הסקירה השבועית של ספונסר – 07.02.2010
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 בשבוע החולף בבורסה בת"א ,תוך מחזורי מסחר נמוכים יחסית .מדדי המניות
המובילים נסחרו ללא שינוי מהותי וסיימו את שבוע המסחר קרוב לשערי הבסיס .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו גם
השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות שערים של כ 1% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית כשהשחרים
השקליים נסחרו בעליות שערים חדות יחסית של עד  0.9%והגלילים צמודי המדד נסחרו בעליות שערים מתונות יותר של עד
 .0.5%מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים בהתאם למגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב למרות נתון
המאקרו המשמעותי של סוף השבוע ,קריאת התמ"ג לרבעון הרביעי שהפתיע לטובה והצביע על צמיחה בקצב של ,5.7%
הרבה יותר מהתחזיות .נראה כי המשקיעים מעבר לים החליטו להסתכל על חצי הכוס הריקה ,העובדה כי על אף נתוני
הצמיחה הבריאים במהלך המחצית השנייה של  ,2009הכלכלה האמריקנית התכווצה ב 2.4% -בשנת  ,2009ההתכווצות
המשמעותית ביותר מאז שנות ה .40 -המדדים המובילים נסחרו לאורך יום המסחר בטריטוריה השלילית ובתנודתיות נמוכה
יחסית .את המגמה השלילית הובילו מניות הפיננסים ומניות השורה השניה .יום שני נפתח דווקא בעליות שערים של כחצי אחוז
בהתאם למגמה החיובית בבורסות אירופה והחוזים העתידיים .המדדים נחלשו החל משעות הפתיחה ואף עברו להיסחר
בירידות שערים קלות אולם לקראת השעה  14:00החלו המדדים לתקן בהדרגה וחזרו שוב לטריטוריה החיובית שם נשארו עד
לסגירה .מניית גבעות בלטה במחזור מסחר גבוה במיוחד כשצללה בכמעט  .10%החברה ,שנמצאת בהכנות למבחני הפקה,
הודיעה כי היא מתכוונת לגייס עד  57מיליון שקל בהנפקת זכויות .השותפות זימנה אסיפה כללית להמשך החודש לצורך אישור
ההנפקה ,לאחר שהאסיפה האחרונה הגיעה לכדי פיצוץ ומחזיקי יחידות ההשתתפות דחו את ההצעה.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כחצי אחוז בהתאם למגמה החיובית בבורסות אירופה והחוזים העתידיים וללא התייחסות
לפרשת פסגות שתפסה את הכותרות הראשיות בכל כלי התקשורת .לאחר הפתיחה נחלשו מעט המדדים אולם בשעות
הצהריים חזרו המדדים המובילים לעלות ונשארו בטריטוריה החיובית עד תום יום המסחר .חברת טאואר זינקה בכמעט 9%
לאחר שחתמה על הסכם עם חברת  Soitecלפיתוח טכנולוגיה ייחודית ומתקדמת לחיישני מצלמה באיכות גבוהה .שוק
החיישנים בטכנולוגיית ההארה אחורית לתחום המצלמות האיכותיות צפוי להגיע לכ 120 -מיליון דולר בשנת  2013ובמקביל
זכתה להמלצת "קנייה" במחיר יעד של  3דולר מבית ההשקעות האמריקני קרדן .זו הפעם הראשונה שבית השקעות כלשהו
חוזר לסקר את טאואר מאז  .2008בדומה ליום שלישי ,יום רביעי נפתח אף הוא בעליות שערים של כאחוז בהתאם למגמה
החיובית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטווח מחירים צר כשברקע לא
נרשמו אירועים מיוחדים .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים .חברת טבע שוב עלתה לכותרות בהקשר של רכישה
ענקית ,לפי דיווחים ברויטרס ,טבע נותרה אחת משתי מתמודדות על רכישת חברת התרופות הגרמנית רציופארם לאחר
שפייזר פרשה מהמכרז .ההערכות הן כי מחיר הרכישה יעמוד על כ 3 -מיליארד אירו.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר במגמה שלילית על רקע מסחר שלילי באסיה ופתיחת מסחר שלילית בבורסות
אירופה והחוזים העתידיים .בדומה לשאר ימות השבוע האחרון התאפיין יום המסחר בתנודתיות נמוכה סביב שערי הפתיחה.
מניית מכתשים אגן בלטה לשלילה לאחר שוב פרסמה אזהרת רווח ,זה הרבעון השלישי ברציפות .החברה צופה הפסד של 30
מיליון דולר ברבעון הרביעי של  ,2009כאשר בשנת  2009כולה צפוי הרווח הנקי להסתכם ב 33 -מיליון דולר ,צניחה של 85%
לעומת רווח של  219מיליון דולר עליו דיווחה בשנת  .2008בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,0.38% -מדד הבנקים ירד ב-
 0.73%ומדד הנדל"ן ירד ב .0.90% -מחזור המסחר הכולל היה נמוך מהממוצע והסתכם ב 1.35 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד  ,0.05%מדד ת"א  75ירד  ,0.31%מדד הבנקים ירד  ,0.86%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  1.03%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.11%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עלייה שבועית של 0.7%
לרמה של  3.75ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בשבוע החולף ושוב נתקל ברמת ההתנגדות סביב  1140נקודות וכעת נראה שזו
הרמה החשובה מלמעלה כשמלמטה אזור התמיכה רחב יותר ונמצא ברמות  1100-1115נקודות .רק ירידה מתחת לרמת
 1100הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה כשכרגע בהחלט נראה שהמדדים
מדשדשים במקום .מנגד ,פריצה של רמת  1140הנקודות תוביל להתנגדות הבאה ברמה של  1180נקודות ולאחר מכן תסמן
את רמת שיא כל הזמנים ב 1250 -נקודות כיעד הבא.
שקל-דולר – הדולר נתמך בצורה יפה כפי שניתן לראות בגרף המצורף מעל רמת התמיכה הקריטית באזור  3.65ש"ח לדולר
והשבוע התחזק מעט ונסחר קרוב לרמת  3.75ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה והחשובה נמצאת ברמות של  3.63-3.70ש"ח
לדולר וכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע 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 דקס גרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני צנח אתמול ב 3% -והיום )שישי בצהריים( הוא שובר את התמיכה
באזור  5520נקודות ובכך מתקבל איתות שלילי עם יעד ראשוני ברמה של  5300נקודות.

ניתוח מניות
דלק קבוצה  - (1084128) -החברה ,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 ממשיכה לשהות בתחום רוחבי צר יחסית בין איזור  80000ל 85000-הנקודות .בשלב זה מתקרבת
המניה אל תחתית האזור ולעת עתה נתמכת מעל התמיכה .שבירה של איזור  80000הנקודות עלולה לשלוח את המניה אל
איזור התמיכה הבא על הגרף – איזור  75000הנקודות .יש לזכור כי כל עוד איזור  80000הנקודות לא נשבר ,אין איתות שורט
למניה ואגרסיביים אף יכולים לקחת קרוב לתמיכה עם  SLצמוד .שבירה ברורה של הרמה הנ"ל תהווה איתות שורט לתקופה
הקרובה.
בזק  – (230011) -החברה ,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 טלוויזיה 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 – המניה נמצאת בתוך תחום רוחבי  .930-985בשבוע האחרון ראינו את המניה מנסה שוב לפרוץ את השיא
ונכשלת בכך ,תוך שהמתנדים הארוכים מצביעים על סטייה דובית ברורה .בשלב זה ,לטווח הקצר – התחום הנ"ל הוא התחום
הרלוונטי למסחר כאשר ניתן ולסחור את התחום ע"י לקיחת לונג קרוב לתמיכה ושחרור בכישלון פריצה של השיא .רק שבירה
של  930או פריצת השיא יהוו שינוי במצב המניה .תמונת המתנדים ממשיכה לשהות בתחום החיובי אך כפי שנאמר קודם,
קיימות סטיות דוביות.
אבנר יהש ) - (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף
כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש
והפקה של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים
והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח"
כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה .נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצוינים כאן הינם
עובדים של השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה נמצאת כרגע על שתי תמיכות – קו התמיכה העולה ורמת  150הנקודות .כל עוד שתי רמות אלו מחזיקות,
אין איתות שלילי לטווח הקצר אך שבירתן מטה תאותת על שינוי לטווח המיידי ,דבר שעלול לשלוח את המניה לכיוון רמת 140
הנקודות .מתנד ה DMI-עומד לפני איתות שלילי וגם מתנדים נוספים מצביעים כי קיים סיכוי שאנו לפני שינוי לטווח הקצר.
זהירות נדרשת אבל זה מותנה בשבירה ברורה של התמיכות הנ"ל.
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 נמצאת בתהליך של מימוש ותיקון טכני למהלך העולה האחרון תוך שהיא נועלת את השבוע מתחת לרמת
 4860שהופכת בשלב זה להתנגדות .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  4738נק' כאשר שבירה ונעילה מתחתיה יהוו איתות
שלילי נוסף עם יעד יורד ב  4500נקודות .למי שבפנים לדעתי יש להציב סטופ בשבירת  4738ואילו למי שבחוץ יש להמתין
להיפוך על אחת התמיכות או לחילופין לפריצת מ.נ.50 .
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 נעה בתוך תעלה עולה אך בשלב זה ממשיכה בתנועת מימוש לעבר תחתיתה .נסחרת בשלב זה מתחת
למ.נ 50 .ועושה שיאים ושפלים יורדים כחלק מהתיקון היורד .רמת התמיכה האופקית המשמעותית ביותר ,שוכנת ב 255400
נקודות ששבירתה תהווה איתות מכירה לנייר ,אך כל זמן שמעליה המגמה הראשית נשארת עולה.

אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע”מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים 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 .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת
הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי
הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אווירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה
ומערכות הינע.
ניתוח טכני – לאחר שסימנה שיא ברמת  27000במהלך חודש אוגוסט ,נסחרת המניה תחת קו מגמה יורד ובתנועת מימוש
מתמשכת .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  22850נק' ואחריה תמיכה נוספת ברמת  .22000בשלב זה לדעתי רק פריצת
 25000נק' תהווה איתות חיובי לנייר ואפשרות כניסה או לחילופין היפוך אמין ובמחזור גבוה מאד על אחת התמיכות שצויינו.
כן פייט ביופרמה ) - (1094473החברה ,כן פייט ביופרמה בע”מ ,עוסקת בפיתוח תרופות לסרטן ומחלות דלקתיות
אוטואימוניות .מחלות אלו מאופיינות בגדילה ושגשוג לא מבוקר של תאים מסוג מסוים בגוף .פעילותן של התרופות שכן פייט
ביופרמה מפתחת בעיכוב התפתחות גידולים סרטניים ובעיכוב התהליכים הדלקתיים הודגמה במגוון רחב של ניסויי מעבדה.
ניתוח טכני – לאחר תקופה ארוכה מאד של ירידות ,נסחרת המניה בתוך יתד שוורית עם אפשרות אמיתית לשינוי כיוון לדעתי.
ביום המסחר האחרון נועלת המניה מעט מעל מ.נ 50 .אך עדיין לא מצליחה לפרוץ אץ היתד כלפי מעלה .רמות ההתנגדות
מלמעלה הן  70נק' ואחריה  74.4נק' שפריצתן תהווה איתות טכני מאד חיובי בעיני לנייר ותסמן יעד באזור  100נק' .מלמטה
רמת התמיכה שוכנת ב  60נק' ששבירתה תהווה איתות מכירה ותחסל את האפשרות למהלך עולה.
בריינסוויי ) - (1100718החברה ,בריינסוויי בע”מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה חד שביצעה בשבועות האחרונים יוצאת המניה לתיקון טכני יורד ,ביום המסחר האחרון שברה
קו מגמה עולה קצר ולדעתי בדרכה להשלמת תיקון פיבו שליש למהלך העולה האחרון ששוכן ב  1136נק' ,שבירת רמה זו
תיקח את המניה לתיקון  50אחוז ב  1088-90נק' .רמת התמיכה החשובה ביותר למניה שוכנת ב  1000נק' ולדעתי כל זמן
שנסחרת מעליה היא חיובית לטווח הארוך יותר.
אלביט מערכות ) -(1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים 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 .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת
הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולאטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי
הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אווירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה
ומערכות הינע .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי השבוע דשדשה המנייה על רמות התמיכה כאשר רמת  22850-מהווה כרגע תמיכה ברורה
למנייה .למעשה המנייה נמצאת זה זמן בתחום מהלך יורד כנראה על הגרף  ,כאשר כאמור בתוך תבנית זו היא כרגע על
תמיכת  .22850שבירת תמיכה זו ייתן איתות שלילי וירידה לרמת  , 22000ואילו פריצת הממוצעים  200ו 50-ובשילוב רמה
אופקית  , 24000ייתן איתות לתקרת המהלך היורד בשלב זה .
סכום – בתבנית יורדת  ,כללית  ,אולם בתוך התבנית נמצאת בין תמיכה להתנגדות לטווח הקצר  ,כיוון היציאה יאשר המשך
כיוון התנועה.
אורמת ) -(260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר
גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי לאחרונה המנייה שברה קו מגמה עולה ברור ונתנה איתות שלילי ,ואכן המשיכה מאז
להידרדר על הגרף .בשלב זה המנייה הגיעה לתמיכה אופקית על רמת  , 3075-ובשלב זה נבלמה  ,אולם מנגד  ,יש לראות
את קו המגמה היורד הברור  ,כקו התנגדות כעת  ,ולמעשה המנייה נמצאת לפני הכרעה בשלב זה.
סיכום -לקראת הכרעה.....פריצת קו המגמה היורד קריא -סגירה מעל רמת  , 3240יאשר תנועת תיקון עולה לפחות  ,בעוד
שבירת תמיכת  , 3075יאשר המשך יורד עם תמיכה הבאה על –  .3000למעקב!.

על רגל אחת
פועלים  – (662577) -המניה שברה לפני מספר שבועות את ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ומאז בחנה אותו פעמיים מלמטה
כהתנגדות ובפעמיים הללו הוא בלם אותה .לטווח הקצר נראה כי איזור  1570הנקודות מהווה תמיכה ורק שבירתו מטה תהווה
שינוי לרעה במניה .כל עוד איזור זה מחזיק ,אין איתות שורט.
לאומי ) – (604611המניה נמצאת קרוב לאזור התמיכה סביב  1580-1585הנקודות .איזור זה שהיווה בעבר התנגדות הפך
לתמיכה ובלם את הירידות עד כה .שבירה מטה של רמת  1580תהווה איתות שלילי למניה .אגרסיביים יכולים לקחת לונג
בנקודה זו עם  SLצמוד בשבירת התמיכה.
אקוויטל ) -(755017מניית החברה נסחרת תחת מדד יתר  .50מבט טכני מראה כי בגדול ניכרת תנועה רוחבית רחבה
במנייה על רמות מסחר  . 3600 -2560-לטווח הקצר המנייה נמצאת על תמיכה ברורה באזור  3000אופקי  ,כאשר כאן יש
לנו  2אפשרויות  ,או פריצת  3270שיאשר לנו המשך מהלך לרמת תקרת הטווח על אזור  , 3600או שבירת רמת התמיכה
שיוציא איתות שלילי לסוחרים לטווח הקצר .בינתיים כאמור תמיכת  3000הינה תמיכה מאוד יציבה וברורה  ,והתמונה הטכנית
 היא לראות היפוך עולה על תמיכה זו ,בשלב זה.שיכון ובינוי ) -(1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית המנייה עדיין נמצאת על קו המגמה העולה
התומך כאשר התמיכה הינה ברמת  710בשילוב ממוצע  .50לעומת זאת ההתנגדות נמצאת על רמת  750אופקית  ,ולכן
בשלב זה יש לנו התכנסות בין רמת התמיכה להתנגדות כאשר איתות יתקבל ביציאה מטווח קצר זה .יש לציין כי רמת 700
הינה רמת התמיכה היותר חשובה אופקית ,ולכן אישור ליציאה מהמנייה יתקבל רק בשבירת רמה זו.

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

