה לפרוץ את רמות ההתנגדות האופקיות ב  2800ואחריה ב  2890נקודות ולכן איתות קניה אמיתי
יתקבל רק בפריצת שתי ההתנגדויות הנ"ל .מלמטה ישנו גאפ פתוח ברמת  2390שמהווה רמת תמיכה בשלב זה.
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 נסחרת בתעלה עולה וממשיכה במהלך העולה של החודשים האחרונים .לאחרונה פרצה המניה את רמת
 312800ומאז ניתן לראות התבססות יפה מעל לרמה זו שמשמשת כעת כרמת תמיכה .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב
 331000נקודות ,פריצתה תשלח את המניה לתקרת התעלה העולה באזור  .360000לסיכום ,כל זמן שמעל  312800הנייר
בלונג ברור .
איתמר מדיקל ) – (1102458החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מכשירים רפואיים לא-פולשניים ותוכנה לטיפול בתחומי רפואת
השינה והקרדיולוגיה.
ניתוח טכני – לאחר התבססות מעל רמת  180נקודות יצאה המניה למהלך עולה מרשים ביותר ונסחרת כעת בתוך תבנית יתד
נפתח ,רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת השיא האחרון על  246נקודות ,פריצתה תשלח את הנייר לעבר רמת שיא כל
הזמנים באזור  280-290נקודות .רמת תמיכה על קו מגמה עולה המסומן בירוק על הגרף.
די מדיקל ) – (1080720החברה ,די מדיקל אינדסטריס בע“מ ,פועלת כחברת החזקות והיא מחזיקה בשלוש חברות מאוחדות
בשלבי מחקר ופיתוח:
– נילימדיקס – עוסקת במחקר ופיתוח של עזרים רפואיים לטיפול בחולי סוכרת.
– ג ‘י-סנס – עוסקת בפיתוח של סנסור )חיישן( למדידה רציפה של ריכוז גלוקוז בדם.
– סינדולור מדיקל – פועלת בתחום הזרקת התרופות ומפתחת מכשירי הזרקת תרופות אוטומטיים בעלי תכונות מהותיות
ביניהן מניעת כאב ,בקרת מינון אגירת נתוני הזרקה והעברתם לגורם רפואי רלוונטי.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ,כאשר לאחרונה פרצה התנגדות משמעותית ברמת  110נקודות ,המשיכה למעלה,
ירדה לבדוק את ההתנגדות כתמיכה ושוב התהפכה למעלה תוך שהיא רושמת שיא עולה חדש .ההתנגדות הקרובה
והמשמעותית לנייר שוכנת ברמת  146נקודות ,פריצתה תהווה איתות חיובי משמעותי ביותר לקראת ההמשך .מאידך ,רמות
התמיכה הקרובות הן  128ואחריה  ,120שבירתן תהווה איתות שלילי ותסיים את המהלך העולה.
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 נמצאת במהלך יורד לאחר ששברה את רמת התמיכה ב  1851נקודות וירדה עד לאזור התמיכה הנוכחי
שבין  1617-1655נקודות .בשלב זה לדעתי ,איתות קניה יתקבל רק בחזרה מעל רמת  1851ואילו איתות מכירה נוסף יתקבל
עם שבירת רמת  .1617לסוחרי הטווח הקצר ניתן לדעתי לצפות לתיקון עולה בשלב זה אך עדיין לא לשינוי מגמה.

על רגל אחת
קמהדע ) – (1094119המניה הגיעה השבוע שוב אל איזור  2750-2770שמהווה איזור התנגדות וכשלה בשלב זה לפרוץ
אותו .אנו נמשיך לעקוב ולחפש את איתות הכניסה בפריצת רמות אלו שכן איתות שם יוכל להוות שינוי מהותי לטווח הבינוני.
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי תחום המהלך הרוחבי
 756 -700במנייה בשבועות האחרונים נפרץ השבוע  ,ולמעשה מקבלים יעד לרמת השיא על  819בשלב זה .רמת
הפריצה  756הופכת לתמיכה בשלב זה.
אלביט מערכות ) – (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי השבוע המנייה פרצה
רמת התכנסות מחירים ,כאשר רמת  24000בשילוב ממוצע  200שהיוו התנגדות  ,נותרו מאחור .כעת ניתן לומר כי ישנו
יעד קרוב ברמת  ,25250ורק פריצתו יוביל לאיתות חיובי מחודש .כמובן שרמת  24000וממוצע  200הינם התמיכות
החשובות בשלב זה .לסוחרים שבפנים כמובן נשארים  ,אולם למי שבחוץ  ,כדאי  ,לחכות לפריצת ההתנגדות הקרובה
בשלב זה.
גזית גלוב ) – (126011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה ביום המסחר האחרון השכילה שוב לפרוץ
את רמת  , 4000רמה שמהווה התנגדות עיקשת לאחרונה  .בשלב זה נדרש אישור לפריצה  ,וזה יתקבל רק ביכולת
סגירה מעל רמת  4000גם ביום המסחר הבא .אישור כזה  ,אם יגיע  ,ייתן איתות להתנגדות החשובה הבאה על 4200
ומעל על .4400
דלק רכב ) – (829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות תנועה רוחבית 4608 -4400
כאשר בשלב זה קרובה לתקרת הטווח .איתות יתקבל בפריצה או בשבירת התמיכה  ,כאשר פריצה ייתן איתות לרמת
 4800בשלב ראשון.
אבוג'ן ) – (1105055מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50ניתן לראות טכנית כי המנייה מדשדשת על תמיכה
חשובה ברמת  .1800כאשר דשדוש זב משחרר היטב את המתנדים  ,ואפילו נותן איתות לתחילת מהלך עולה בהם.
אפשרות לכניסה למנייה בהחלט אפשרית בשלב זה עם סטופ צמוד על  1800במונחי סגירה  ,כאשר אישור למהלך עולה
מחודש יתקבל בפריצת רמת  , 1850כאשר היעד לרמת השיא באזור .2000

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

