הסקירה השבועית של "ספונסר" – 18.05.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית  -שבוע המסחר אשר הסתיים בירידות שערים היה רגוע יחסית וללא תנודות קיצוניות .גם השבוע
נרשמו שיאים חדשים כאשר מדד המעו"ף כמעט ונגע ברמת  1130נקודות .מנגד ,שאר המדדים רשמו ירידות שערים בהובלת
מדד הבנקים שרשם ירידה שבועית של כ .2.5% -מחזורי המסחר רשמו ירידה קלה – המחזור היומי הממוצע עמד על כ2 -
מיליארד שקל.
יום ראשון נפתח בעליות שערים קלות במדדים המובילים בניגוד למגמה המעורבת שנרשמה בשווקי העולם במסחר ביום שישי
ועל רקע סקירות מנוגדות של בתי ההשקעות UBS ,וסיטיגרופ ,על מצב המשק הישראלי .לקראת שעות הצהריים ,עברו
המדדים להיסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הבנקים והנדל"ן ,אולם בהמשך היום חזרו לטריטוריה החיובית,
למעט מדד הבנקים .בסיכום יומי ,מדד הנדל"ן  15עלה  ,1.35%מדד ת"א  75עלה ב 0.73% -ואילו מדד הבנקים ירד כאמור ב-
.0.5%
ביום שני נמשכה המגמה המעורבת כאשר מדד ת"א  75רשם עלייה של כ 0.5% -ומדד הבנקים המשיך לרדת ב0.85% -
נוספים .בימים שלישי ורביעי המדדים החליפו תפקידים כשמדד המעו"ף רשם עליות של כאחוז במצטבר ומדד ת"א  75רשם
ירידות של כ .1.5% -ביום רביעי פורסם כי בהתאם לציפיות ,ישראל אכן תצטרף לארגון המדינות המפותחות ( .)OECDנציין כי
מדובר בפתיחת מו"מ שצפוי להימשך כשנה-שנתיים ושבסיומו ישראל תצורף כחברה מלאה בארגון ולעת עתה תשמש
כמשקיפה בחלק מהוועדות.
היום (ה') ,נרשמו ירידות שערים בכל המדדים המובילים למרות העליות הנאות שנרשמו אמש בוול-סטריט וזאת כנראה עקב
הפגזות צה"ל ברצועת עזה ביממה האחרונה ,כתגובה לירי הקסאמים בימים האחרונים והפחד מהתחממות אפשרית בגזרה.
הירידות גברו בשעת המסחר האחרונה ומדד הנדל"ן רשם בסיום יום המסחר ירידה חדה של כ .2% -היום ,בלטה מניית אורמת
אשר המשיכה במגמה השלילית ,לאחר הדו"ח המאכזב של הרבעון הראשון של השנה .ברקע ,בית ההשקעות אי.בי.אי פרסם
דווקא המלצת "קנייה" למניה ,עם מחיר יעד של  58שקל למניה (פרמיה של כ.)25% -
באפיק הסולידי ,המגמה החיובית נמשכה ,כאשר תשואת השחר הממשלתי ל 10 -שנים אף ירדה מתחת לתשואת האג"ח ל-
 10שנים האמריקאי ,מדובר בתופעה שלא היתה בעבר אשר מסמלת את האופטימיות הגדולה בקרב המשקיעים הישראלים.
בסיכום שבועי ,מדד המעו"ף עלה ב ,0.72% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.56% -מדד הבנקים ירד ב ,2.44% -מדד נדל"ן  15ירד
 2.05%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.97%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של  0.63%לרמה
של  3.952ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך כאמור לרשום בשבוע החולף עליות שערים ואף רשם שיא חדש במהלכו כשכמעט ונגע ברמת
 1130נקודות ,לדעתנו שוק המניות קרוב מאוד למימוש/תיקון טכני והוא ימשיך להיות תלוי בשווקי העולם בכלל ובשוק המניות
בארה"ב בפרט אולם יש לקחת בחשבון את ההתחממות בעזה ואת הקאסמים בשדרות ולכן לדעתנו יש להוריד חשיפה לשוק
המנייתי ובעיקר לתחום הנדל"ן (כפי שהצענו כבר בשבוע שעבר) כאשר התמיכה לטווח הקצר נמצאת כעת ברמה של 1107
נקודות ,שבירה וסגירה מתחת לרמה זו תהווה מבחינתנו איתות מכירה למדד לטווח הקצר-בינוני.
שקל-דולר – הדולר המשיך לרשום גם השבוע ירידות שערים אל מול השקל עד לרמה של  3.93ש"ח לדולר ומשם היום (שישי)
רושם המטבע האמריקאי תיקון חד כלפי מעלה אל עבר רמת  4ש"ח לדולר כנראה בעקבות התחממות הגזרה הדרומית כאשר
צה"ל מתקיף בעזה עקב המשך ירי הקסאמים אל עבר שדרות .התמיכה החזקה שוכנת באיזור רמת  3.95ש"ח לדולר כאשר
ישנה התנגדות חשובה לטווח הקצר ברמה הפסיכולוגית של  4שקלים לדולר.
מדד יורו  – )Eurostoxx 50( 50מדד היורו  50מכיל את  50החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בגוש האירו ,בנטרול
שינוי שער החליפים בין השקל-יורו .המדד פורץ היום (שישי) את רמת שיא כל הזמנים –  4450נקודות ומקבל בכך איתות קניה
טכני שכמובן מקרין על רוב מדדי אירופה.
קישור להרכב המדד http://uk.finance.yahoo.com/q/cp?s=%5ESTOXX50E -
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק ירד במהלך השבוע ב 0.9% -בהשפעת נתוני מאקרו מעורבים ודבריו של יו"ר הפד ,בן ברננקי,
בנושא שוק הנדל"ן והמשך האטת הכלכלה .טכנית המדד מתבסס מעל אזור התמיכה ב 2520 -נקודות ,בהתאם להנחת
העבודה משבוע שעבר ,כך שהיפוך מעליה יצביע על בדיקה חוזרת של רמת השיא ,ומנגד שבירה של רמה זו תהווה איתות
לתחילת תיקון.

 – S&P 500מדד ה S&P -רשם שבוע מסחר חיובי ואף שבר את השיא האחרון ,אולם נפח המסחר ממשיך לרדת בהדרגה
במקום להתרחב בהתאם למחיר העולה .טכנית המדד נע בתעלה עולה ושומר על רמת ה 1500 -נקודות לכן שבירה של רמה
זו תהווה איתות לתחילת דשדוש או תיקון אל עבר אזור התמיכה הקרוב ברמת ה 1480 -נקודות ומתחתיה רמת תמיכה
מהותית ב1460 -
נפט -הנפט חתם את יום המסחר האחרון בעליה חדה של  3.5%וננעל בסמוך ל $65 -בעקבות דיווחים על פעילות לקויה של
בתי הזיקוק בארה"ב .הזינוק נובע מחשש כי המלאי לא יעמוד בביקוש הגבוה בעונת הקיץ .טכנית הנפט השמיך גם השבוע
לנועה בתעלה אופקית בין רמת ה $67 -מלמעלה ורמת ה .$61.3 -פריצה של ההתנגדות תהווה איתות חיובי להמשך התיקון
כלפי מעלה.

הנפקה במיקוד  -תעודות מורכבות חדשות של מבט תעודות סל
תעודות סל מורכבות הינן ה"דור הבא" של תעודות הסל אשר משלבות מספר מדדים תחת תעודת סל אחת הן יהוו כלי השקעה
נוסף על מדף המוצרים של הבורסה בישראל.
"מבט תעודות סל" מצטרפת להנפקת תעודות הסל המורכבות ,לאחר ההנפקה של תעודות הסל המורכבות של חברת "אינדקס
תעודות סל".
תעודת סל סדרה כז' :תעודה מורכבת המשלבת מספר מדדים :מדד תל בונד ,מדד שחרים  ,0-2ת"א  ,25ות"א דיב' .20
חלוקת המדדים בתעודה:
 50%תל בונד
 30%שחרים  0-2שנים
 10%ת"א 25
 10%ת"א דיב' 20
עמלת ניהול0% :
עמלת המרה0.1% :
תקבולים:
 80%מהדיב' של מדד ת"א  25ומדד ת"א דיב'  20יושקעו במדד 20%.הנותרים נשארים בידי חברה המנהלת.
מדד שחרים  85% :0-2מהריבית מושקעים חזרה במדד 15% ,נשארים בידי החברה המנהלת.
מדד תל בונד 80% :יושקעו בחזרה במדד  20%נשארים בידי החברה המנהלת.
תעודת סל סדרה כח' :משולבת מדדים מקומיים ומדדי חול :מדד תל בונד ,מדד יורוסטוקס ,ומדד האנג סאנג.
חלוקת המדדים בתעודה:
 80%מדד תל בונד
 10%מדד יורוסטוקס
 10%מדד האנג סאנג
עמלת ניהול0% :
עמלת המרה0.1% :
תקבולים:
 80%מהריבית של מדד תל בונד יושקע במדד בחזרה 20% ,הנותרים נשארים בידי החברה המנהלת.
לגבי מדדי חו"ל אין חלוקת דיבידנד כלל ,כלומר נשארים בידי החברה המנהלת
תעודת סל סדרה כט' :משולבת מדדים מקומיים :מדד תל בונד  ,20ת"א  100ומדד שחרים  0-2שנים.
חלוקת המדדים בתעודה:
 60%מדד תל בונד 20
 30%מדד שחרים 0-2
 10%מדד ת"א 100
עמלת ניהול0% :
עמלת המרה0.1% :
תקבולים:
 80%מדיב' תל אביב  100יושקעו בחזרה במדד 20% ,הנותרים נשארים בידי החברה המנהלת.
 80%מריבית מדד תל בונד יושקעו חזרה במדד 20% ,הנותרים בידי החברה המנהלת.

 85%מריבית מדד שחרים יושקעו במדד ,והשאר בידי החברה המנהלת
תעודה מורכבת סדרה ל' :תעודה המשלבת מדדים מקומיים ומדדי חו"ל :מדד תא  ,25יורסטוקס ,מדד האנג סאנג ומדד הניקיי
חלוקת המדדים בתעודה:
 50%מדד ת"א 25
 30%מדד יורוסטוקס
 10%מדד האנג סאנג
 10%מדד הניקיי
עמלת ניהול0% :
עמלת המרה0.1% :
תקבולים:
 80%מדיבידנד מניות מדד ת"א  25יושקעו חזרה במדד והשאר נשארים בידי החברה המנהלת.
לגבי מדדי חו"ל אין חלוקה של דיבידנד בכלל.
כדאי לשים לב ל -2דברים חשובים:
.1למרות שעמלת הניהול היא  ,0%חלוקת הדיבידנדים והריבית של המדדים השונים מוגבלת מאד ובעצם מהווה את
עמלת הניהול בעצמה.
.2מדדי חו"ל בתעודות המורכבות מושפעות גם מתנודות המטבע .מדד יורוסטוקס צמוד ליורו ,מדד האנג סאנג למטבע
דולר הונג קונג ומדד הניקיי צמוד כמובן לין היפני.

ניתוח מניות
פטרוכימיים ( - )756015חברת החזקות ,אשר החזקתה העיקרית הינה  50%בכרמל אולפנים  -חברה תעשייתית הפועלת
בתחום הפטרוכימיה ועוסקת בייצור ושיווק של פולימרים ,המשמשים חומרי גלם בתעשיית הפלסטיק .כמו כן ,מחזיקה
פטרוכימיים בזכויות ברישיונות חיפושי גז טבעי ובבעלותה קרקעות שחלקן מושכרים וחלקן פנויים .במאי  2006רכשה החברה
החזקות בסקיילקס .המניה נמצאת בתבנית התכנסות מחירים .מאז תחילת השנה לא עשתה המניה מהלך משמעותי ,אך
מנגד ,מחזורי המסחר גדלו .פריצה של המניה לאחד הכיוונים ,תוביל למהלך לאותו כיוון .אנו מכניסים את המניה למעקב.
מיטרוניקס ( - )1091065מניית יתר בעלת סחירות בינונית .מיטרוניקס עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של רובוטים לניקוי בריכות
שחייה פרטיות וציבוריות .וכמו כן ,גם מתחזקת אותן ודואגת לחלקי חילוף .החברה פעילה בשוק העולמי ובעיקר באירופה
ובצפון אמריקה .אנחנו עוקבים אחר המניה מאז אפשרות הכניסה שהצגנו באמצע מרץ (ראו קישור מצורף) ובינתיים מורווחים
למעלה מ.35% -אנחנו ממשיכים להאמין בחברה לטווח הבינוני ומציינים כי יש לעבוד עם טריילינג פרופיט (ראו הסבר במדור
"יש מושג" באתר).
אפשרות הכניסה שהצגנו למניהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2744 :
אולימפיה ( - )179010מניית יתר בעלת סחירות בינונית – גבוהה .החברה עוסקת בשני תחומים עיקריים :ניהול ,פיקוח וביצוע
לפרויקטי נדל”ן בארץ ומתן שירותי פיקוח ובקרה על השקעות בחו”ל .ואיתור ,ייזום ופיתוח של הזדמנויות עסקיות ופרויקטים
בתחום הנדל”ן בישראל ובחו”ל .כל הפרויקטים בחו”ל ,ממוקמים בערי הבירה ובאזורים להם ייחודיות ,בין קרבה לצירי תחבורה
ראשיים ,פארקים ציבוריים ,מרכזי קניות פופולאריים ושכונות יוקרה .השבוע דיווחה החברה על השקעה מצד גורם שלישי
בחברת בת ,דבר שלהערכת החברה יצור רווח הון של כ 5 -מיליון אירו .כמו כן ,הודיעה כי חברת בת נוספת – נאנט ,התקשרה
בהסכם לרכישת כ 10 -דונם קרקע ברומניה .מאז אפשרות הכניסה שהצגנו ,המניה נתנה  35%רצופים והשלימה את היעד
שלנו וגם מעבר לכך .בשלב זה לדעתינו ישנו סיכוי טוב שהמניה יוצאת לתיקון ולכן אנו מציבים טריילינג פרופיט בסגירה מתחת
לשער .2200
אפשרות הכניסה שהצגנו לפני חודשhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2862 :
אלרון ( - )749077החברה בשליטת קבוצת אידיבי ,מחזיקה במספר חברות משמעותיות בפרופוליו שלה ,ובינהן :גיוון אימג’,
נטוויז’ן ,גליל מדיקל ,אטלנטיום ואר די סי רפאל .לאחרונה מתמקדת אלרון בתחום המים שנראה שלאט לאט צובר תאוצה,
ולפני חודשיים ,רכשה תמורת  3.4מליון דולרים ,כ 34% -בחברת אקוויז הישראלית העוסקת בתחום .ברביעי פורסם כי חברת
דסק"ש השולטת באלרון ,שוקלת לרכוש כ 10% -נוספים בחברה בדרך של הצעת רכש .מי שנכנס איתנו למניה (ראו קישור
מצורף) ,מורווח כבר כ .20% -המניה ניסתה השבוע לפרוץ את השיא אך התקשתה מעט בסוף היום והתקפלה מטה .בשלב זה
אנו ממשיכים להאמין בחברה לטווח בינוני ומציבים טריילינג פרופיט בסגירה מתחת לשער .6450
אפשרות כניסה שהצגנו לאלרוןhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2834 :
אלוני חץ ( - )390013החברה מתמקדת בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל”ן המניב במדינות מערביות (ארצות הברית
וקנדה) ובישראל ,לרבות פיתוח והשבחה של נדל”ן בישראל .עם החזקותיה העיקריות ניתן למנות את
 ,CAPITAL REALTYואת עוגן ואמות השקעות (חברות ציבורית הנסחרות בבורסת ת”א( .מבחינה טכנית ,ניתן לראות מהגרף כי
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רצועות בולינגר מכווצות ומרמזות על תנועה חדה בפתח .בשלב זה קשה לשער להיכן תגיע התנועה ולכן המניה נכנסת
למעקב .אנו נשתדל לעדכן בסקירות הבאות ו/או במהלך השבוע בפורום.
פועלים( - )662577הבנק פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו 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 .במסגרת קבוצת הבנק בארץ ,פועלים שני בנקים נוספים :מסד
ויהב .מפריצת איזור השיא ב -2300חזרה המניה לבדיקה חוזרת של השיא ומאז מדשדשת בטווח מסחר צר.
מחזורי המסחר התכווצו מעט השבוע וייתכן שמראים על המשך דשדוש ברמת המחיר הנוכחית .לדעתנו יש לעבוד עם טריילינג
פרופיט כדי להימנע מהפסדים.
טבע  – TEVA -מניית טבע המשיכה גם השבוע לרכז עניין לאחר שבנק השקעות סיטיגרופ העלה את מחיר היעד ל$54 -
בתגובה לאי הרכישה של מרק  KGaAבידי טבע .המניה פרצה ביום רביעי את רף ה $40 -לראשונה מאז מאי אשתקד במחזור
ממוצע .טכנית המניה נסחרת בתעלה עולה וכל התבססות מעל לרצועה התחתונה תהווה איתות להמשך המגמה החיובית.
הצפי לשבוע הקרוב – המשך התבססות מעל אזור שבין  $40לבין .$39.6
אלדין –  – ALDNמניית אלדין התהפכה ביום המסחר האחרון (חמישי) מעל לאזור התמיכה סביב רמת ה ,$20.5 -אולם
מחזור המסחר היה נמוך ביחס לממוצע ,לכן במידה ויתקבל נר חיובי נוסף עם גיבוי של מחזור גבוה המניה תשלים היפוך מעל
אזור התמיכה שתאפשר למניה להמשיך במגמה החיובית.
סלקום ישראל –  – CELחברת הסלולר סלקום דיווחה אמש שתירשם למסחר הכפול גם בבורסה של ת"א לצד פרטנר
שנסחרת כיום גם בבורסה של ת"א וגם בארה"ב .המניה פתחה את שבוע המסחר בזינוק חד דיווח על צמיחה של 7.3%
ברבעון הראשון לשנת  .2007טכנית המניה התממשה במשך  2ימי מסחר לאחר הזינוק מיום שני וביום המסחר האחרון
(חמישי) המניה רשמה עליה של  2.5%בליווי מחזור מסחר גבוה .הצפי הוא המשך המומנטום החיובי.
 –JPM – J.P. Morganמניית בנק ההשקעות העולמי ג'י.פי מורגן זינקה במהלך חודש אפריל האחרון בתגובה לפרסום מאזן
וצפי חיובי לשנת  2007ומאז המניה מדשדשת בין רמת ה $53.25 -לבין  $51.5כתהליך התבססות מעל רמת השיא מחודש
פברואר .איתות טכני חיובי יתקבל בפריצה של רמת ה $53.25 -עם גיבוי של מחזור מסחר גבוה.
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כתב :אופיר ויסלברגר (הידוע בכינויו בפורום כ"-אורקל")
בסיכום שבוע מסחר מעניין בבורסת תל-אביב נוצרה מגמה מעורבת כאשר מדד המעו"ף המשיך לשבור שיאים חדשים ואף
התקרב לרמת  1130נקודות .מדד המעו"ף סיים את השבוע בעליה של  0.72%והשלים עליה של  4.78%מתחילת החודש.
בשאר המדדים לעומת זאת התקבלה מגמה הפוכה כאשר מדד נדלן  15ירד ב 2.05% -והמשיך לרשום מזה שבוע שני
ברציפות ירידות שערים חדות ,מדד הבנקים גם איבד גובה וירד בכ ,2.5% -זאת לאחר שרק בשבוע שעבר רשם שיא חדש,
מחזורי המסחר רשמו ירידה קלה השבוע כאשר המחזור היומי הממוצע השבוע עמד על  2מיליארד . ₪
ברחבי העולם ,נמשכה המגמה המעורבת כאשר הנאסד"ק רשם ירדה של כ ,0.9% -מדד הדאו ג'ונס לעומתו רשם עליה של כ-
 1.1%ונראה שיש חוסר שיווין בפעם הראשונה מזה זמן רב בין שני המדדים האלו.
באסיה ,מדד סין שנחאי נשאר כמעט ללא שינוי השבוע ולעומתו מדד הניקיי יפן רשם ירידה של כ –.1.1%
שינוי מתחילת החודש
4.78%+
3.26%+

שינוי שבועי

0.72%+
0.16%+

מדד
ת"א 25
ת"א 100

4.12%8.67%+
1.51%+
3.07%+

2.05%2.44%0.63%0.54%+

נדלן 15
מדד הבנקים
יתר 30
מדד כללי

בשוק המט"ח ,המשיך הדולר להיחלש בתחילת השבוע כאשר ,ביום חמישי התהפכה המגמה והדולר שינה כיוון ובסמוך למועד
כתיבת הפינה כבר עמד כבר קרוב לאזור ה  .₪ 4בסיכום שבועי נשאר הדולר כמעט ללא שינוי בעוד האירו התחזק ב .0.22%
שינוי מתחילת החודש

שינוי שבועי

1.04%2.15%-

0.05%+
0.22%+

מטבע
דולר
אירו

המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...
את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית אי.אל.די . .מניית החברה העוסקת בפיתוח תוכנות מחשבים והקמת מערכות
איכות ואמינות עלתה בכ 34% -ללא כל הודעה מיוחדת ,מניית אי.אל.די השלימה עליה של כ 68% -מרגע פרסומו של הדו"ח
האחרון.
ממדד ת"א  25בלטו השבוע באור הזרקורים שתי מניות במיוחד .הראשונה ,מניית חברת דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי
שעלתה ב .8.79% -בין היתר עקב הודעתיה במהלך שבוע כי היא מעונינת להגדיל את החזקתה בחברת אלרון ב10% -
נוספים ועקב רכישת  2.5%נוספים בגיוון אימג'ינג .מנייה נוספת שבלטה היא אורמת העוסקת בן היתר בפיתוח בתחום
האנרגיה החלופית .מניית החברה ירדה ב 6.78% -לאחר פרסום דו"ח רבעון ראשון לשנת  2007בו היא מדווחת על מעבר
להפסד ברבעון הראשון של השנה,ועל צמיחה קלה של כ 2% -בהכנסות.
ממדד ת"א  75גם השבוע בלטו מספר מניות רב .מניית אינטרנט זהב הדואלית העוסקת במתן שירותי אינטרנט וטלפוניה
בינלאומית ומחזיקה בקווי זהב הציגה פרסמה את הדו"ח לרבעון הראשון של שנת  , 2007בדו"ח היא הציגה עליה של כ-
 162%ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד עקב המיזוג עם חברת קווי זהב ,המניה ירדה בכ .10% -מניית דלק רכב
ממשפחת דלק קבוצה שבשליטתו של יצחק תשובה ועוסקת בין היתר ביבוא ושיווק של מכוניות מאזדה ופורד  ,עלתה ב-
 8.39%זאת לאחר פרסום הדוחות לרבעון ראשון של השנה בהם היא הודיעה על עליה של כ 50% -ברווח הנקי  ,בנוסף
הודיעה כי תחלק דיבידנד של כ 175 -אג' למניה .מנייה נוספת שבלטה באור הזרקורים הייתה מניית חברת הנדל"ן דניה סיבוס
אשר בשליטת אפריקה ישראל .מניית החברה ירדה ב 8.6% -למרות הפרסום בדוחות של הרבעון הראשון לשנת  2007על
השיפור ברווח הנקי של החברה בכ 28% -בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .והאחרונה שבלטה ממדד ת"א  75היא מניית
אקסלנס שעלתה בכ 6.7% -לאחר פרסום דו"ח מעולה לרבעון הראשון של השנה ,בו הוא מציגה זינוק של  56%ברווח הנקי
לרבעון  .מניית החברה השלימה עליה מרשימה של כ 27% -מתחילת חודש מרץ.
התנודות המרשימות ביותר גם השבוע נקבעו על ידי מניות היתר .מניית חברת בריינסוויי העוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול בהפרעות בתפקודי המוח רשמה עליה חדה של כ 33% -בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל .בנוסף ביום חמישי
האחרון הודיעה החברה על הסכם לביצוע ניסוי קליני מחקרי בבני אדם עם ה .NINDS -מניית חברת הנדל"ן אירו סאט רשמה
ירידה חדה של  .23.69%בנוסף ,ברביעי הוציאה דו"ח בינוני לרבעון הראשון לשנת  ,2007דבר שהוביל להאצת הירידות
במנייה.
מניית חברת אברבוך העוסקת ביבוא ושיווק פורמייקה לבידים ומוצרי עץ ,אשר רשמה בשבוע שעבר ירידה של כ 25% -בליווי
מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל ,שינתה כיוון השבוע ורשמה עליה של כ .28% -מניית חברת מעריב העוסקת בהוצאה לאור של
עיתונים וספרים ונשלטת על ידי חברת הכשרת הישוב עלתה בכ .16.5% -מניית חברת אוסיף העוסקת בין היתר ביזום בניה
והשקעות בפרויקטים של נדל"ן מניב ,עלתה בכ 16% -לאחר פרסום רשמי כי אוסיף עברה לשליטתו של המיליארדר ארקדי
גאידמק .המניה השלימה עליה של כ 49% -מרגע הפרסום הראשוני על רכישת החברה על ידי גאדימק .מניית חברת
גמאטרוניק העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מערכות אל פסק למחשבים וספקי כוח למרכזיות טלפון רשמה השבוע ירידה של
כ .13.5% -הסיבות לירידה הן בעיקר החלשות הדולר המקשה מאוד על תעשיית ההיי-טק .מניית חברת בית שמש רשמה
עליה של כ .13% -החברה עוסקת בייצור ושיפוץ מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים ,הוציאה את הדו"ח לרבעון הראשון של השנה
בו דיווחה על זינוק של כ 411% -ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד .מניית חברת דור אלון העוסקת בהקמה ותפעול
תחנות דלק ,רשמה עליה של  10.43%והשלימה זינוק של כ 35% -מתחילת החודש .מניית חברת מיטרוניקס העוסקת
בפיתוח ,ייצור ושיווק רובוטים אלקטרונים לניקוי בריכות שחייה עלתה השבוע ב 10.55% -לאחר שהוציאה דו"ח לרבעון
הראשון השנה והודיעה גם על חלוקת דיבידנד קרובה .המניה השלימה עליה של כ 23% -מתחילת השנה וכ 220% -מתחילת
שנת .2006

על רגל אחת
ביו ויו ( :)1096049ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים .מניית יתר עם סחירות נמוכה – בינונית .חברת ביו-מד
העוסקת במחקר ופיתוח של מערכת ממוחשבת לזיהוי תאים חריגים (ובניהם גם סרטניים) .לדעתינו המניה נמצאת באזור
מחירים מעניין למחפשים השקעה.
דיסקונט השקעות ( :)639013מאז אפשרות הכניסה שלנו בשבוע שעבר (ראו קישור מצורף) ,המניה עלתה כ .8.5% -אנחנו
ממשיכים להאמין במניה לטווח בינוני ומאמינים כי יש סיכוי טוב שהמניה תמשיך בתנועה העולה .אנו מזכירים כי כעת יש לעבוד
עם טריילינג פרופיט על מנת להימנע מהפסד (להסבר המושג ,ראו מדור "יש מושג" באתר).
אפשרות הכניסה שהצגנו בשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2947 :
מלח ( :)308015לאחר אפשרות הכניסה שהצגנו בשבוע שעבר (ראו קישור מצורף) ,המניה התממשה קלות במהלך השבוע
אך עדין לא שברה את הסטופ .אנו מזכירים סטופ ממוקם בסגירה מתחת לשער .2900
אפשרות הכניסה שהצגנו בשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2943 :
פרוטרום ( :)1081082מאז אפשרות הכניסה שהצגנו ,אנו מורווחים במניה כ .6.5% -בשלב זה נראה שהמניה מדשדשת
לקראת המשך תנועה חיובית .אנו מציבים טריילינג פרופיט בסגירה מתחת לשער  3615כדי להימנע מהפסד במניה (להסבר
המושג ,ראו מדור "יש מושג" באתר).
אפשרות הכניסה שהצגנו למניהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2891 :
אברות ( :)297010מניית יתר בעלת סחירות נמוכה – בינונית .המניה התעוררה בתחילת השנה ועשתה מהלך של כ.90% -
לאחר מכן יצאה לתיקון בליווי מחזורי מסחר נמוכים מאוד .בשלב זה אנו מכניסים את המניה למעקב לקראת המשך תנועה
ובגלל גידול במחזורי המסחר במהלך השבוע האחרון.
אלדן טק ( -)216010ממשיכה איתנו במדור משבוע שעבר . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2957
ביום המסחר האחרון סגרה המניה מעל לשיא השנתי ב -421.9במחזור מסחר נמוך ולא משכנע ,נרצה לראות מחזורי מסחר
גבוהים יותר להמשך תנועה עולה .נזכיר שיש לעבוד עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי להימנע מהפסדים.
אוסיף ( -)702019מניית יתר תנודתית עם סחירות גבוהה .השבוע הודיעה החברה לבורסה כי המיליארדר ארקדי גיידמק
השלים את הרכישה בחברה ובתגובה זינקה המניה בחדות בליווי מחזורי מסחר גדולים אך עדיין לא סגרה מעל לשיא הקודם ב
 .-21600לדעתנו יש לעבוד עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי להימנע מהפסד במניה.
כן פייט ( -)1094473מניית יתר תנודתית בעלת סחירות בינונית-גבוהה .המניה דיווחה השבוע על ניסוי קליני בשלב שני על
אחת מהתרופות שהיא מפתחת ועם זאת שברה את רמת התמיכה בשער  .122לדעתנו סטופ היה צריך להיות מופעל כאשר
התמיכה הבאה שוכנת באזור .110-110
אלביט הדמיה ( -)1081116ממשיכה איתנו במדור משבוע שעבר .המניה ירדה בסיכום שבועי כ -5.5אחוז וביום המסחר
האחרון אף שברה את רמת התמיכה באזור  17820בליווי מחזור נמוך מהממוצע לתקופה האחרונה .לדעתנו סטופ ואו טריילינג
פרופיט היו צריכים להיות מופעלים מחשש להמשך תנועה יורדת.
http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2942

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.

