הסקירה השבועית של ספונסר – 31.08.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף בעיקר בגלל סגירה שלילית במיוחד ביום
חמישי .בצד החיובי ניצב לו בודד מדד התל-טק שעלה בכאחוז ,אולם מנגד שאר המדדים רשמו ירידות שערים של כ1.5% -
בממוצע .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים במיוחד ועמדו על כ 1.2 -מיליארד שקלים ליום בממוצע למעט יום חמישי בו
נרשם מחזור של כ 2.4 -מיליארד ש"ח בעקבות פקיעת האופציות לחודש אוגוסט.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של כחצי אחוז על רקע עליות השערים שנרשמו ביום שישי שעבר בארה"ב בהשפעת דברי
נגיד הפד .עליות השערים התחזקו לקראת סיום בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן ובסיכום יומי מדד המעו"ף עלה
בשיעור של  1.01%מדד הנדל"ן  15עלה ב 4.77% -ומדד הבנקים עלה ב .2.11% -יום שני נפתח ביציבות בהשפעת פתיחת
שבוע המסחר בבורסות אירופה ואסיה וכן על רקע המתנה להחלטת הריבית אשר פורסמה לאחר המסחר .בשעה 18.30
הכריז נגיד בנק ישראל על העלאת הריבית במשק ברבע אחוז ל .4.25% -ברקע מניית החברה לישראל רשמה עליה חדה של
כ 4% -לאחר שפרסמה דו"ח מצוין כשהרווח הנקי זינק פי  4ומשכה גם את חברת הבת כי"ל לעליות נאות ,מניית גילת צנחה
בכ 8% -לאחר שהודיעה כי עסקת רכישתה מתעכבת.
יום שלישי נפתח במגמה מעורבת בהשפעת בורסות חו"ל והעלאת הריבית יום קודם לכן .המדדים המובילים נסחרו עד לשעות
הצהריים ביציבות אולם אז החלו ירידות שערים במניות הנדל"ן ומניות השורה השניה אשר התחזקו עד לשעת הנעילה למרות
פתיחת מסחר יציבה בארה"ב והתמתנות של הירידות בבורסות אירופה .מניות אפריקה ואפריקה נכסים ירדו בכ 5% -כל אחת.
יום רביעי נפתח במגמה חיובית ,אולם המדדים המובילים עברו להיסחר בירידות שערים לקראת הצהריים .המגמה השלילית
התחזקה על לשעת הנעילה בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .בנק לאומי פרסם דו"חות חלשים והכין את הקרקע
לדו"חות של בנק פועלים שפורסמו למחרת וגם הם לא הזהירו בלשון המעטה.
יום חמישי נפתח על רקע פקיעת האופציות לחודש אוגוסט .מדד המעו"ף פקע במדד  1015.41המשקף ירידה של 1.45%
במחזור של  1.1מיליארד ש"ח .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה שלילית אשר החלה להתחזק בשעות
הצהריים בהובלה של מניות הבנקים ,הכימיה והנדל"ן .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.59% -ומדד הבנקים ירד ב.2.38% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.47% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.39% -מדד הבנקים ירד ב ,3.35% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.21%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.08%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי
ברמה של  3.591ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך לדשדש גם בשבוע החולף בדיוק לפי התחזיות שלנו בחודש וחצי האחרונים בטווח צר יחסית
שבין  1000-1045נקודות וזאת לאחר שהפעם התקרב וכמעט נגע טווח העליון אולם התקפל מיד כלפי מטה .לדעתנו מדד
המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש בטווח זה גם בשבוע הקרוב כשתנועה חדה צפויה רק כאשר מחזורי המסחר יגדלו משמעותית
לאזור של  2מיליארד ש"ח ליום באמצע השבוע .כאמור יש לשים לב למספר נקודות טכניות חשובות .מלמעלה ,ההתנגדות
הקרובה והחשובה נמצאת ברמה של  1045נקודות ורק פריצה שלה תהווה איתות חיובי משמעותי להמשך הדרך .מלמטה,
התמיכה הקרובה והחשובה נמצאת כעת באזור הפסיכולוגי של  1000נקודות כשהתמיכה הבאה אחריה נמצאת ברמה של
 980נקודות .נזכיר כי רק שבירה כלפי מטה של רמת  965הנקודות תהווה איתות מכירה משמעותי יותר למדד המעו"ף לטווח
הארוך.
שקל-דולר – הדולר רשם השבוע עליות חדות של כ 3% -ובעצם החזיר את כל המהלך השלילי מהשבוע שעבר .הדולר כאמור
התחזק בכל ימות השבוע ושערו היציג נקבע ברמה של  3.591ש"ח לדולר .כעת יש לשים לב לנקודות הטכניות הבאות.
מלמעלה ,רמות  3.60ו 3.65 -ש"ח לדולר מהוות התנגדות חזקה לשער הדולר ופריצה שלהם תהווה איתות קניה עם יעד
ברמה של  3.85ש"ח לדולר לערך .מלמטה ,רמות  3.40ו 3.45 -ש"ח לדולר מהוות רמות תמיכה מאוד חשובות ורק שבירה
שלהן תהווה איתות מכירה עם יעד ברמה של  3.20ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל  40חברות צרפתיות מובילות הנסחרות בבורסת פריז .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המדד
הצרפתי כלוא כרגע בין שתי נקודות חשובות .מלמעלה אזור  4400-4500נקודות מהווה התנגדות ופריצה שלו תהווה איתות
קניה ומנגד ,מלמטה רמת  4260הנקודות מהווה תמיכה חשובה ורק שבירה שלה תהווה איתות מכירה.
מדד הנאסד"ק – המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה מעורבת על רקע פרסום נתוני מאקרו חיובים ומנגד עליה במחיר
הנפט בשלל חששות לשיבושים בהספקת הנפט .המדד נסחר השבוע בטווח שבין  2345.79לבין  2412.84נקודות זאת
בהתאם להנחת העבודה שציינו בסקירה האחרונה  2415 -סומנה כהתנגדות נקודתית אשר עשויה לבלום את העליה ולביא
למימוש את  2350נקודות .הנחת עבודה זו נשמרת גם לשבוע המסחר הקרוב .ביום שני לא יתקיים מסחר בבורסות בארה"ב
לרגל חג העבודה ).(Labor Day
מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס רשם שבוע פחות תנודתי מזה של מדד הנאסד"ק עם נטייה לעליות שערים ,אולם בליווי
מחזורי מסחר נמוכים יחסית לממוצע התקופתי מה שמצביע על המתנה של השחקנים הגדולים בשוק .טכנית רמת ההתנגדות

ב 11730 -נבדקה פעם נוספת כפי שהנחנו .פריצה של רמה זו כלפי מעלה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה אל עבר
רמת ה 12040 -נקודות .רמת ה 11,550 -תשמש כנקודת איזון שבועית ורמת ה 11285 -נקודות משמשת כאזור תמיכה
מהותי.
נפט – הנפט רשם שבוע מסחר חיובי והתחזק ב 1% -על רקע חששות לשיבושים בהספקת הנפט .טכנית הנפט נסחר בתנועה
צידית )דשדוש( מתחת לרמת ההתנגדות החזקה ב 121.50$ -כאשר הנחת העבודה היא דשדוש למטרת סידור ידיים לפני
המשך התנועה היורדת .אזור  110$סומן כאזור תמיכה קרוב .במידה והנפט יפרוץ כלפי מעלה את רמת ה- 121.50$ -
התנגדות הבאה שוכנת ב.128.30$ -
זהב – הזהב ,בדומה לנפט ,רשם שבוע מסחר חיובי שבמהלכו רשם עליה של  1.3%אל רמת  .833.75$קיימת אפשרות
להמשך תיקון עולה כאשר רמת ה 850$ -משמשת כרמת מפתח אשר תכריע באם מדובר בתיקון טכני שלאחריו הזהב יחזור
למגמה השלילית ,לחילופין פריצה של  850$והתבססות מעליה תהווה טריגר לתיקון עולה עמוק יותר אל רף ה 870$ -בשלב
ראשון.

ניתוח מניות
פריגו ) - (PRGOהמנייה הינה מניית דואלית שנסחרת במדד ת"א  25ובארה"ב .מצ"ב ניתוח של גרף חו"ל ,שם היא נקבעת.
ניתן לראות בגרף כי במשך השבועות האחרונים המניה משייטת בתוך תנועה רוחבית ,או למעשה אם מסתכלים לטווח של
יותר ממספר שבועות מצומצם ,ניתן לראות תבנית התכנסות עולה )שוורית( ,המסומנת בגרף בקווים שחורים בליווי חיצים
אדומים וכחולים .לפי תבנית זו ,ההתנגדות המשמעותית נמצאת על רמת  37דולר ואילו התמיכה על קו המגמה העולה של
תבנית ההתכנסות ,כאשר הסטופ על רמת  33.90דולר.
ניתן עוד לציין את רצועות בולינגר המכווצות מה שמזמין תנועה חדה יחסית בקרוב.
לסיכום -תנועת התכנסות שוורית לפנינו ,יעד ראשון על  37דולר ,תמיכה על  33.90דולר .נכון לעכשיו נמצאת בשער 35.2
דולר .ברור שיציאה מתוך התבנית תהווה איתות בהתאם.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות חברות בנות פועלת בישראל
ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב.
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד
ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במומנטום שלילי מזה זמן רב ובסקירות בחודשים האחרונים ציינו את איזור  50000הנקודות
כאיזור התנגדות קשה המורכב מהתנגדות אופקית ,תיקון פיבונאצ'י  38.2%לגל היורד שקדם לו ובזמנו ,גם ממוצע נע  .50מאז
כשלה המניה בפריצת איזור זה ,היא נעה בתוך תעלה יורדת ומתחת לממוצע נע  50שממשיך להקשות עליה .גם המתנדים
ממשיכים להצביע על מגמה שלילית ועד לפריצת הממוצע הנע והתעלה היורדת ,המניה ממשיכה להראות שלילית לטווח
הקרוב .במידה ותפרוץ את ההתנגדויות הנ"ל ,תצטרך עדיין להתמודד עם איזור  50000הנקודות.
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 מזה כמה שבועות מתחת לקו התנגדות יורד .בנוסף ,כשלה המניה בפריצת תיקון 38.2%
פיבונאצ'י לגל הירידות מהשיא שנקבע בחודש יוני .ביום המסחר האחרון סגרה המניה בדיוק על קו התמיכה  6000הנקודות
שתמך בה מספר פעמים בעבר .תמונת המתנדים מצביעה על אפשרות להיפוך כאשר המתנדים הארוכים מסתובבים מרמות
נמוכות אך עדיין מוקדם לדבר על מהלך עולה משמעותי שכן הם עדיין בטריטוריה השלילית .על הגרף ניתן לזהות תבנית של
רו"כ הפוכים אך נחכה לראות פריצה ברורה על הגרף.
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 שברה ביום המסחר האחרון את רמת התמיכה החשובה שהיתה לה ברמת  1500הנקודות .הנר של יום
המסחר האחרון יצא אל מתחת לרצועת בולינגר התחתונה ובכך העלה את הסיכוי לתיקון עולה כלשהו לפני המשך התנועה.
במידה ותיקון זה לא יחזיר את המניה אל מעל התמיכה האופקית הנ"ל ,יחשב הדבר כאיתות חולשה ויעלה הסיכוי כי המניה
תלך לכיוון רמת התמיכה הבאה מלמטה הנמצאת באיזור .1413-1420

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 שברה ביום המסחר האחרון את רמת התמיכה האופקית  4600הנקודות שהחזיקה אותה מזה מספר
שבועות .בטווח הארוך יותר ,ניתן לראות כי המניה נעה בתוך תעלה יורדת וביום המסחר האחרון הגיעה אל תחתית התעלה.
היפוך מעל תחתית התעלה יוכל להוות איתות קניה לאגרסיביים שכן הסיכוי לתיקון עולה אחרי רצף הירידות האחרון עלה
משמעותית .עם זאת ,נציין כי המניה ממשיכה להראות שלילית לטווח הבינוני.
כלכלית ירושליים ) - (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 :המניה נסחרת מתחת לקו מגמה יורד ארוך טווח .לאחר שהגיעה לרמת התמיכה באזור  3000החלה מגמת עלייה
שתיקנה שליש מהירידות ,אולם לאחר מכן חזרה לרדת ונגעה בתמיכה פעם שנייה .מגמת העלייה החדשה שהתפתחה לאחר
מכן כשלה גם היא ועושה רושם כי המנייה בדרך לבדוק את התמיכה בפעם השלישית ,כפי שקרה בקיץ  .2006כמו-כן ,התקבלו
איתותים טכניים שליליים ממספר אינדיקטורים ובינהם.RSI ,DMI :
אלרוב ) - (146019החברה ,אל-רוב )ישראל( בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בתחום נדל"ן מניב בישראל בהשקעות,
ייזום ,בנייה וניהול של נכסי נדל"ן מניב ,ובחו"ל בהשקעות בנכסי נדל"ן מניב ,השכרתם וניהולם.
בתחום בנייה ומכירת דירות אלרוב עוסקת בייזום ובנייה של דירות יוקרה למגורים לצורך מכירתן.כמו כן אלרוב עוסקת בתחום
השקעות בהון סיכון בהשקעות בחברות טכנולוגיה בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות השקעות בקרנות הון סיכון שונות .בנוסף
אלרוב הינה הבעלים והמנהלת של מלון מצודת דוד בירושלים.
ניתוח טכני :המניה פרצה קוו מגמה יורד ארוך טווח והחלה לבנות לעצמה קוו מגמה עולה .המנייה חיובית כרגע מבחינת
האינדיקטורים הטכניים ) (MACD, STS, P.SARוהיא כזו כל עוד היא נמצאת מעל קוו מגמה עולה זה .בשלב ראשון על
המניה לסגור את הגאפ למעלה ברמת .7250
פמס ) - (315010החברה ,מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ ,עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם
בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים .מוצרי פמס בנויים מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתלין .פמס
משווקת את מוצריה ללקוחות עסקיים ,אשר נוהגים למכור את המוצר הסופי ללקוחות מוסדיים )כגון ממשלות ,צבאות
ומשטרות( .מוצריה של פמס משמשים בעיקר כחומר גלם לייצור אמצעי מיגון שונים ,לרבות מיגון אישי ,מיגון רכבים קלים
וכבדים ,מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.
ניתוח טכני :המניה מדשדשת החל מפברואר  2008בתחום שבין  9000ל .10000-השבוע המניה עשתה מהלך עולה יפה
וסגרה בשער  10060במחזורים נאים .מוקדם עדיין לקבוע כי היתה פריצה של רמת  .10000עם זאת ניתן לומר כי המומנט
במניה חיובי כרגע וניתנו איתותים חיוביים ע"י מספר אינדיקטורים טכניים ובינהם .STS ,MACD :הרצועה העליונה של
בולינגר נפתחה .היעד למהלך העולה הוא .11000

על רגל אחת
שיכון ובינוי ) - (1081942המנייה נסחרת במדד ת"א  .25ניתן לראות כי עדיין התנועה הרוחבית במנייה נמשכת בשלב זה,
אם כי התנועה מתכנסת מעלה ,בתבנית שוורית .היעד נמצא ברמה של  450נקודות שם יהיה המבחן לפריצת התבנית .סטופ
על רמת  400הנקודות .כיום נמצאת המנייה בשער  421נקודות.
קמהדע ) – (1094119בשבוע שעבר ציינו בסקירה כי שבירה של רמת התמיכה  2450תהיה איתות שלילי מאוד למניה.
השבוע ראינו את המניה שוברת את התמיכה הנ"ל וממשיכה בכיוון מטה .כל זמן שהמניה ממשיכה לשהות מתחת לקו
ההתנגדות שעלה בסקירה הקודמת ,כל תיקון עולה יהיה לצורך המשך ירידה.
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה ממשיכה להיתמך מעל רמת  10000הנקודות .רמה זו מסתמנת כתמיכה משמעותית
למניה ושבירה ברורה שלה תהווה איתות שלילי ביותר למניה.
ארפורט סיטי ) -(1095835המניה ממשיכה לדשדש בתחום שבין  1200ל .1300-השבוע המנייה נגעה בשער  ,1302אך
נסוגה למטה במחזורים נמוכים .פריצה של  1300תוביל את המניה ליעד הראשון שהוא .1400
אזורים ) - (715011המניה פרצה קוו מגמה יורד ארוך טווח והחלה תיקון עולה .בשלב זה נראה כי המניה מתקשה בפריצת
רמת  3000שחשובה מאוד להמשך הדרך .המניה החלה לדשדש במגמת ירידה והחלו להתקבל מס' איתותים שליליים.

אפריקה נכסים ) - (1091354לאחר שהשלימה המניה תיקון פיבו שליש היא חזרה למגמת הירידה שאפיינה אותה .רק פריצת
רמת  12000תיתן איתות חיובי לגבי המניה ,כאשר היעד הוא תיקון פיבו  50%באזור .12800

דעות וניתוחים :באגוד ממשיכים לחתוך את אורבוטק
מאת :בורסה פלוס
האנליסט גלעד בן אבי מבנק אגוד ממשיך להיות פסימי בנוגע לאפשרויות הצמיחה של חברת אורבוטק .בן אבי ,שחתך
לאחרונה את מחיר היעד למניה מ 19-ל 12.85-דולר ,מוריד אותו היום ל 11.40-דולר ,בדומה למחירה של אורבוטק בשוק.
בן אבי אומר כי הורדת מחיר היעד מתבצעת על רקע החולשה המתמשכת במגזר המעגלים המודפסים הערומים ומגזר
ההדמיה הגרעינית הרפואית.
בתוצאות החברה לפי סקטורים יש שני מגמות מנוגדות כאשר מגזר הצגים השטוחים ממשיך להתאושש בחוזקה ומנגד המשך
חולשה במגזר המעגלים המודפסים הערומים ובנוסף מורגשת חולשה גם בסקטור החדש והקטן של ההדמיה הגרעינית
הרפואית.
כזכור במהלך הרבעון הודיעה אורבוטק על רכישת מלוא השליטה בחברת האמריקנית פוטון דיינמיקס תמורת  290מיליון דולר.
בן אבי מעריך כי הרכישה סינרגטית לפעילות החברה בסקטור לאור היכולת של אורבוטק לספק ללקוחותיה קו שלם של מוצרי
 MANAGEMENT YIELDבתחום ייצור הצגים השטוחים והזהות בלקוחות שתי החברות .מצד שני התנודתיות בהכנסות
החברה תגדל לאור תנודתיות ההכנסות בסקטור הצגים השטוחים
ניתוחים ופרשנויות נוספות באתר בורסה פלוס

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.

