הסקירה השבועית של ספונסר – 09.06.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית  -שבוע מסחר שלילי לשם שינוי עבר על הבורסה בתל-אביב ,מדד הנדל"ן הפעם הוביל את הירידות
כשרשם ירידה של למעלה מ 4% -במשך השבוע .מחזורי המסחר היו ממוצעים – המחזור היומי הממוצע עמד על כ1.7 -
מיליארד שקל.
יום ראשון נפתח בעליות שערים קלות במדדים המובילים שהתחזקו במשך יום המסחר בהתאם למגמה החיובית שנרשמה
בשווקי העולם ביום שישי כשברקע פורסם כי הרבעון הראשון היה רבעון שיא בהנפקות ובהגשת תשקיפים לבורסה ,שרי אריסון
סיימה להשתלט על מלח ומחזורי המסחר במאי רשמו שיאים חדשים.
המגמה החיובית נבלמה ביום שני בהשפעת צניחה של כמעט  8%בסין ופתיחה שלילית של שבוע המסחר בשווקי אירופה.
המדדים המובילים נסחרו לאורך יום המסחר בטריטוריה השלילית למעט מדד הבנקים אשר נסחר בעליה ,לקראת סיום
הירידות התמתנו כשבסיכום יומי מדד המעו"ף אף ננעל בעליה של  ,0.21%מדד הנדל"ן  15ירד ב 0.61% -ומדד הבנקים עלה
ב .0.53% -ביום שלישי המדדים המובילים רשמו עליות שערים בהובלה של מניות הבנקים ומדד המעו"ף אף רשם שיא חדש
ברמה של  1141נקודות בניגוד למגמה המעורבת שנרשמה בשווקי העולם .ברקע המסחר הודיע גאיידמק שרכש את השליטה
בחברת אמריס שמחזיקה בפטרוגרופ וזאת לאחר שרכש קודם לכן את בית ההשקעות גלאון ואת אוסיף ,עוד פורסם כי קבוצת
דלק זכתה במכרז של פי גלילות.
יום רביעי נפתח ביציבות כאשר המדדים המובילים רשמו עליות שערים קלות בפתיחת המסחר ,אולם לאחר כחצי שעה עברו
להיסחר בטריטוריה השלילית והירידות התחזקו עד הסיום בהובלת מניות הנדל"ן על רקע המגמה השלילית בשווקי אירופה
שנבעו מכך שהבנק המרכזי העלה את הריבית של מדינות גוש היורו ב 0.25% -לרמה של  .4%בשעות הצהריים פרסם בנק
ההשקעות מורגן סטנלי סקירה על מצב המשק .בסקירה נאמר בין היתר שאין צורך בהפחתת ריבית נוספת.
ביום חמישי המדדים נסחרו בשעות הבוקר במגמה מעורבת כאשר מדד הבנקים ומדד הנדל"ן נסחרו בטריטוריה השלילית ואילו
מדד המעו"ף ומדד ת"א  75נסחרו ביציבות סביב שערי הפתיחה .בשעות הצהריים המדדים המובילים עברו להסחר בירידות
שערים אשר החריפו ובשעה  16.00מדד המעו"ף אף נסחר בירידה של כמעט  2%ומדד הבנקים בירידה של  2.4%וזאת
בעיקר בזכות התחזקותו של הדולר שקפץ בלמעלה מאחוז ,לקראת סיום המדדים תיקנו מעט כלפי מעלה .אלביט מערכות
פרסמה כי זכתה בחוזה של  100מיליון דולר מצבא בריטניה CIBC,העלו המלצה למניית רדוור שקפצה בתגובה בכ,5% -
אלביט הדמיה נכנסה לפרוייקט ענק בהודו ותקים שכונת יוקרה בהיקף מכירות של  3מיליארד דולר וגזית גלוב הודיעה כי היא
מגדילה את פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב ע"י רכישת שני מבנים במיאמי ב -20.6מיליון דולר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.36% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.66% -מדד הבנקים ירד ב ,0.38% -מדד נדל"ן  15הוביל
כאמור את הירידות ורשם השבוע ירידה חדה של  4.26%ומדד התל-טק  15מנגד רשם עליה שבועית של .1.29%
בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כמעט  4%לרמה של  4.21ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף ירידות שערים אולם נתמך ברמת התמיכה השוכנת ב 1100 -נקודות ,רק
שבירה וסגירה ברורה מתחת לרמה זו תהווה איתות מכירה טכני למדד .לדעתנו יש להשאר עם חשיפה סבירה אך זהירה לשוק
המנייתי ובעיקר לתחום הנדל"ן ולהמתין להתפתחויות.
שקל-דולר – הדולר רשם בשבוע החולף עליות שערים חדות מאוד של כ 4% -כפי שצפינו בשבוע שעבר ("נראה כי הוא בדרכו
להמשיך כלפי מעלה") אל מול השקל וביום שישי שערו היציג נסגר ברמה של  4.197ש"ח לדולר .כעת נראה כי הדולר יעצור
"לנוח" ויתממש מעט לאחר העלייה החדה כאשר היעד לטווח היותר ארוך הוא  4.30ש"ח לדולר.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק רשם שבוע מסחר שלילי וירד בחדות ביום חמישי בהמשך למימוש שהתרחש ביום רביעי על רקע
החשש מהעלאת ריבית בעקבות עליה בתשואות האג"ח הארוכות .במקביל פורסמו מספר נתוני מאקרו מעורבים שתרמו
לאווירה השלילית .מהזוית הטכנית המימוש מרמת השיא ב 2626 -היה מלווה מחזורי מסחר גבוהים ביחס למחזורים שנרשמו
בגל העליות האחרון מסוף חודש מאי ,בנוסף מתנד ה RSI -שבר כלפי מטה את רף ה .50 -מצד שני המדד נתמך מעל קו
התמיכה העולה ונחר מעל רמת התמיכה האופקית החשובה ב 2520 -נקודות .המדד תיקן יפה חלק מהירידות ביום שישי וצפוי
לחזור ולדשדש כל עוד רמת התמיכה נשמרת.
 – S&P 500מדד ה S&P -רשם ירידה שבועית חדה של  50נקודות מהשיא ב 1540 -ובליווי מחזורי מסחר גבוהים מאוד.
בנוסף המדד שבר כלפי מטה את התעלה העולה מחודש אפריל .בסקירות האחרונות ציינו כי קיימת סטייה דובית במתנדים
והמחזורים סביב רמת ה 1530 -נקודות שהיו יחסית נמוכים והצביעו על חולשה .הצפי לימים הקרובים הוא תיקון קל למימוש
החד כאשר רמת ה 1507 -נקודות מהווה התנגדות ורמת ה 1480 -משמשת כרגע כרמת תמיכה .גם המדד הנ"ל תיקן יפה
ביום שישי וצפוי לחזור ולדשדש כל עוד רמת התמיכה נשמרת.
מדד ( FTSEבריטניה) – המדד הבריטי שוב נתמך יפה (ראה גרף) ביום שישי מעל רמת התמיכה החשובה לטווחהקצר-בינוני
ברמת  6450נקודות וכל עוד המדד לא שובר תמיכה זו הוא ממשיך להיות באיתות קניה טכני לדעתנו.

נפט -הנפט נסחר לאורך השבוע בתחום התעלה האופקית עם נטייה לעליות שערים ,הנפט נבלם ביום חמישי ע"י רמת ה-
 $66.9כשברקע סופת הציקלון "בונו" אשר גורמת להפרעה באספקת הנפט מעומאן ובנוסף פלישה של צבא טורקיה לצפון
עיראק .נראה שהנפט קרוב מתמיד לפריצת התעלה ,אך יש להמתין לפריצה אמיתית בגלל חוזקה של ההתנגדות ,מחיר יעד
התבנית סומן ב .$72.3 -כל עוד הנפט לא פרץ הנחת העבודה נשמרת  -המשך הדשדוש בטווח שבין רמת ה $66.9 -לבין רמת
ה $61.5 -כמתואר בגרף המצורף.

ניתוח מניות
דרבן ( – )411017חברת נדל”ן בשליטתו של אליעזר פישמן ,הפועלת בייזום ,רכישה והקמת מבנים להשכרה לתעשייה,
מלאכה ,משרדים ,הייטק ומסחר ברחבי הארץ ובהשקעה בנכסי נדל”ן מניבים בקנדה ,ארה”ב וגרמניה .כמו כן ,החברה פועלת
בתחום הביוטכנולוגיה ,ומחזיקה ב 50% -בתחנת דלק .בעלת עניין נוספת בחברה הנה חברת טאו הבורסאית .מניית דרבן
רשמה השבוע ירידות שערים חדות וחתמה את יום המסחר האחרון (חמישי) מעל רמת התמיכה האופקית ב 2760 -נקודות.
איתות טכני חיובי יתקבל במידה ויתקבל נר היפוך מעל רמת תמיכה זו.
הראל השקעות ( – )411017החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע”מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשישה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות
וביטוח אובדן רכוש .בנוסף ,להראל פעילות משנית בשוק ההון ובנדל”ן .כמו כן ,פעילה הראל בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל
אחרות .בספטמבר  2006הושלמה עסקה ,לפיה רכשה הראל את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז’ ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
הראל השקעות פרצה ביום חמישי שעבר את קו ההתנגדות ב 24000 -נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה מאוד ,לאורך שבוע
המסחר שחלף המניה התבססה מעל רמה זו כפי שניתן לראות בגרף המצורף ובנוסף נסחרת בתעלה עולה לכן רמה זו חשובה
להמשך התנועה כלפי מעלה .מי שטרם רכש יכול להמתין לנר היפוך חיובי עם גיבוי של מחזור מסחר גבוה מעל רמת ה-
 24000נקודות.
אל על ( -)1087824החברה נמצאת ברמות תמיכה חזקות באיזור  200-209נקודות ולדעתנו יכולה לתת מהלך עולה נאה
במיוחד לאור העובדה שהדולר שעלה חזק מיטיב מאוד עם החברה ,העליות בזמן האחרון היו מלוות במחזורים גדולים מאוד
לעומת הירידות בהן מחזורי המסחר היו נמוכים .לדעתנו המניה באיתות קניה טכני כל עוד היא לא שוברת את התמיכה החזקה
ברמת  200הנקודות.
טבע ( – )TEVAמניית טבע רשמה שבוע מסחר שלילי בהתאם למימושים שנרשמו במדדים המובילים ובהמתנה להתפתחויות
בעניין תרופת ה lotrel -כשברקע המלצות חיוביות ממספר בתי השקעות ותחילת ניסוי שלב  IIIבתרופה לטיפול בטרשת נפוצה
שעתידה להחליף את הקופסון .טכנית המנייה מדשדשת בין רמת התמיכה ב $38.5 -לבין רף ה $40 -לכן הצפי הוא המשל
הדשדוש .שבירה של התמיכה ב $38.5 -תהווה איתות שלילי להמשך התיקון אל עבר רמת המפתח ב.$38 -
אפריקה ( -)611012החברה הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ ובחול .לקבוצה שישה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחול ,נכסים מניבים ,קבלנות ובניה ,מלונאות ונופש ,תעשייה ותשתיות .מהסקירה
הקודמת שלנו  .http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2996המניה שברה ביום המסחר האחרון את רמת
התמיכה האופקית ב  44000ונתנה איתות מכירה נוסף .רמת תמיכה חשובה היא תיקון  61.8למהלך העליות האחרון שנמצא
בשער  42700שבירה שלה יכולה לשלוח את המניה להמשך מימוש.
אאורה ( -)373019החברה פועלת במישרין ,באמצעות חברות בנות כיזמית בתחומי הנדל"ן בעיקר במזרח אירופה ובישראל,
בשני תחומים עיקריים :תחום הנדל"ן המניב ובתחום הבניה למגורים .מאמצע מרץ החלה המניה במהלך עולה שהביא להכפלת
ערך החברה ולקביעת שיא ברמת  770נק' .מרמת השיא התממשה המניה וכעת נסחרת בתעלה אופקית בטווח מסחר צר.
רמת  650תומכת במניה מלמטה ורמת  700מתנגדת מלמעלה פריצה לאחד הכיוונים יכול להוציא מהלך.
לאומי ( -)604611הבנק מאורגן ב 4 -קווי עסקים :בנקאות עסקית ובינלאומית ,בנקאות קמעונאית ,בנקאות מסחרית ובנקאות
פרטית והשקעות .הבנק עוסק בכל מגוון הפעילויות הבנקאיות כולל :מתן הלוואות לרוכשי דירות ומימון קמעונאי (משכנתא),
חיתום וניהול הנפקות ציבוריות ופרטיות ,ביצוע הערכות כלכליות לחברות ,ייעוץ לגבי ניירות ערך ונכסים פיננסיים ,מסחר
בניירות ערך וניהול תיקי ניירות ערך .למרות קביעת שיא חדש במסחר התוך יומי ( )1810כשלה המניה בסגירה מל השיא
הקודם ב .1785 -לדעתנו סגירה ברורה מעל לשיא תיתן אפשרות כניסה נוחה .למי שמחזיק יש לעבוד עם טריילינג פרופיט כדי
להימנע מהפסדים במקרה של המשך מימושים.
 – )DISCA )Discovery holdings Coהחברה עוסקת במתן שירותים בתחום המדיה באמצעות קבוצת חברות
שבשליטתה ,מייצרת ומספקת שירותי רשת לתקשורת ותעשיית הבידור בארה"ב .טכנית המניה מתכנסת לקראת תנועה
ונסחרת סביב רמת השיא ב .$24 -בגרף היומי ניתן לראות מספר פרמטרים המצביעים על חולשה במניה ,מחזור המסחר ירד
בהדרגה וכן קיימת סטייה דובית מתמשכת במתנד ה RSI -ובמתנד ה . MACD -שבירה של רמת ה $23.5 -תהווה איתות
שלילי ותסמן את תחילת התיקון הטכני אל עבר רמת ה ,$21 -מנגד פריצה של רמת השיא ב $24 -בליווי מחזור מסחר גבוה
תהווה איתות שורי.
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כתב :אופיר ויסלברגר ("אורקל")

בסיכומו של שבוע מסחר תנודתי בבורסה בתל אביב התהפכה המגמה החיובית כאשר מדד המעוף נחלש ב,1.36% -
מדד יתר  30התחזק ב 0.27% -ואילו מדד נדלן  15שהוביל את הירידות איבד  ,4.26%המחזור היומי הממוצע רשם עליה
קלה ועמד על  1.8מיליארד . ₪
ברחבי העולם ,מדד סין שנחאי שהמשיך לאבד גובה סיים את השבוע בירידה של  1.84%זאת לאחר שביום שני ירד המדד
בכ ,8% -מדד גרמניה הדקס שרשם מהלך עליות מרשים של כ 14.5% -במהלך החודשיים האחרונים מאבד מגובהו ומסיים
את השבוע בירידה חדה של .4.62%
בארצות הברית ,מדד הנאסד"ק רשם ירידה של  2.78%ומדד הדאו ג'ונס מסיים בירידה של . 2.95%

שינוי מתחילת החודש

שינוי שבועי

1.36%-

1.36%-

ת"א 25

1.02%-

1.02%-

ת"א 100

4.26%-

4.26%-

נדלן 15

0.38%-

0.38%-

מדד הבנקים

0.27%+
0.38%-

0.27%+
0.38%-

יתר 30

מדד

מדד כללי

בשוק המט"ח ,מתחזק הדולר השבוע בכ 3.5% -ואף מפגין עוצמה כאשר חוצה בקלות את רמת  , ₪ 4.2האירו שלא נשאר
חייב מתחזק ב.2.82% -

שינוי מתחילת החודש

שינוי שבועי

3.59%+

3.48%+

דולר

2.77%+

2.82%+

אירו

המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...

מטבע

את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית גילאון  ,מניית החברה העוסקת בשוק ההון ומחזיקה בספרינט ובאיי.אף.אן
רשמה עליה של  77.45%בליווי מחזורי מסחר הגדולים בהרבה מהמחזור הממוצע .סיבת העלייה הייתה ההודעה כי
המיליארדר ארקדי גאיידמק רוכש מבעלי השליטה בחברה  50.48%מהמניות תמורת  84.4מליון  ₪במחיר של  46%מעל
מחיר השוק.
ממדד ת"א  25בלטו השבוע במיוחד  4מניות  .הראשונה ,מניית חברת אפריקה העוסקת בנדל"ן ובנייה ומחזיקה בין היתר
באפריקה נכסים אפריקה מגורים ודניה סיבוס ,מניית החברה מאבדת מערכה  5.54%ומשלימה ירידה של כ 21% -מתחילת
חודש מאי .מניית אי.די.בי אחזקות שבשליטת המיליארדר נוחי דנקנר התממשה וירדה ב , 6.3% -מנייה נוספת מקבוצת
אי.די.בי הייתה מניית אי.די.בי פיתוח ,מניית החברה המחזיקה בן היתר בדיסקונט השקעות כלל תעשיות וכלל ביטוח
נחלשת ומאבדת מערכה  .6.72%האחרונה שבלטה ממדד ת"א  25הייתה מניית פריגו ,מניית החברה העוסקת
בפיתוח,יצור ושיווק תרופות ותוספי מזון רשמה עליה של  5.36%לאחר שהודיעה כי היא מצפה להשיק השנה תרופה לטיפול
בחומציות בקיבה אשר מכירותיה בארצות הברית יסתכמו בכ -90מליון דולר בשנה.
ממדד ת"א  75בלטו השבוע באור הזרקורים מספר מניות ,מניית חברת מבטח שמיר המשקיעה בחברות נדל"ן ,טכנולוגיה
ותקשורת רשמה עליה של  6.15%כאשר היא ממשיכה להרשים ומשלימה עליה של כ 44% -מתחילת השנה .מניית חברת
פמס המייצרת אמצעי מיגון בליסטיים לשימוש באפודי מגן ,מיגון כלי רכב ומבנים רשמה עליה של  16.29%ללא כל הודעה
מיוחדת .מנייה נוספת שרשמה תנודה ללא הודעה מיוחדת הייתה מניית כלכלית ירושלים ,מניית החברה העוסקת בייזום,
הקמת והשכרת מבנים לתעשייה ,מסחר ומשרדים ,רשמה ירדה של  8.64%ומשלימה ירידה של כ 13% -במהלך החודשיים
האחרונים .מניית חברת מטריקס העוסקת באספקת פתרונות תוכנה ושיווק מצורי חומה ותוכנה ,זכתה השבוע בפרויקט
שהיקפו הכספי נאמד ב 3.3 -מליון  ₪לשדרוג מערך הקיים כיום ברשות שדות התעופה למערכת ממשקים מאוחדת על גבי
פלטפורמת  Biztalk server 2006של מיקרוסופט ,מניית החברה הגיבה בעליה של  10.23%להודעה זאת ולהודעה על
חלוקת דיבידנד של  35אג' למניה ובנוסף משלימה עליה של כ 38% -מתחילת השנה .מניית חברת אלווריון העוסקת
בפיתוח יצור ושיווק מוצרי תקשורת אלחוטית לרשתות מחשבים מקומיות ומוצרי גישה אלחוטית לאינטרנט רשמה עליה של
 12.54%לאחר ההודעה בשבוע שעבר כי החברה תספק את פתרונות ה  WiMAXלחברת אנפורטה מרוסיה באופן מסחרי.
השבוע כמו בכל שבוע את התנודות המרשימות ביותר הציגו מניות היתר .מניית חברת פטרו גרופ המשקיעה בתחנות דלק
וחנויות נוחות בארה"ב מזנקת השבוע ב 54.63% -לאחר הפרסום כי המיליארדר ארקדיי גאידמק שהחליט לצאת למסע
רכישות השבוע ,ירכוש גם את חברת אמריס המחזיקה כ 51% -בחברת פטרו גרופ .מניית נוספת שהושפעה השבוע ממסע
הרכישות של גאידמק היית מניית חברת ספרינט המשקיעה בני"ע ומכשירים פיננסים ,מניית החברה אשר נמצאת בשליטת
גילאון השקעות שנרכשה השבוע כפי שצוין על ידי גאידמק רשמה עליה של  31.66%והשלימה עליה של כ 106% -מתחילת
השנה .מניית חברת שלדות העוסקת ביצור ושיווק מוצרי תעבורה נגררים ובעבודות מתכת רשמה ירידה של  18.77%לאחר
פרסום דוח מאכזב יחסית לרבעון הראשון השנה .מניית חברת גן שמואל העוסקת ביצור חומרי גלם לתעשיית המשקאות
הקלים ,וביצור מיצים טבעיים ומוצרי עגבניות הציגה עליה של  33.87%לאחר הצגת דוח מרשים לרבעון ראשון לשנת 2007
בסוף השבוע שעבר .מנייה נוספת שהציגה דוח בסוף השבוע שעבר היית מניית חברת אברבוך העוסקת ביבוא ושיווק
פורמייקה לבידים ומוצרי עץ ,מניית החברה רשמה ירידה של  23.62%בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל בתגובה לדוח
המאכזב יחסית .מניית חברת אקס טי אל העוסקת בפיתוח ,יצור ושיווק תרופות כנגד מחלת הצהבת צונחת השבוע ב-
 20.63%לאחר כשלון תוצאות ניסוי בתרופה לטיפול בצהבת .מניית חברת פיננסיטק אשר בשליטת משה הבא ניצלה
השבוע את מסע הקניות של גאידמק כאשר לאחר הודעת המיליארדר על רכשית אמרייס המחזיקה בפטרו גרופ הודיעה
פיננסיטק על מכירת  108אלף מניות של פטרו גרופ המחוזקות בידה בשווי משוער של  3.6%לפני מס ,לאחר ביצוע העסקה
מחזיקה חברת פיננסטיק בכ 11.75% -מהון המניות המנופק של פטרו גרופ ,מניית החברה הגיבה להודעות הרכישה של
פרטו גרופ ולהודעת מכירת חלק המוחזק על ידי חברת פיננסטיק בעליה שבועית של  29.44%ובליווי מחזור מסחר גבוה
מהממוצע .המניה האחרונה השבוע שהושפעה מרכישות גאידמק הייתה מניית צאם שעלתה בכ 50% -אך התממשה
וסיימה את השבוע בעליה של  ,12.87%מניית החברה העוסקת בין היתר בשיווק ביצים הוזכרה כחברה פוטנציאלית עבור
גאידמק לרכישה ,מאחר שהתחום בו שולט גאידמק ברוסיה הוא תחום הביצים.
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על רגל אחת

אזורים ( -)715011המניה שברה ביום המסחר את השפל האחרון ב 4862 -בליווי מחזור מסחר ער ובכך נתנה איתות יציאה
לסוחרי טווח קצר .תמיכה קרובה קיימת באזור של  4660-4670ותמיכה הבאה קיימת בנמוך שנתי .4350
גי' טי סי ( -)1091080המניה נסחרת קרוב מאוד לשיא ב 7000 -נק' .סגירה מעל לשיא בליווי מחזור גבוה ייתן אפשרות כניסה
נוחה כאשר הסטופ  /טריילינג פרופיט ימוקם בשבירה של .6500
אגוד ( -)722314ממשיכה איתנו במדור משבור שעבר  . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=3028המניה
ממשיכה להיסחר מעל לרמה תמיכה אופקית חשובה ב 2150 -וכל עוד היא מעל לרמה זו היא נשארת חיובית וצפויה להמשיך
ולרשום עליות שערים .סטופ  /טריילינג פרופיט ימוקמו בסגירה ברורה מתחת לרמה הנ"ל.
מי עדן ( -)404012מניית יתר תנודתית בעלת מחזורי מסחר בינוניים בד"כ .המניה מתקרבת להתנגדות אופקית ב,4500 -
סגירה ברורה מעל רמה זו בליווי מחזור מסחר ייתן אפשרות כניסה נוחה למניה .מתנד  dxתומך בעליה האחרונה ומראה על
התחזקות מגמה עולה.
איזי אנרגיה ( -)1080688מניית יתר תנודתית בעלת מחזורי מסחר גבוהים .בשלושת השבועות האחרונים המניה נסחרת
בטווח מחירים צר בליווי מחזורים נמוכים וייתכן שמכינה מהלך לאחד הכיוונים .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה אגרסיבית
ברמת המחירים הנוכחית כאשר השפל האחרון ב 17.2 -יהווה נקודת יציאה מחשש להמשך ירידות.

קרנות במיקוד – הקרנות הבולטות של אילנות בטוחה
מהפכת ועדת בכר הביאה את הבנקים למכור את קרנות הנאמנות שברשותן לחברות פרטיות.
"אילנות קרנות נאמנות" אשר נוסדה ב -1981והייתה בבעלות בנק דיסקונט ,הועברה לידי חברת "כלל פיננסים בטוחה ניהול
השקעות בע"מ" ,והתאחדה עם קבוצת הקרנות של החברה – בטוחה קרנות נאמנות .כיום "אילנות בטוחה" מנהלת כ -60
קרנות נאמנות בהיקף כספי של  10מיליארד שקלים המהווים כ -8%מנתח שוק קרנות הנאמנות בישראל .אנו נסקור כאן מס'
קרנות בולטות של "אילנות בטוחה".
אילנות חו"ל אמריקה הלטינית – מס' נייר 5103791
קרן המשקיעה במניות של חברות הנסחרות באמריקה הלטינית .רוב נכסי הקרן מושקעים במניות של החברות המובילות
באמריקה הלטינית ואשר נכללות במדד .ILF
התפלגות נכסי הקרן :ברזיל  53%מקסיקו .35%
תשואה  12חודשים אחרונים 8.5% :נכון ליום30.04.07 :
דירוג יהלומים של חברת "מעלות" 3 :כוכבים
אילנות חו"ל טמפלטון מנוהלת – מס' נייר 5104708
קרם מנייתית גלובלית המנוהלת ע"י פרנקלין טמפלטון בשיטת  - Bottom Upהתיק בנוי עפ”י תורת ההשקעות המבוססות על
תהליך של ”מלמטה  -למעלה” ,על פיה מנהל הקרן בוחר מניות מבלי להתייחס למשקלן במדדים ,במגזרים ובבורסות .בדרך
כלל ,התיק כולל בין  70ל 100 -מניות 1.50% - 1.00% ,מינימום אחזקה במניה ,עד ל 3.0% -כשיש הצדקה לכך.
החזקות בולטות בקרןMicrosoft, centrica, siemens :
תשואת  12החודשים האחרונים 7% :נכון ליום 30.04.07
אילנות גמישה – מס' נייר 5111430
קרן נאמנות המאפשר למנהלי ההשקעות גמישות מלאה בקביעת השקעות נכסי הקרן.
החזקות עיקריות בקרן :טבע  ,3.5%קבוצת דלק  ,2.68%כלכלית  ,2.26%פועלים 2.25%
תשואת הקרן ב -12החודשים האחרונים 38% :נכון ליום  07.06.07מדורגת שנייה מבחינת התשואה ומקום  5במדד שארפ
בקטגוריית הקרנות הגמישות.
היקף הנכסים המנוהלים 50 :מיליון שקלים.
כיום בחשיפה מנייתית של 94%
אילנות מנוהלת  10%-מס' נייר 5231071
הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים שירות של ניהול תיק השקעות תוך הגבלת החשיפה המנייתית לעד .10%
החזקות עיקריות בקרן 48% :צמודי מדד מתוכן גליל  5472כ-16%
תשואת הקרן מתחילת השנה6.8% :
סך נכסי הקרן :כ -76מיליון שקלים.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
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.

