הסקירה השבועית של ספונסר – 31.05.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – עליות שערים קלות נרשמו בסיכום שבוע המסחר המקוצר עקב חג השבועות בעיקר בזכות יום רביעי בו
נרשמו עליות שערים חדות .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כאחוז בממוצע כשמדד הבנקים בלט
לחיוב כשעלה בלמעלה מ 2% -בהובלה של מניית לאומי שעלתה השבוע בכמעט  .4%באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו
בירידות שערים חדות של כ 2.2% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה גם כן מגמה שלילית כשבצמודי המדד נרשמו ירידות
חדות במיוחד של כ 3% -ובאפיק השקלי נרשמו ירידות שערים מתונות יותר של כ 1.5% -לאחר עליית תשואות משמעותית
באג"ח ל 10 -שנים בארה"ב .מחזורי המסחר היו נמוכים ועמדו בממוצע על כ 1.1 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום רביעי בו
התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות בהובלת מגזר הטכנולוגיה .ירידות השערים הקיפו את כל המדדים המובילים ,מי
יותר ומי פחות .זירה נוספת שבלטה ובה נרשמו ירידות חדות היא שוק האג"ח הממשלתיות שם איבדו השחרים הארוכים כ-
 2%והגלילים הארוכים כ .2.6% -מניית עשות בלטה כשזינקה בכ 37% -לאחר שהודיעה ביום שישי שעבר על עסקה למכירת
מערכות לכלי רכב משוריינים לצה"ל בהיקף של  85מיליון שקל עם משרד הביטחון ,עם כוונה להגדלה במשך  3שנים ל285 -
מיליון שקל .יום שני נפתח בעליות שערים קלות שהגיעו עד לאחוז .במדד המעו"ף בלטה מניית מכתשים אגן שהמשיכה את
המומנטום החיובי ועלתה בכ .4.1% -בצד השלילי ניתן לציין את מניות גזית גלוב ובז"ן שסיימו בירידה של כ 3% -כל אחת.
מניית ביולייט בלטה שעלתה בכ 17% -לאחר שדיווחה על הצלחה של החברה הבת בניסוי לאבחון וזיהוי מוקדם של צוואר
הרחם .על פי תוצאות הניסוי הרגישות בבדיקה נמצאה כגבוהה יותר מהרגישות של בדיקת פאפ .לאור הצלחת הניסוי הודיעה
החברה כי בכוונתה להתקדם לשלב של שת"פ בינלאומיים ומסחור הטכנולוגיה.
ביום שלישי המגמה התהפכה ונרשמו ירידות שערים של כ 1.5% -במדדים המובילים ,מדד הנדל"ן היה היחידי שדווקא שרשם
עלייה בערכו של  .0.7%בין מניות המעו"ף בלטו לשלילה מניות כי"ל והחברה לישראל שירדו בכ 5% -כל אחת ,ומנגד עלו
מניות גזית גלוב ופז .יום רביעי נפתח בעליות שערים חדות ו"בפתיחה אנגלית" )שמטרתה לסייע באיזון הפקודות המוגשות
בשלב טרום הפתיחה ובהקטנת האפשרות להשפיע על המדדים .מנגנון זה מאריך את שלב טרום הפתיחה במספר דקות באם
מוגשות לבורסה פקודות המגדילות את השינוי הצפוי במדד ת"א  25במסחר הפתיחה אל מעבר ל .(2.5% -בבוקר ,האופציות
על מדד המעו"ף פקעו בעלייה של  3%בשער של  871.95נק' ,האופציות על מדד הבנקים פקעו בעלייה של  3.2%בשער של
 824.91נק' .מחזור הפקיעה הסתכם בכ 970 -מיליון שקל ,גבוה בהשוואה למחזור בחודש הקודם אשר עמד על כ 745 -מיליון
שקל .בין מניות המעו"ף בלטו לחיוב מניות גזית גלוב ,הראל השקעות והחברה לישראל שעלו בכמעט  5%כל אחת ,מנגד מניית
אפריקה ישראל צנחה בכ 4.5% -למרות המגמה החיובית.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.66% -מדד ת"א  75עלה  ,1.09%מדד הבנקים עלה ב2.14% -
מדד נדל"ן  15רשם השבוע עליה של  1.12%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.22%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר
כמעט ללא שינוי ברמה של  3.96ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה מעט בשבוע המסחר החולף אולם לא הצליח ביום רביעי לפרוץ את רמת  870הנקודות שמהווה
כעת התנגדות נקודתית .מתחילת החודש המדד מדשדש בטווח מוגדר בין  820-870נקודות ,פריצה למעלה תהווה איתות לונג
)קניה( עם יעד ברמה של  910נקודות .לעומת זאת ,שבירה כלפי מטה תשלח את המדד בשלב הראשון לבקר ברמה של 800
נקודות .לדעתנו המדד צפוי לדשדש בשבועיים הקרובים בטווח הנ"ל אולם אם יתקבל איתות כל שהוא נעדכן אונליין בפורום.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר השבוע כמעט ללא שינוי וזאת לאחר שבשבוע שעבר רשם ירידה חדה במיוחד של כמעט
 5%אל מתחת לרמת  4השקלים לדולר ובכך התקבל איתות שורט )מכירה( ברור עם יעד של  3.65ש"ח לדולר .כל עוד המדד
לא חוזר מעל רמה זו הוא צפוי להמשיך לנזול כלפי מטה.
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 עדיין לא מצליח בכמה ניסיונות לפרוץ את רמת
ההתנגדות החשובה באזור  5000הנקודות אולם כעת )יום שישי בצהריים( הוא נמצא שוב בדיוק ברמה זו .פריצה של אזור זה
תהווה איתות קניה מחודש עם יעד גבוה בכ 10% -נוספים.
מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר בתחילת שבוע המסחר במגמה בעליות שערים .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר המקוצר בעליות
שערים עם גיבוי של מחזורי מסחר שהתרחבו בהדרגה .טכנית המדד עדיין נסחר בתעלה אופקית כאשר הגבול העליון שוכן ב-
 ,1770-1780מלמטה ב 1664 -ונקודת האיזון העדכנית סביב  1722נקודות .פריצה של הגבול העליון והתבססות מעליו תהווה
טריגר חיובי לתחילת גל עליות חדש עם יעד קרוב ב1840 -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 רשם שבוע מסחר חיוב בליווי מחזורי מסחר אשר התרחבו

בהדרגה ותמכו בעליות ,אולם המדד המשיך להיסחר בתנועה צידית מעל שבטווח  8645ל  8216 -נקודות .פריצה של רמת
ההתנגדות והתבססות מעליה תהווה טריגר לגל עליות חדש עם מחיר יעד ב 9167 -נקודות.
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 .המדד רשם שבוע מסחר חיובי וחתם
את יום המסחר האחרון ,שישי ,על קו ההתנגדות היורד כמתואר ברף המצורף .פריצה של קו התנגדות זה והתבססות מעליו
תהווה טריגר לגל עליות חדש כאשר מחיר יעד קרוב סומן ב .972 -מלמטה רמת ה 876 -נקודות מהווה כרמת תמיכה )ביקוש(,
כאשר שבירה של רמה זו וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לתחילת מהלך מתקן.
מדד  – VIXמדד ה VIX -הוא בעצם ממוצע פשוט של סטיית התקן הגלומה בארבעה זוגות של אופציות  callו -putהנמצאות
בכסף על מדד(  S&P 500זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש( מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא .מדד
הפחד ביטא שליליות לשווקים ,כלומר המתאם למדד הוא הפוך וגרף ה VIX -ייראה כתמונת ראי להתנהגות המדד עצמו.
ניתוח טכני – המדד פתח את שבוע המסחר בעליה חדה מעל רמת ההתנגדות ב ,34 -אולם התהפך לקראת סיום וחתם
בירידה .בהמשך השבוע נכשל בשנית וביום שישי שבר כלפי מטה את רמת ה 30 -כך שבתמונה הכוללת הניתוח מהסקירה
האחרונה תקף עם מחיר עד ב .25 -לסיכום ,רמת ה 34 -משמשת כאזור התנגדות מהותי שרק פריצתו תהווה טריגר לתחילת
תיקון אמיתי במדדים המובילים ,ובפרט מדד ה.S&P500 -
נפט – הנפט התבסס במהלך שבוע המסחר שחלף מעל לרמת ההתנגדות האופקית ב 60$ -שנפרצה בשבוע שעבר .טכנית
ההתבססות מהווה חיזוק למגמה העולה וכל עוד נסחר מעל  59$המומנטום חיובי ואמור לתמוך בהמשך המהלך אל עבר מחיר
היעד ב .67.29$ -רמת ה 62.5$ -משמשת כתמיכה נקודתית.

ניתוח מניות
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 – כפי שנכתב בסקירה הקודמת ,רמת  1090הנקודות היוותה רמת התנגדות שבלמה את המניה מספר פעמים
בשבועות האחרונים .פריצתה מעלה מהווה איתות קנייה אגרסיבי לטווח הקצר .נדגיש כי רצועת בולינגר מכווצת ומעידה כי יש
סבירות למהלך חזק לאחד הכיוונים .עם זאת ,המניה סגרה את יום המסחר האחרון בתוך תחום בולינגר אחרי שבתוך יומי כבר
נסחרה מעל רצועת בולינגר העליונה .צריך אם כן לשים לב אם רצועת בולינגר נפתחת כלפי מעלה ותומכת בתנועה עולה ,דבר
שכרגע עוד לא רואים על הגרף .קו התמיכה העולה בשילוב ממוצע נע  20תומכים במהלך וכל זמן שלא נשברים ,המניה
מוגדרת חיובית לטווח הקצר.
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 – איזור  1050הנקודות בולם את המניה מספר פעמים בימים האחרונים .למרות התנועה הצידית הקצרה,
המתנדים המהירים לא ממש מתאווררים במצב הנוכחי ומטילים בספק יכולת לפתח מהלך עולה מחודש .עם זאת ,ממוצע נע
) 20מרכז בולינגר( תמך ותומך בכל מהלך העליות האחרון וכל זמן שכך ,המניה ממשיכה להיחשב חיובית .שבירה של רמת
 994הנקודות תהווה איתות שלילי ראשון למניה ופריצת  1050תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.
אידיבי אחזקות ) - (736579החברה ,אידיבי אחזקות בע"מ ,הינה חברת השקעות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות בנות,
בחברות הפועלות במגזרים השונים של המשק הישראלי .מרבית אחזקותיה המהותיות של קבוצת אידיבי אחזקות ,מוחזקות
באמצעות חברות ההבת ,בניהן אי די בי פיתוח .דרך חברות אלו משקיעה אידיבי אחזקות בענפים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה
כגון :תחומי התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה ,מסחר ,נדל"ן ובנין ,מימון ,ביטוח ושוק ההון .עם החזקותיה העיקריות
נמנות החברות סלקום ,נטוויז'ן ,ברק ,מפעלי נייר ,נכסים ובנין ,כלל ביטוח ושופרסל.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירה הקודמת ,זיהינו מספר איתותי אזהרה על הגרף וחיכינו לשבירת ממוצע נע  20ושל קו
התמיכה העולה כדי להכנס לשורט אגרסיבי בנייר או להפעלת  .SLהירידה החדש בשני ימי המסחר האחרונים הוציאה לפועל
את הסטייה הדובית עליה כתבנו וכרגע נראה כי המניה תלך לכיוון התמיכה הקרובה באיזור  6580-6620הנקודות .היציאה אל
מתחת לרצועת בולינגר התחתונה ו"זריקת" המתנדים המהירים למטה יכולה לאלץ תיקון עולה קטן אך קיבלנו איתות שלילי
למניה לטווח הקצר ולכן לונגיסטים יחכו לקבלת אישור היפוך של המגמה חזרה כלפי מעלה לפני כניסה למניה.
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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי מה שנאמר על המנייה בסקירה האחרונה
התגשם במלואו ובאופן מדויק .ראינו השבוע את המנייה משיגה את היעד על רמת  ,50000כאשר פריצת ההתכנסות לפני
כשבוע הייתה הטריגר לאיתות החיובי שקיבלה .כעת רמת  50000מהווה התנגדות ,ולא מן הנמנע שתצא למימוש/דשדוש .בכל
מקרה פריצת רמה זו תוך מחזורים תיתן איתות חיובי המשכי .תמיכה קרובה על .46900
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה 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 בעיקרעל הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן להבחין כי המנייה נמצאת במהלך עולה המתבסס על קו
מגמה עולה בשילוב ממוצע נע  .50לאחרונה הגיעה המנייה עד להתנגדות ב ,4500 -ושם נעצרה בשלב זה ומבצעת כעת
מימוש/דשדוש לאחר מהלך עולה רציף .תמיכה כעת ב 4000 -אופקי ,ולמעשה מתפתחת כאן תנועה רוחבית 4000/4500
כאשר יציאה ממנה תיתן איתות בהתאם.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עיסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המנייה עדיין נמצאת תחת מימוש מחירים ,לאחר מהלך עולה ,וכעת ההתנגדות הינה על קו מגמה
יורד לטווח הקצר )כחול על הגרף( .ביום המסחר האחרון ,עלתה המנייה בחדות ותוך מחזור ער )בניכוי מחזור הפקיעה(,
ובתוספת למתנדים מהירים שנמצאים ברמות נמוכות ,יש מצב בהחלט סביר שנראה פריצת קו המגמה היורד ביום ראשון
הקרוב ,מה שייתן איתות חיובי לטווח הקצר ומהלך עד להתנגדות ב .2465 -תמיכה לכל התמונה כעת נמצאת ברמת .2200
לסיכום ,בשלב זה למעקב ,אולם פריצת קו המגמה היורד תיתן איתות חיובי בהתאם.
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 שנמצאת בשיא כל הזמנים שלה .רמת  22800שנפרצה בשבוע שעבר נבדקה השבוע מלמעלה כתמיכה
ותמכה בהצלחה .בנוסף ,ניתן לראות כי המניה יוצרת תעלה עולה קצרת טווח וכל זמן שנמצאת בתוכה ומעל רמת 22800
הנקודות ,היא נחשבת לחיובית .ההתנגדות הקרובה היא שיא כל הזמנים שנקבע בשבוע שעבר ברמת  24820הנקודות ומעל,
תקרת התעלה העולה.
אפריקה ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו"ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל :יזום פרויקטים המיועדים
למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – המניה שברה ביום המסחר האחרון את רמת התמיכה החשובה שהיתה לה באיזור  8000הנקודות .חוסר יכולת
לחזור אל מעל רמה זו ישלח את המניה לכיוון רמת התמיכה הבאה השוכנת ברמת  7122הנקודות ,שם גם נמצאת רצועת
בולינגר התחתונה אליה סביר שתלך המניה אחרי ששברה את ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( .אחרי שני נרות אדומים גדולים,
רק תבנית היפוך אמינה תוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי מחודש וגם זה רק בליווי אינדיקטורים אחרים לטווח קצר.

על רגל אחת
אסם ) – (304014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה ביום המסחר האחרון ,חזרה להיסחר
מעל רמת  ,4000תוך מחזור נאה ) בנטרול מחזור הפקיעה ( ,ובמקביל פרסמה מאזן .לפי המצב הטכני קיים סיכוי דיי סביר
שתגיע לעבר רמת  ,4242בשלב ראשון ,כאשר רמת  4100בדרך מהווה התנגדות .סטופ לכל המהלך על .3900
פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי המנייה במהלך רוחבי בשלב זה בטווח
 6600-7000כאשר השבוע ביצעה היפוך מעל תמיכת  ,6600ובצרוף מתנדים מהירים עולים ,סביר שדרכה לפחות כעת ,לרמת
ההתנגדות על  7000שם תיבחן שנית.

ישראמקו ) – (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100המנייה ממשיכה במהלך הרוחבי הצר יחסית בטווח - 50
 ,54בשילוב בולינגר מכווץ ,מה שאומר שהיא למעקב עד לאיתות שיבוא במוקדם או במאוחר ויביא למהלך כגובהה הדשדוש.
פריגו ) – (PRGOהמנייה הינה מניה דואלית הנסחרת במדד ת"א  ,25וכן בארה"ב שם נקבעת .נראה כי המנייה לפני הכרעה,
כלומר פריצת רמת  28$תיתן איתות חיובי ויעד קרוב על  30דולר .מנגד ,אי יכולת פריצה יחזיר את המנייה למימוש כאשר
התמיכה באזור .26$
קרדן  – (1087949) NVהמניה מתכנסת בין קו התנגדות יורד לבין קו תמיכה אופקי סביב איזור  1360-1370הנקודות .יציאה
ברורה מהתכנסות זו לאחד הכיוונים )פריצת  1550או שבירת  (1360ייתן אפשרות למהלך סווינג קצר עם יעד של  150נקודות
בקירוב לכל כיוון.
גזית גלוב ) – (126011כפי שנכתב בסקירה שעברה ,המניה התממשה לכיוון רמת  2000הנקודות ונתמכה השבוע פעמיים על
רמת  2010הנקודות ועל ממוצע נע  .50כרגע המניה התהפכה למעלה ויש סיכוי לתיקון עולה אך רצועת בולינגר נפתחת כלפי
מטה ושבירת  2000הנקודות תהווה איתות יציאה/שורט ברור.

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.

