הסקירה השבועית של ספונסר – 30.11.2008
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 לשם שינוי מלווה באווירה אופטימית בכל האפיקים ובעליות שערים נאות בכל המדדים
המובילים עבר על הבורסה בת"א ,עליות שערים חדות נרשמו במדד הנדל"ן שעלה בכמעט  ,20%מדד ת"א " 75הסתפק" בעליה
של כ 11.6% -ומדד התל-טק עלה בכ .7.4% -מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ועמדו על כ 1.5 -מיליארד שקלים ליום
בממוצע למעט יום חמישי בו פקעו אופציות המעו"ף לחודש נובמבר במחזור גבוה של  2.65מיליון ש"ח.
שבוע המסחר נפתח במגמה מעורבת למרות נעילת המסחר החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב .בשעות הבוקר
מדד הנדל"ן נסחר בעליה של למעלה מ 1% -אולם מנגד מדד המעו"ף נסחר בירידה של למעלה מ 1% -בהשפעת מניות הבנקים.
בשעות הצהריים כל המדדים נסחרו בירידות שערים חדות אשר התחזקו עד לשעת הנעילה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב-
 ,6.57%מדד הנדל"ן ירד ב 5.31% -ומדד הבנקים התרסק ב .8.46% -מניית כי"ל המשיכה במומנטום החיובי כשירדה בכ9% -
ומעל כולם בלטה מניית ווריפון שהובילה את הירידות במדד המעו"ף בצניחה של כמעט  .13%יום שני נפתח במגמה חיובית על
רקע הלאמת סיטיגרופ האמריקאית ע"י הממשל ובהמתנה להחלטת הריבית אשר פורסמה לאחר תום המסחר בשעה .18.30
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה חיובית כאשר עליות השערים התחזקו בצהרי היום בהובלה של מניות
הבנקים והשורה השניה .עם פתיחת המסחר בארה"ב המגמה החיובית התעצמה עד לשעת הנעילה ובסגירה הגדיל לעשות מדד
הנדל"ן כשקפץ בכ ! 23% -בשעה  18.30פורסמה כאמור החלטת הריבית בה נגיד בנק ישראל ,סטנלי פישר ,הפחית את הריבית
בשיעור של  0.5%לרמתו הנמוכה ביותר אי פעם –  2.5%ובכך הפתיע את הפעילים בשוק אשר ציפו להפחתה של  0.25%בלבד.
עליות השערים נמשכו גם ביום שלישי בהשפעת הראלי שנרשם בארה"ב יום קודם לכן ובתגובה להפחתת הריבית ולתכנית
הכלכלית המתגבשת .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בעליות שערים אשר החלו להתחזק בשעות הצהריים
בהובלה של מניות השורה השניה ומניות הבנקים .לקראת סיום נרשמה התמתנות קלה על רקע פתיחת מסחר מעורבת בארה"ב.
ברקע מדדי האג"ח הקונצרני רשמו עליות שערים חדות במיוחד של כ 5% -בעקבות דיבורים על אישור תכנית כלכלית מורחבת .יום
רביעי התאפיין במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים בהשפעת המגמה העולמית ולקראת פקיעת האופציות .המדדים
המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה אולם בשעות הצהריים המגמה השלילית החלה להתחזק בהובלה של
מניות הנדל"ן ומניות מסוימות הנכללות במדד תא  25כחלק מפעילות שחקני האופציות לקראת הפקיעה .מניית אפריקה ישראל
בלטה לשלילה לאחר שצללה בכ.13% -
אתמול ,יום חמישי ,התרחשה פקיעת אופציות על מדד המעו"ף .המדד פקע ברמה של  652נקודות בליווי מחזור מסחר של 1.1
מיליארד ש"ח .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .בשעות
הצהריים המגמה החיובית החלה להתחזק בהובלה של מניות הנדל"ן עד לשעת הנעילה ,מנגד מדד הבנקים נסחר לאורך כל יום
המסחר במגמה שלילית בהובלה של מניות דיסקונט ובנק לאומי שדיווח על דו"ח גרוע במיוחד והעיב על מדד המעו"ף אשר התקשה
לעלות.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.29% -מדד ת"א  75עלה  ,11.61%מדד הבנקים עלה ב ,0.09% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  19.83%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .7.34%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
כ 2.5% -לרמה של  3.928ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים של כ 2% -בסיכום שבועי למרות יום ראשון שלילי במיוחד בו המדד צלל בכ-
 .6.6%כעת מדד ת"א  25נסחר מתחת לקו מגמה יורד בטווח הקצר )ראה גרף( ורק במקרה של פריצה שלו יתקבל איתות קניה עם
יעד באזור רמת  700הנקודות .לדעתנו המדד צפוי להשלים מהלך מתקן לירידות בשיעור של כ 20% -מהתחתית באזור 590
נקודות עד לרמות  700-720נקודות ושם ייבחן האם הוא בשל להמשיך צפונה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עוד שבוע מסחר תנודתי .בחודש האחרון נראה כי המסחר התוך יומי בדולר הפך להיות
תנודתי מתמיד אולם בראייה רחבה יותר ניתן לראות כי הוא כלוא בין רמות של  3.85ש"ח לדולר מלמטה ו 4.05 -ש"ח לדולר
מלמעלה ורק פריצה ברורה של אחת הרמות תהווה איתות ברור לאותו כיוון .השבוע נתקל שוב הדולר ברמת ההתנגדות הקשה
והמדוברת באזור של  4ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה שלה תיתן יעד ראשון ברמה של  4.35שקלים לדולר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף במהלך השבוע רשמה הבורסה האנגלית עליות שערים חדות וכעת רק פריצה ברורה של קו המגמה
היורד המתואר בגרף תהווה איתות קניה עם יעד באזור  4640נקודות .מנגד ,רק שבירה ברורה של התמיכה החזקה באזור 3700-
 3800נקודות תהווה איתות מכירה ברור לטווח הבינוני-ארוך.
מדד נדלן 15
זה כבר השבוע השני שהמדד סוגר שבוע חיובי .השבוע הראשון הסתיים בעלייה של  5.42%והשבוע השני הסתיים בעלייה של
 .19.83%ברמה החודשית המדד עדיין נסחר בתשואה שלילית של  .17.93%המדד למעשה התחיל תיקון עולה למהלך היורד
האחרון .התקבלו איתותים טכניים חיוביים של מס' אינדיקטורים ,ביניהם .RSI, MACD,STS :במידה ויצליח המדד לפרוץ את קוו

המגמה היורד קצר הטווח תיפתח הדרך אל היעד הראשון  ,200שם קיימת התנגדות אופקית .יודגש כי מחזורי המסחר בעליות
גבוהים יותר מאשר בירידות וזה מעיד על כך שמדובר במימושים טבעיים.

מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר המקוצר נפתח בעליה חדה של  6.33%על רקע הזרמת  306מיליארד דולר ע"י הממשל .בהמשך
השבוע המדד רשם עליות שערים כשברקע פרסום דוחות רבעוניים ונתוני מאקרו מעורבים .ביום חמישי לא התקיים מסחר לרגל חג
ההודיה.
ניתוח טכני  -המדד פרץ השבוע את רמת ה 1494 -נקודות אשר שמשה עד לפני שבועיים כרמת תמיכה אופקית .החזרה מלמדת
על קונים בשוק ,אם כי המגמה עדיין דובית והמדד נסחר בדשדוש עם נטייה שלילית .רמת ה 1600 -נקודות משמשת כרמת
התנגדות ואחריה  1671נקודות.
מדד דאו ג'ונס – המדד רשם שבוע מסחר חיובי במיוחד בהובלה של מניות הפיננסים הנכללות במדד .ביום שישי שעבר המדד
התהפך מעל רמת ה 7766 -נקודות אשר נשברה ביום חמישי שעבר .המדד פרץ אמת התנגדות נקודתית ב 8500 -נקודות והמשיך
לעלות אל עבר רו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף המצורף .טכנית אשור  900משמש כהתנגדות ממשית שפריצתה תביא להמשך
עליה אל  9432.5נקודות אשר סומנה כיעד ראשון.
זהב – הזהב נסחר לאורך השבוע ביציבות לאחר שרשם ביום שישי שעבר זינוק חד אשר נמשך גם ביום שני על רקע היחלשות
הדולר והערכת כי הזרמת הון נוסף למערכת הפיננסית תביא להמשך ירידה בערכו של הדולר כאשר הזהב משמש כאלטרנטיבה.
ניתוח טכני – פריצה של הגבוה השבועי ב 831$ -תהווה טריגר לתיחת גל עליות נוסף אשר יעדו סומן ב .886.50$ -רמת ה800$ -
משמשת כתמיכה נקודתית.

ניתוח מניות
גזית גלוב ) – (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים
צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף פועלת
גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות
בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – גזית גלוב ממשיכה לנוע כלפי מטה בתוך תעלה יורדת ארוכה .המתנדים הארוכים והקצרים עולים מהקרקעית ויוכלו
לתמוך במהלך עולה אך כרגע נראה כי כל מהלך עולה יהיה עליה לצורך ירידה כל זמן שהמניה נמצאת מתחת לרמת 2200
הנקודות שעצרה את ניסיונות העליה מספר פעמים בעבר .איתות כניסה אגרסיבי יתקבל בפריצת  1870הנקודות.
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 – מנית לאומי פגשה השבוע את איזור ההתנגדות  936-950הנקודות .איזור זה היה תמיכה בעבר ומאז שנשבר הפך
להתנגדות שבלמה השבוע בפעם השניה את ניסיון העליה של המניה .לטווח ארוך יותר ניתן לראות כי המניה נמצאת מעל רמת
תמיכה יורדת ומתחת לקו התנגדות יורד שיכולים להוות מעין "גבולות גזרה" – כל זמן שמתחת לקו ההתנגדות היורד ,המניה
מוגדרת כשלילית לטווח הבינוני ואין מה לחפש בה מעבר לסיבובים קצרים .היפוך על רמת התמיכה היורדת יכול להוות איתות
אגרסיבי לתנועה קצרה.
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 – המניה נמצאת בנקודה טכנית מעניינת – למרות השיפור בשבועות האחרונים הנראים גם בגרף המניה וגם במתנדים,
המניה כושלת מספר ימים ברציפות בפריצת איזור  41330-42000הנקודות .איזור זה מכיל קו תמיכה שנשבר והפך להתנגדות וקו
התנגדות יורדת שהמניה כשלה מספר פעמים בסגירה מעליו .אם כן ,יש לעקוב אחרי המניה ולראות אם היא יכולה לפרוץ את איזור
זה .המתנדים המהירים נמצאים ברמות גבוהות ומהלך משמעותי מעלה יתקשה לצאת ללא תיקון/דשדוש לפני אך אנו נשתדל
להמשיך לעקוב אחריה בשבועות הקרובים ולחפש איתות כניסה.
אפריקה ) - (611012חברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי פעילות
עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום של 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 הסקטורהממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה.ניתוח טכני  -המנייה פרצה קוו מגמה יורד קצר טווח ,אך עדיין נסחרת מתחת לקו מגמה יורד ארוך טווח .כלומר המניה החלה
בתיקון עולה של המהלך היורד האחרון .התקבלו איתותים טכניים חיוביים ממגוון אינדיקטורים ,בינהםP.SAR, MACD, RSI, :
 .STSהיעד הראשון הוא .5000
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 אתהאשלג 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 עלהברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצהזרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה.
ניתוח טכני  -המנייה פרצה השבוע קוו מגמה יורד קצר טווח ,אך עדיין נסחרת מתחת לקוו מגמה יורד ארוך טווח .כלומר המנייה
החלה בתיקון עולה של המהלך היורד האחרון .התקבלו איתותים טכניים חיוביים ע"י מס' אינדיקטורים ,בניהם .RSI, R% :היעד
הראשון הוא .3000
ג'יטיסי ) - (1091081החברה ,ג'י.טי.סי .ריל אסטייט אן.וי ,עוסקת בשני תחומי פעילות:
 נדל"ן מניב :איתור ,ייזום ,פיתוח ,השכרה וניהול של מבני משרדים ומרכזי מסחר. נדל"ן למגורים :איתור ,ייזום ופיתוח של מבני מגורים ומכירה של יחידות דיור למגורים.עד  2006עסקה ג'י.טי.סי במרכז-מזרח אירופה .בתאריך זה החליטה ג'י.טי.סי להרחיב פעילותה לאיזור גיאוגרפי נוסף  -סין .בשנים
 2006-2007המשיכה קבוצת ג'י.טי.סי בהרחבת פעילותה בסין .נציין כי ג'י.טי.סי הינה חברה זרה ,הרשומה בהולנד.
ניתוח טכני  -המנייה ניסתה השבוע להתאושש מסדרת הירידות .בשלב זה היא כשלה בפריצת קוו המגמה היורד קצר הטווח.
בנוסף לכך המנייה עדיין נסחרת מתחת לקוו מגמה יורד ארוך טווח .עם זאת התקבלו מס' איתותים טכניים חיוביים המעידים על
תחילתו של מהלך עולה מתקן .האיתותים ניתנו ע"י האינדיקטורים הבאים .MACD, RSI, STS, R% :יודגש כי מחזורי המסחר
בעליות גבוהים יותר מאשר בירידות .פריצה של קוו המגמה היורד תיתן איתות חיובי למהלך עולה ,כאשר היעד הראשון נמצא ב-
.1500
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים ,ביניהם:
תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל"ן ,מסחר ושירותים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני על המנייה מגלה כי המנייה נמצאת במהלך שלילי מתמשך בשנה האחרונה .לטווח המיידי ניתן לראות כי
המנייה נמצאת מתחת לקו מגמה יורד כנראה בגרף ,כאשר בשלב זה התמיכה עומדת ברמת  2900נקודות .קיימת אפשרות כי
תמיכה זו תחזיק מעמד ,וכי המנייה תתחיל לתקן לפחות מינורית חלק מהמהלך היורד האחרון .לשם כך ,היא תצטרך בשלב ראשון
לפרוץ את קו המגמה היורד הנ"ל ,ואם כך ייקרה ,ההתנגדות המשמעותית הבאה הינה ברמת  .4000מתנדים מהירים )לא נראים
כאן בגרף( נמצאים בקרקעית ונראה כי מתחילים לתת מהלך עולה מתקן .מבחינת הפוינט – רמת השפל )סטופ לוס( על 2900
מהווה יעד תחתית ,ומכאן יש סיכוי שנצא לאיזה תיקון עולה כלשהוא .לסיכום -אפשרות לכניסה אגרסיבית  ,עם יעד על ,4000
אולם במקביל הפעלת סטופ בלתי מתפשר בשבירת  2900במונחי שערי סגירה.
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 נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני על המנייה מראה כי היא נמצאת זה זמן רב בתעלה יורדת ברורה ומתמשכת.
בשלב זה התמיכה הינה על רמת  76000נקודות ,שהיא מהווה למעשה נקודת הסטופלוס למי שמחזיק ו/או למי שנכנס לאחזקה
בשלב זה .פריצת התעלה היורדת תיתן איתות ראשון לתיקון עולה כל שהוא ,כאשר רמת  100400מהווה את ההתנגדות הקרובה
החשובה לתיקון שכזה .גם כאן המתנדים המהירים  ,מצביעים על אפשרות לתיקון אפשרי כלשהוא במנייה  ,כך שכניסה אגרסיבית ,
יכולה לבוא בחשבון – ובליווי סטופ על רמת  76000למקרה כשלון בטרייד.

על רגל אחת

אסם ) – (304014המניה נמצאת בתוך תעלה רוחבית רחבה בין הרמות  3950-4858הנקודות .בתוך תעלה זו ניתן לזהות כי
המניה פגשה התנגדות יורדת והתנגדות אופקית  4696ונבלמה לעת עתה .פריצה של התנגדויות אלו תאפשר תקיפה מחודשת של
תקרת התעלה אך המתנדים המהירים הגבוהים מצביעים על אפשרות טובה יותר לתיקון/דשדוש לפני.
בזק ) – (230011המניה מתקרבת מלמטה אל רמת ההתנגדות  584שהיתה תמיכה חשובה שנשברה .אי יכולת פריצה של רמה זו
תהווה איתות שלילי מאוד למניה ואפשרות לשורט אגרסיבי .המתנדים דווקא מצביעים על העובדה שיש למניה סיכוי סביר לפרוץ
את ההתנגדות הזו ולהמשיך לכיוון ההתנגדות הבאה  603-604אך יש לחכות לאישור על הגרף.
אזורים ) - (715011התקבלו איתותים טכניים חיוביים של מס' אינדיקטורים ,בינהם .RSI, MACD,STS :רק פריצה של קוו
המגמה היורד קצר הטווח יכולה להעיד על תחילתו של מהלך מתקן אמיתי .פריצת קוו זה תפתח את הדרך ליעד הראשון הנמצא ב-
 .1500בסך הכל עלתה המנייה השבוע ב.10.15%-
סקופ ) - (288019המנייה הצליחה לפרוץ קוו מגמה יורד קצר טווח ובכך פתחה את הדרך לתחילתו של מהלך עולה מתקן.
התקבלו איתותים טכניים חיוביים של מס' אינדיקטורים ,ביניהם .RSI, MACD,STS :בסך הכל עלתה המנייה השבוע ב.28.07%-
נכסים ובנין ) - (699017המנייה הצליחה לפרוץ קוו מגמה יורד קצר טווח ובכך פתחה את הדרך לתחילתו של מהלך עולה מתקן.
התקבלו איתותים טכניים חיוביים של מס' אינדיקטורים ,ביניהם .RSI, MACD,STS :בסך הכל עלתה המנייה השבוע ב.10.40%-
יש למנייה התנגדות אופקית ב.15000 -
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי רמת  1400אופקי מהווה כרגע התנגדות
עיקשת למנייה ,שנמצאת כרגע עדיין במהלך ראשי יורד .רק פריצת רמה זו בשילוב מחזורים ייתן איתות על אפשרות לתיקון עולה
כלשהוא ,מה שלדעתנו –לא נראה כעת לטווח המיידי עקב המצאות מתנדים מהירים ברמות גבוהות מאוד ,הזקוקות לאוורור דחוף.
כ"כ – שבירת רמת  1200ייתן איתות להמשך יורד לעבר השפל האחרון שהושג לפני כשבועיים .למעקב בלבד בשלב זה.

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.

