הסקירה השבועית של ספונסר – 08.12.2006
סקירת בורסה שבועית – שבוע חיובי נוסף מלווה באווירה אופטימית ושיא חדש נרשם בבורסה המקומית .בצד החיובי השבוע
יצאה לפועל הנפקת פז אשר היתה מוצלחת מאוד ונרשמו בה ביקושי יתר גבוהים מאוד שגרמו להקצאה מאוד נמוכה למזמינים
ואת המגמה החיובית שנרשמה השבוע בוול סטריט ותרמה לא מעט לבורסה המקומית .עוד נציין כי מניות הנדל"ן רשמו השבוע
עליות שערים נאות ודחפו את מדד ת"א  75כולו מעלה .בצד השלילי נציין כי ביום רביעי נרשמו ירידות שערים עקב פרסום
סקירה שלילית של סיטיגרופ על הכלכלה הישראלית בכלל ושוק המניות בפרט .הדולר רשם גם השבוע ירידות חדות ואף ירד
מרמה של  4.20ש"ח לדולר על רקע המשך החלשות של המטבע האמריקני בעולם בכלל ומול היורו בפרט .בסיכום שבועי מדד
המעו”ף ירד ב, 0.31% -מדד ת”א  75עלה ב 0.7% -ומדד הבנקים עלה ב .0.57% -בשוק המט”ח הדולר רשם ירידה שבועית
חדה של  0.85%לרמה של  4.198ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף פרץ ביום חמישי התנגדות של קו מגמה יורד וכעת נראה האם יבחן את רמת השיא הקודם ) (937או
שמא יירד ויבחן את התמיכה ע"י קו המגמה העולה כמתואר בגרף .כל עוד המדד מעל קו המגמה העולה אנחנו נשארים
אופטימיים כפי שהיינו מרגע פריצת רמת  904הנקודות והמדד נשאר באיתות קניה.

מדד הנאסד"ק – מדד הנאסד"ק חתם את שבוע המסחר בירידה אולם בסיכום שבועי עלה ב .0.28% -החולשה נובעת מנתונים
כלכליים מעורבים והמשך עליה במחיר הנפט .הנחת העבודה לשבוע המסחר הקרוב היא המשך הדשדוש מעל רמת תמיכה
אופקית השוכנת ב 2376 -נקודות )רמת השיא מחודש מאי(.

מדד  - S&P500מדד ה S&P -עלה במהלך שבוע המסחר ואף רשם שיא שנתי חדש לאחר שפרץ את רף ה 1400 -נקודות,
אולם נבלם וחתם את יום המסחר )חמישי( בירידה של  .0.4%טכנית רמת ה 1380 -תמכה במדד ובשבוע הקרוב גם ממוצע 50
יצטרף כחיזוק לתמיכה של רמה זו שתהפוך לפרמטר מרכזי לקביעת כיוון המסחר במהלך החודש המסכם של שנת  .2006יש
לציין כי קיימת סטייה דובית מתמשכת במתנד ה MACD -המצביעה על אפשרות לתחילת תיקון כלפי מטה ותקבל תוקף
במקרה של שבירה אמיתית של התמיכה הנ"ל.

דאו תורכיה  :TR20לאחר תקופה לא קצרה של "דישדוש" זינק המדד בחדות ביום המסחר האחרון בליווי מחזור מסחר גבוה.
אפשרות כניסה התקבלה למדד כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער  .360יתכן בהחלט כי בתקופת הדישדוש האחרונה
אסף המדד כח לקראת המשך עליות וכעת נמצא בתחילת מהלך ארוך טווח .בשלב זה ,כל עוד לא נשברת נקודת הסטופ ,אנו
מאמינים במדד לטווח בינוני – ארוך.

שקל-דולר – אין שינוי ממשי מהשבוע שעבר ,שימו לב לגרף השבועי המצורף מתחילת שנת  ,2001רמת  4.30ש"ח לדולר
היתה קריטית ולאחר שפעמיים בעבר רמה זו תמכה בשער הדולר הפעם היא התנגדה לו וגרמה לירידות מהירות אל עבר רמת
התמיכה הבאה אשר גם היא קריטית ושוכנת ברמת  4.22ש"ח לדולר ,שבירה ברורה של רמה זו )שכנראה מתרחשת בימים
אלו ממש( תביא את הדולר לשערים נמוכים שלא חשבנו שיגיע...

נפט – הנפט דשדש לאורך שבוע המסחר לאחר שפרץ את ממוצע נע  50בשבוע שעבר .הנפט התבסס מעל רמת התמיכה ב-
 62$ונראה כי מתגבשת תבנית להמשך התיקון כלפי מעלה אל עבר רמת ה ,70.5$ -בדרך נמצאת רמת ה 64$ -אשר מהווה
התנגדות חזקה ולכן יש להמתין לפריצתה.

טבע ) –(629014מניית טבע דשדשה במהלך השבוע והמשיכה להיסחר בטווח מחירים צר שבין רמת התמיכה ב 32$ -לבין
רמת ה ,33$ -הנחת העבודה נותרה ללא שינוי ,המניה בונה תבנית התבססות מעל רמת ה 30$ -כך שהצפי הוא שתחזור לרמה
זו כחלק מתהליך ההתבססות וזוהי נקודת הכניסה האופטימאלית עם סטופלוס צמוד – סיכוי/סיכון מעולה ,כך גם במקרה של
פריצה של רמת ההתנגדות החזקה ב.36$ -

כיל ) :(281014חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיכלים המיוחדים בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים
תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילותה בישראל מתבססת על ניצול אוצרות הטבע שבים המלח  -אשלג ,ברום ,מלח,
מגנזיום ובנגב  -פוספטים ואבן גיר .בשיווקם ברחבי תבל וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים על חומרי גלם
אלה .השבוע התקבלה לדעתינו אפשרות כניסה נוחה למניה לטווח בינוני .המניה יצאה מתעלה עולה אחת ,נתמכה על קצה
עליון שלה ונכנסה לתעלה עולה אחרת .אפשרות הכניסה היא ברמות המחיר הנוכחיות עם סטופ בסגירה מתחת לשער .2500
יש לציין כי אנו מאמינים במניה לטווח של מספר חודשים לפחות ,כמובן כל עוד היא לא שוברת את נקודת הסטופ שלנו .במקרה
שכזה דעתינו על המניה תשתנה.

אורמת ) :(260018החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר גיאותרמית .הקבוצה
מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות אנרגיה "ירוקה” משדות גיאותרמיים ,וכן מתכננת
ומקימה תחנות כח המפיקות אנרגיה ממקורות אנרגיה חלופיות אחרות .הגרף הוא שבועי וכל נר מסמל שבוע מסחר .זה שבוע
שלישי שהמניה ממשיכה איתנו בסקירה כאשר במשך שבועיים עקבנו אחריה ובמהלך השבוע האחרון המעקב נשא פרי
ואפשרות כניסה לטווח בינוני – ארוך התקבלה למניה כאשר המניה חצתה את שיא השיאים .יעד ראשון שלנו למניה נמצא ב-
.5300

אלביט הדמיה ) :(1081116החברה הוקמה בעקבות פיצול במסגרת ארגון מחדש של אלביט ,במטרה לרכז את כל פעילות
תחום ההדמיה הרפואית .תחומי הפעילות העיקריים של החברה הינם :ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח
ובמרכז אירופה וכן בישראל .ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה .השקעות בתחום טיפול מונחה
הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה .והחזקה במנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי
נשים ואביזרי לבוש .זה שבוע שלישי שהמניה ממשיכה איתנו במדור .המניה פרצה את שיא השיאים בליווי מחזורי מסחר
גבוהים ובכך התקבל איתות קניה .יש לציין כי בשבוע הקרוב תצטרך המניה להתמודד עם קו התנגדות עולה שעלול להפריע
להמשך העליות במניה .בשלב זה אנחנו עדין לונג במניה )מאמינים בעליות( .סטופ מופיע על גבי הגרף.

אגוד ) :(722314הבנק הוא תאגיד בנקאי מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים .הפעילות כוללת בין היתר ניהול קרנות
נאמנות ,ניהול וחיתום של הנפקות בשוק ההון ,ניהול קרנות השתלמות ,ייעוץ וניהול תיקי השקעות וליסינג .נראה שהמניה ירדה
לבחון את השפל האחרון שלה באיזור  ,2050נתמכה ויתכן ובונה מהלך עולה .אפשרות כניסה נוחה ברמות המחיר הנוכחיות
עם סטופ בסגירה מתחת לשער  2050ויעד מלא למהלך ב.2600 -

מארוול –  - MRVLמנית מארוול נסחרת סביב רמת ההתנגדות בחזקה ב ,21.25$ -ביום המסחר האחרון )חמישי( המניה
נכשלה בפריצה בעקבות ההיפוך בסקטור הטכנולוגיה אליה היא שייכת ,נמתין לפריצה אמינה של רמת ההתנגדות הנ"ל
שתחזיר את המניה למגמה עולה .קיימת רמת תמיכה אופקית ב 20$ -שתתמוך בנייר במקרה של מימוש.

קריקס –  - KERXקריקס הינה חברת ביוטכנולוגיה ישראלית הנסחרת בבורסת הנאסד"ק .הנייר נסחר מתחת לרמת התנגדות
חזקה השוכנת ב ,15$ -הנייר במעקב ממושך בהמתנה לפריצה של רמת התנגדות זו אשר יכולה להחזיר את המניה למסלול
העולה אל עבר רמת השיא השנתי ב.19.35$ -

אפל –  - AAPLמניית חברת אפל ,יצרנית המחשבים ונגני ה ,IPOD -התממשה ביום מסחר האחרון )חמישי( בלמעלה מ3% -
וחזרה אל רמת השיא שנפרץ באמצע חודש דצמבר ,מחזורי המסחר הנמוכים במהלך הפריצה לא תמכו בעליה ולאחר תקופת
דשדשו המניה התממשה .נמתין להתבססות מעל רמת ה 86.4$ -בכדי לוודא שהנייר עבר מימוש או שמדובר בהיפוך מגמה.

פיבי ) :(763011חברת אחזקות ,אשר אחזקתה העיקרית הינה השליטה בבנק הבינלאומי הראשון .בנוסף לאחזקותיה בבנק,
לחברה אחזקות במספר חברות נוספות ,בהן דיקלה ,הבינלאומי חיתום ומספר אחזקות בתחום הנדל”ן .ביוני  2006הושלמה
העסקה ,לפיה מכרה החברה את פעילות ניהול קרנות הנאמנות של דיקלה לחברה מקבוצת מגדל .לאחרונה הודיעה החברה כי
היא מצטרפת ליגאל אהובי במרוץ לרכישת תנובה בכ 20% -אך החברה הפסידה במכרז .לאחר ניסיון כניסה ראשון כושל ,אנו
מנסים שוב .נראה שהמניה יוצרת תחתית ויתכן ומכאן יגיע מהלך עולה .סטופ ימוקם בסגירה מתחת לשפל האחרון כאשר היעד
הראשון בשיא והבא אחריו ב.9500 -

כור ) -(649012החברה הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה ,אלקטרוניקה צבאית ,אגרו-כימיה
וכימיקלים אחרים ,תיירות ,טכנולוגיה והשקעות הון סיכון  -זאת באמצעות חברות מאוחדות ,חברות מאוחדות באיחוד יחסי
וחברות וכלולות .מבין החזקותיה העיקריות של החברה ניתן למנות את אי.סי.איי טלקום ,מכתשים אגן תעשיות ,טלרד ושרתון
מוריה( ישראל( .ביולי  2006רכשו דסק”ש ואידיבי פיתוח כ 40%-מהון החברה .החברה מוגדרת דואלית ונסחרת גם בבורסה
בניו-יורק .ממשיכה איתנו במדור משבוע שעבר .המניה התממשה השבוע במחזורי מסחר נמוכים וסגרה בעליה של כאחוז ביום
המסחר האחרון ,אגרסיביים יכולים להכנס ברמה הנוכחית עם סטופ ברמת ) 21380השפל שנוצר( ,נרצה לראות מחזורים
גבוהים הרבה יותר בעליה .סולידיים ימתינו לסגירה מעל  23000כאשר היעד הראשון מסומן ברמת .25000

ביומדיקס ) -(368019עיסוקה של החברה כיום הינו השקעה בחברות העוסקות במדעי החיים .החברה מחזיקה בחממת
מיט”ב )מרכז יזמות טכנולוגית בע”מ( ,המאגדת בתוכה כ 16 -חברות ביוטכנולוגיה שונות .החממה שבבעלות ביומדיקס הינה
חממה טכנולוגית מופרטת הפועלת במסגרת פרויקט המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר למחקר ופיתוח וכאמור
תחתיה פועלות החברות המדוברות .חברת ביומדיקס ,שהנפיקה בסוף שנת  2005את חברת נסווקס ,צפויה להנפיק בשנים
הקרובות חברות נוספות אשר בבעלותה ואלו צפויות להעלות את ערכה בצורה משמעותית .ממשיכה איתנו במדור מהשבועות
האחרונים .לאחר השלמת יעד פיבו מלא לרמת  248נק' המניה מתקנת במחזורי מסחר נמוכים לפיבו'  38.2וחוזרת לעליות
במחזור גבוה בגלל רצף הודעות חיוביות מיום המסחר האחרון .היעד כעט עולה ומסומן סביב רמת  300נק' כאשר כניסה
תתאפשר בסגירה מעל  250נק' וסטופ ימוקם בסגירה מתחת ל.230 -

על רגל אחת:
 .1נטו ) :(168013מניית יתר עם סחירות בינונית – גבוהה .אפשרות הכניסה שהצבנו בשבוע שעבר התבררה כנוחה ובסיכום
שבועי עלתה המניה בכ .5.34% -לאחר שהמניה פרצה את קו הפריצה שלנו אנו מזכירים כי היעד כרגע ממוקם ב.15,730 -
 .2אלרוב נדל"ן ) :(387019מניית יתר תנודתית עם סחירות בינונית – גבוהה .אפשרות כניסה התקבלה במהלך השבוע למניה
כאשר המניה פרצה בליווי מחזור מסחר גבוה את קו הפריצה .הסטופ שנקבע הנו גבוה יותר משנכתב בשבוע שעבר וממוקם
בסגירה מתחת לשער  .6000אנו מזכירים כי יעד למהלך נמצא ב.7850 -
 .3איי .טי .אל ) :(00423012מניית יתר תנודתית עם סחירות נמוכה – בינונית .לדעתינו ישנו סיכוי טוב שהמניה בונה מהלך עולה
בטווח הבינוני .אפשרות כניסה אגרסיבית ברמות המחירים הנוכחיות כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער  .1000יעד
ראשון נמצא ב ,1350 -השיא האחרון.
 .4רבינטקס ) :(272013מניית יתר תנודתית עם סחירות נמוכה בינונית .אנו ממשיכים לעקוב אחר המניה וממשיכים להאמין בה
לטווח בינוני .בשלב זה עדין קשה לקבוע נקודת כניסה נוחה למניה ולכן אנו נשתדל להעלות אחת כזו בסקירות הבאות או
לחילופין במהלך השבוע בפורום.
 .5ריבוע כחול ) -(1082551המניה התממשה בשבועיים האחרונים בליווי מחזורי מסחר נמוכים וחזרה לעליות ביום המסחר
האחרון ,לדעתנו כניסה אפשרית ברמה הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת ל.5910 -
 .6ארזים ) -(138016המניה נתמכה השבוע ברמת  7600שהיא תמיכה אופקית חזקה וחזרה לרדת בשלושת ימי המסחר
האחרונים ,מתנדים נמצאים באזור מכירת יתר ובשלב זה המניה נכנסת למעקב מאחר שתיתכן בדיקה חוזרת של הרמה הנ"ל.
נמשיך לעקוב אחריה ונחפש אפשרות כניסה נוחה ,כרגע הסטופ למי שבפנים ימוקם בסגירה מתחת ל.7600 -

ביולייט תחת זכוכית מגדלת
רקע :
החברה הינה חברת החזקות וניהול שהתאגדה ב .25.4.05-כחברה פרטית ובדצמבר 2005הנפיקה את מניותיה בבורסה
לניירות ערך בת"א .התחום היחיד בו עוסקת ביו לייט הינו תחום מחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים ותרופות באמצעות ארבע
חברות בנות.
הפיתוח של תרופות ומכשור רפואי מחולקים לארבע קבוצות מוצרים :תרופה לבקרה על משקל ,תרופה לטיפול בסוגי אלרגיות,
פיתוח מכשיר רפואי לטיפול בגלאוקומה ופיתוח טכנולוגיה אבחנתי לצביעה וזיהוי של תאים סרטניים.
בעלי עניין :
דר' ארליך גל  ,15.2%-רונית גרוס  ,15.1%-אייל יחיעם  ,14.3%מועדון ים אדום ,5.28%-השאר בידי הציבור .
חברות בנות:
לחברת ביו לייט ארבע חברות בנות ,שלכל אחת מהן פוטנציאל עצום להצליח ,כל חברה בתחום פעילותה.
אוביקיור -חברה פרטית בבעלות מלאה של ביוליייט המפתחת תרופה לטיפול בהשמנת יתר.
אלרג'יקה  -חברה פרטית בבעלות מלאה של ביו לייט .אלרג'קה מפתחת תרופה לטיפול באלרגיות כגון מחלות עור אסטמה
וכו'.
איי אופטימה )אופטוטק( – חברה פרטית בה מחזיקה ביולייט כ .86% -החברה עוסקת בפיתוח מכשיר לייזר לשימוש בניתוחים
לטיפול בגלאוקומה .גלאוקומה הנה מחלה שבה נוצר לחץ תוך עיני הגורם לנזק לעצב הראייה העלול להוביל לעיוורון.
זטיק  -חברה פרטית בבעלות מלאה של ביו לייט .זטיק עוסקת בפיתוח טכנולוגיה אבחנתי לצביעה וזיהוי של תאים סרטניים.
תחומי פעילות:
כאמור ,לחברת ביו לייט ארבע חברות בנות שכולן עוסקות באותו תחום ,תחום התרופות ומכשור רפואי )מדעי החיים( ,אך לכול
חברה תחום פעילות שונה .נפרט:
אוביקיור -אוביקיור מחזיקה בזכויות הבלעדיות לפיתוח תרופה נגד השמנה ועודף משקל וזאת בהסתמך על מחקר של ד"ר ניר
ברק .ד"ר ברק הנו מומחה בתזונה ובנוסף הוא עוסק בפרמקולוגיה .ד"ר ברק זיהה שהחומר הפעיל בתרופה לטיפול במחלת
"מנייר" ,המשמשת מזה  40שנה לטיפול בחולי ורטיגו ,יכולה לשמש להרזיה .ביו לייט מתכוונת לבצע שינוי התוויה לתרופה
הקיימת .על פי הערכות שונות ,החברה מכוונת לשלוש קבוצות שונות באוכלוסיה:
קבוצה ראשונה  -קבוצה הסובלת מהשמנת יתר ,התרופה מיועדת לסייע בהורדת משקל.
קבוצה שנייה  -קבוצה המשתמשת בתרופות אנטי פסיכוטיות המשרות תופעות לוואי של עליה במשקל התרופה ,תסייע ותמנע
עלייה במשקל וכל תופעה הקשורה בעליית במשקל.
קבוצה שלישית  -קבוצה הסובלת מהפרעות בשומנים בדם קרי ,דיכוי צריכת מזון עתיר שומן לסובלים מיתר כולסטרול ו/או
טריגליצרידים.
קהל היעד של התרופה נגד השמנה הוא יותר מ 300 -מיליון איש ברחבי העולם הסובלים מהשמנה ,וביניהם כשליש
מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב .פוטנציאל התרופה עצום.
ביולייט תחל בראשית  2007את שלב ב'' בניסוי בתרופה .לראשונה יאספו תוצאות מובהקות סטטיסטית באשר ליעילות
התרופה למניעת השמנה בבני אדם .הניסוי יימשך שלושה חודשים בשלב השני.

זטיק -מפתחת ערכות לצביעה מבדלת של תאים סרטניים ומשפרת את יכולת זיהוי תאי הסרטן .זטיק מתמקדת בפיתוח
טכנולוגיה לצביעת תאים סרטניים בצורה מבדלת ,המאפשרת גם למי שאינו פתולוג מומחה לאתר את תאי הסרטן .הטכנולוגיה
אותה פיתחה החברה נבדקה עד כה על מספר סוגי סרטן נפוצים ,ביניהם סרטן הדם ,סרטן צוואר הרחם ,סרטן המעי הגס ,סרטן
השד ומלנומה ,ונמצא כי ניתן לזהות בעזרתה את תאי הסרטן.
איי אופטימה )אופטוטק( – אופטוטק פיתחה מכשיר לייזר היכול להתחבר לכול מיקרוסקופ אופטולמולגלי המאפשר איוד מדורג
של שכבות החיצוניות של העין בסדרי גודל של עשרה מיקרון לשכבה ללא חימום והחשוב ביותר  -בסיכון נמוך ,הלייזר הנו בעל
יכולת סריקה ובקרה ,המאפשר סילור רקמה מקיר גלגל העין באופן שלא ייפרץ גלגל העין מחד ,מאידך יתאפשר ניקוז יעיל של
נוזל מגלגל העין ,באופן שיוריד את הלחץ התוך-עיני .הפטנט שנרשם בארה"ב מגן על החברה באופן גורף מפני פיתוחים של
מכשירי לייזר מתחרים.
שיטת הטיפול של איי אופטימה בטיפול בגלאוקומה ייחודית בכך שאינה פולשנית .קרי ,חלל גלגל העין אינו נפרץ כמקובל בטיפול
הקונבנציונאלי בגלאוקומה .המכשיר שפיתחה אופטוטק עשוי להפוך לקל יותר את התהליך של הטיפול הפחתת הלחץ התוך-עיני
לפשוט וקל יותר מהפרוצדורה המקובלת כיום ,הדורשת מיומנות רבה ונחשבת למסובכת יחסית .בעולם יש כיום ,על פי
ההערכות כ 67-מיליון חולי גלאוקומה .המחלה פוקדת כאחוז מעל גיל  40ו  2%מהאוכלוסייה המבוגרת שמעל לגיל  .60חשוב
להדגיש כי גאולקומה הנה מחלה כרונית הדורשת טיפול לכול החיים .יש לציין שמכשיר הלייזר אותו מפתחת איי אופטימה יהפוך
פרוצדורה מורכבת לפשוטה ביותר מהירה ובטוחה יותר ובעלת יתרונות בולטים לטיפול בגאולוקומה.
אלרג'יקה -אלרג’יקה מפתחת תרופה הממוקדת בעיכוב השלב הראשוני בתהליך התפתחות אלרגיה ,ומבוססת על מחקר רב-
שנים על ידי קבוצתה של פרופ' רונית שגיא-אייזנברג מאוניברסיטת תל אביב .התרופה מיועדת למניעת הפרשות חומרים גורמי
אלרגיה ,כגון היסטמין ,מתאי המאסט הנמצאים במערכת הנשימה ,העור והעיכול .החברה מייעדת את התרופה בעיקר לטיפול
במחלת האסטמה ,למחלות עור )בעיקר דרמטיטיס( ולדלקות בעיניים .גודל השווקים בתחומי האסטמה ומחלות העור מוערך בכ-
 18מיליארד ,תרופות לאסטמה שהיקף מכירתם

מוערך בכ 12 -מיליארד ,קדחת השחת מוערך ב 3מיליארד ,תרופת

לקונג'קטיוטיס שהיקף מכרתם מוערך במיליארד ,וכן תרופות למחלות עור שהיקף מכירתם מוערך ב 2-מיליארד.
סיכונים:
קבלת היתרים למוצרים  -המוצרים הנם מוצרים רפואיים ,מוצרים אלו מצריכים קבלת אישורים מתאימים מרשויות הבריאות
כגון  FDAוכו' .אין וודאות שחברות אלו יקבלו את האישורים למוצריהם ,ללא אישורים ורישיונות מתאימים בילתי אפשרי לשווק
ולמכור את המוצר.
סיום פיתוח המוצרים  -לחברה עדיין אין מכירות והמוצרים העיקריים נמצאים עדיין בשלב ניסוי ופיתוח ,אין כל ודאות כי ביו לייט
תוכל להשלים את פיתוח המוצרים ולקבל את האישורים המתאימים.
תחרות  -קיימות חברות רבות בעולם ובניהן חברות גדולות המפתחות מוצרים המתחרים במוצרי ביו לייט .מוצרי חברות הענק
)כוח שיווק ויצור ומכירה שעדיין לא קיים בביו לייט( עלולים בעתיד לפגוע במוצרי חברות שתחת ביו לייט ,מה שעלול לפגוע
בהמשך גיוס כספים למטרות המשך פיתוח ויצור.
שינויים טכנולוגים  -התחום דינאמי ומשתנה די מהר ,ביו לייט חייבת להגן על מוצריה ע"י רישום פטנטים ,הצלחתן של החברות
הנ"ל היא ע"י קבלת הגנה על זכויות קניין רוחני במוצרים אותם היא מפתחת ,שווי שוק של מוצרים אלו מוערך במיליארדי
דולרים ולכן התחרות רבה עקב כל קיים שיפור בטכנולוגיה באופן תמידי.

העדר הכנסות ורווחים  -ביו לייט הנה חברה בעלת פוטנציאל ,אך כרגע פעילותה מסבה לה הפסדים תפעוליים וכך יהיה
בשנים הקרובות ,לחברות אין מקור הכנסה ממכירות אלא רק מגיוסים .כל עוד מאמינים בחברה הגיוסים ימשכו ,אך אין וודאות
שפעילותה תהפוך לרווחית.
קיימים מספר סיכונים נוספים בעתיד כגון תביעות משפטיות בגין תופעות לוואי ,מערך שיווק ויצור שעדיין לא קיים בחברה
ועלול לפגוע בעתיד או אף למנוע יצורם של המוצרים וכו'.
הון החברה :
הון עצמי 9.9-שווי שוק. 128-סטיית תקן 71-ביטא  1.9יחס שוטף12.8-
חברות כמו ביו לייט הן חברות עם פוטנציאל עצום אך כרגע חברות אלו אינן מייצרות הכנסות ממכירות )כרגע יש מוצרים ,אך
נמצאים עדיין בבדיקה( המוצרים הנ"ל עדיין בשלבי פתוח )וקבלת אישורים( ,למרות הנתונים הנ"ל החברה מוגדרת כחברה
מפסידה ,אין הכנסות או רווח ממכירה ,אלא כרגע רק הוצאות כגון ,הוצאות הנהלה ,הוצאות מחקר פיתוח ,אך כאמור הפוטנציאל
עצום ואת זה רואים באמונתם של המשקיעים .המניה טיפסה מתחילת השנה ב ,93%כמעט הכפילה את עצמה ,המשקיעים
תמיד מביטים קדימה וכרגע יש אמון במוצרי החברה ובהתפתחות של מוצרים אלו.
צפי לעתיד:
ביו לייט והחברות בנות שואפות להמשיך לפתח את מוצריהן ,להגן עליהם בפטנט רשום ובעתיד הלא הכי קרוב לשווק לייצר
ולמכור את המוצרים בעולם .שווי השוק של המוצרים הנ"ל מוערך במיליארדי דולרים ,הפוטנציאל קיים לכן חברות הבת
ממשיכות לגייס כסף המוצרים מוחשיים אך קבלת האישורים איטית יחסית.
לאחר שרשות המזון והתרופות האמריקנית אישרה לחברת ביולייט לוותר על שלב א'' בניסוי התרופה נגד השמנה תחל ביולייט
בראשית  2007את שלב ב'' בניסוי התרופה .לראשונה יאספו תוצאות מובהקות סטטיסטית באשר ליעילות התרופה למניעת
השמנה בבני אדם .הניסוי יימשך שלושה חודשים בשלב השני ואז יידרשו מספר חודשים נוספים לפני שרשות המזון והתרופות
תיתן אור ירוק לחברה להמשיך הלאה.
חברת אוביקיור חברת הבת של ביו לייט ,מתכננת גיוס פרטי של  7-10מיליון דולר בארה"ב לפי שווי חברה של  70-100מיליון
דולר.
סיכום:
לחברת ביולייט ארבע חברות ,לכל חברה פוטנציאל עצום להצליח ולמשוך את החברה לשיאים חדשים ,כרגע החברה הנה
חברה מפסידה ,אין הכנסות ממכירות ,המוצרים בשלבי פיתוח וניסוי ,קיים סיכון מסוים שיקרה משהו שלילי בדרך אל האישורים
המיוחלים .אך לביולייט ארבע חברות ומוצרים שונים .לדוגמא ,כרגע החברה המובילה הינה אובקיור ,אובקיור נמצאת בשלבי
פיתוח ואישור מתקדמים לתרופה לטיפול בהשמנת יתר ששוי השוק מוערך במיליארדי דולרים )השמנת היתר הוא אחד
התחומים המרכזים את מירב תשומת הלב של הקהילה הרפואית הבינלאומית ,וזאת בעקבות החמרתה המהירה של של הבעיה
בשנים האחרונות(.
להערכתנו ביולייט אחת החברות המעניינות והמרתקות בתחום עיסוקה ,לחברה צוות ניהול מצוין )ד"ר גל ארליך ,העומד בראש
משרד הפטנטים המוביל בארץ בתחום מדעי החיים ,ומי שבאופן אישי נמנה על יזמי החברה( .ביולייט אחת החברות בתחום
הביוטכנולוגיה היכולה להגיע להישגים בעתיד וכך למקסם את הפוטנציאל הקיים בה וע"י כך למקסם את הרווחים למשקיעים.

קצת על התחום ושוק ההון:
תחום הביו טכנולוגיה פורח בשוק ההון בשנה האחרונה ,עד לא מזמן ראינו את החברות הנ"ל מגיסות כסף מקרנות הון סיכון
ומשקיעים פרטיים ,אך בשנה האחרונה ראינו גיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני שקלים .בשנה האחרונה ראינו ביקוש גובר
לחברות הנ"ל ,כשליש מגיוסי ההון הן של חברות ביוטכנולוגיה ,רואים פוטנציאל עצום אך הסיכון גם כן גדול.
להערכתנו ,לכל מי שמשקיע לטווח ארוך ,יש מקום לחברת ביוטכנולוגיה )כמובן עם פוטנציאל( בתיק ההשקעות )ביחס סביר
לתיק( .החברות הנ"ל הן חלק מהעתיד וניתן לראות בברור את הפוטנציאל בחברה כמו ביו לייט.
כדאי לעקוב...
צוות "ספונסר" בשיתוף עם maki

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
שיהיה לכולנו שבוע מצוין.
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית שלנו 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.

