הסקירה השבועית של ספונסר – 20.04.2007
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 תנודתי עבר על הבורסה בת"א כאשר בתחילתו המשיך מדד המעו"ף לרשום שיאים
חדשים ואף נגע במהלך יום שני ברמת  1,060הנקודות אולם בהמשך השבוע נרשמו מימושי רווחים והמדד רשם שלושה ימי
ירידות קלות .שבוע המסחר נפתח בסערה לאחר עליות השערים בבורסות העולם בסוף השבוע כאשר מדד המעו"ף רשם ביום
ראשון עליה של כ 1.6% -בהובלה של מניית אפריקה שרשמה עלייה חדה נוספת של כ .4.5% -ביום שני המשיכו המדדים
לרשום עליות שערים לאחר פרסום המדד החיובי לחודש מרץ ערב קודם לכן בשיעור של  0.2%וזאת לאחר שמונה מדדים
שליליים ברציפות .בימים שלישי ורביעי שוק המניות "נח" ולא נרשמו אירועים מיוחדים אולם יום חמישי נפתח בירידות שערים
לאחר ירידות חדות לפנות בוקר באסיה בכלל ובסין בפרט כאשר מדד המניות בשנחאי רשם ירידה של כ ,4% -במשך היום
הירידות התמתנו ומדד ת"א  75אף סיים בעלייה נאה של כ .0.65% -מחזורי המסחר השבוע היו גבוהים במיוחד והסתכמו
במחזור ממוצע של כ 2 -מילארד ש"ח ליום .מניית הראל בלטה השבוע לאחר שרשמה ירידות במשך כל ימות השבוע אולם
התאוששה ביום חמישי לאחר שרשמה עלייה חדה של למעלה מ 4% -בעקבות המלצה חיובית של אייביאיי וכל זאת לאחר
שדיווחה בתחילת השבוע כי פיטרה את המשנה למנכ"ל הראל בית השקעות בחשד למעילה של למעלה מ 120 -מיליוני
שקלים .בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב ,1.3% -מדד ת”א  75עלה ב 3.28% -ואילו מדד הבנקים ירד ב .1.38% -בשוק
המט”ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של  0.17%לרמה של  4.076ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך כאמור לרשום עליות שערים ואף רשם שיא חדש ברמת  1060נקודות ,התמיכה הראשונה
לטווח הקצר נמצאת ברמה של  1038נקודות ,התמיכה הבאה נמצאת ברמה של  1020נקודות והתמיכה החשובה האמיתית
לטווח הבינוני נמצאת ברמה הפסיכולוגית של  1000הנקודות .לדעתנו שוק המניות ידשדש ברמות הנוכחיות בשבוע-שבועיים
הקרובים.
נאסד"ק – הנסד"ק עלה במהלך השבוע בחצי אחוז על רקע שלל נתוני מקרו ופרסום דוחות מעורבים של מניות הטכנולוגיה.
מדד הנאסד"ק פתח את שבוע המסחר בעליה של למעלה מאחוז וסגר את הגאפ היורד אשר נפתח בסוף חודש פברואר.
מחזורי המסחר שנרשמו במהלך השבוע היו מתחת סביב הממוצע והמתנדים חיוביים כך שהמדד עשוי לעלות אל עבר רמת
השיא ב 2531.42 -נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף את קו התמיכה העולה מהשפל שנרשם במהלך חודש מרץ כך ששבירה
של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.
 – S&P 500מדד ה S&P -עלה במהלך שבוע המסחר ורשם שיא חדש בהשפעת נתוני המקרו והדוחות של החברות הגדולות
אשר פורסמו במהלך השבוע .ביום שני המדד פרץ את רמת השיא/התנגדות ב 1460 -נקודות ובהמשך השבוע המדד נסחר
בתנועה צידית .הנחת העבודה לשבוע הקרוב היא התבססות מעל רמת ה 1460 -נקודות ,מנגד שבירה של רמה זו תסמן
כישלון פריצה ואפשרות לתחילת מימוש.
נפט -הנפט נסחר בירידה לאורך כל שבוע המסחר לאחר שנכשל בפריצה של רמת ה ,$66.8 -אולם ממשיך לנועה במגמה
חיובית מעל קו התמיכה העולה אשר עשוי לתוך במדד .נכון ליום המסחר האחרון (חמישי) קו תמיכה שוכן ברמת ה ,$62 -כך
ששבירה של רמה זו תביא להמשך התיקון אל רמת ה.$61 -
שקל-דולר – הדולר המשיך בתחילת השבוע במגמה השלילית אולם התאושש בהמשך השבוע בציפייה להורדת ריבית ע"י נגיד
בנק ישראל ביום ראשון הקרוב .בעולם הדולר רשם גם השבוע ירידות שערים בעקבות כמה נתוני מאקרו שפורסמו וביניהם
מדד המחירים לצרכן שעלה ב .0.1% -התמיכה החזקה בדולר שוכנת ברמה של  4ש"ח לדולר אולם לדעתנו הוא צפוי להמשיך
ולתקן חלק מהירידות החדות בימים הקרובים (החלטת הריבית הקרובה יכולה לגרום לתזוזה חדה של הדולר).
מדד ( FTSEבריטניה) – המדד הבריטי רשם אתמול שיא חדש כשחצה את רמת  6450הנקודות ובכך התקבל איתות קניה
טכני מחודש למי שבחוץ .כפי שניתן לראות בגרף השבוע המצורף המדד נתמך מספר פעמים ע"י קו מגמה עוד מתחילת שנת
 ,2003קו זה מאוד אמין וחשוב להמשך העליות לטווח הבינוני-ארוך.

קרנות במיקוד – הקרנות של  MOREבית השקעות
 MOREבית השקעות ניהול תיקים בע"מ נוסד ב -2006ע"י דרור קראוס ויוסי לוי אשר הינם בעלי ניסיון של מעל  20שנה בשוק ההון
ובעברם היו מנהלי השקעות בחברת "מנורה גאון" "כלל פיננסים" ומקומות נוספים בהם השאירו את חותמם.
מור מנהלים היום  4קרנות נאמנות הזוכות לתשואה גבוהות מיום הקמתם בדצמבר :2007

 MOREחו"ל מס' נייר :5107685
משקיעה לפחות  50%מנכסיה במניות הנסחרות בחו"ל.
נכון להיום הקרן נמצאת במעל ל -70%חשיפה למניות בחו"ל.
אחזקות עיקריות :טבע ,אמדוקס ,קומברס ,אמפל.FORMFACTOR, SANDISK ,
תשואת הקרן מתחילת השנה 11.11% :מקום ראשון בקטגוריה.
דמי ניהול הקרן2.8% :
 MOREאג"ח פלוס מס' נייר :5107693
משקיעה לפחות  50%מנכסיה באיגרות חוב ועד  10%במניות.
נכון להיום  55%מנכסי הקרן באג"ח קונצרני צמוד מדד ו -4%במניות.
אחזקות עיקריות :קמור אג"ח ,אירפורט אג"ח ,ארזים אג"ח ,גזית גלוב אג"ח ,אקסטרא אג"ח
תשואת הקרן מתחילת השנה 5% :קשה להשוות את הקרן לקרנות אחרות בקטגוריה בגלל החשיפה הקטנה יחסית למניות.
דמי ניהול1.50% :
 MOREהמרה וחברות מס' נייר :5107677
משקיעה לפחות  50%באגרות חוב קונצרניות ועד  10%במניות.
נכון להיום  57%מנכסי הקרן באג"ח קונצרני ו -7%במניות
אחזקות עיקריות :דרבן אג"ח ,אופק נדלן אג"ח,קמור מוטורס אג"ח ,כלכלית אג"ח ,גזית גלוב אג"ח
תשואת הקרן מתחילת השנה 5.09% :גם במקרה זה לא ניתן להשוות לקרנות אחרות בקטגורייה בגלל החשיפה המינימלית למניות
בקרן.
דמי ניהול1.5% :
 MOREמניות מס' נייר :5107701
משקיעה לפחות  50%מנכסי הקרן במניות והשאר לפי שיקול דעת מנהל הקרן.
נכון להיום יותר מ -70%מנכסי הקרן במניות בעיקר בחברות השקעות ואחזקה.
אחזקות עיקריות :מכתשים אגן ,אלקטרה ,מבטח שמיר ,טבע ,אפריקה ,מיקרומדיק
תשואת הקרן מתחילת השנה 28% :מקום ראשון בקטגורייה!
דמי ניהול2.80% :
הקרנות של  MOREהינן קרנות מתארחות תחת ניהול בית ההשקעות גאון .כיום הקרנות מנהלות נכסים בעשרות מיליוני שקלים
בלבד יהיה מעניין לבדוק אותם לכשיצמחו ויגדלו.

ניתוח מניות
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 .לאחרונה ,חצתה המניה את שיא השיאים וביום המסחר האחרון זינקה למעלה
בליווי מחזור מסחר גבוה ותוך שהיא יוצרת "פער מחירים" עולה .לדעתינו ישנה אפשרות כניסה ברמת המחירים הנוכחית ,אך
עם סטופ מעט רחוק שימוקם בסגירה מתחת לשער  .1657אנו מציבים את היעד שלנו למהלך באזור .2150
ג'יטיסי  :)GTC )1091081החברה עוסקת באיתור ,ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה וניהול של מבני משרדים ומרכזי מסחר
במדינות מרכז-מזרח אירופה .החברה הינה חלק מקבוצת קרדן ,והיא נשלטת על ידי קרדן אן וי .בשנת  2005הרחיבה החברה
את פעילותה למערב אירופה וסין .נציין כי החברה הינה דואלית ונסחרת גם בבורסה בפולין .מאז אפשרות הכניסה שהצגנו
לפני שבועיים (ראו קישור מצורף) ,עשתה המניה מהלך של כ 15% -והשלימה את היעד הראשון שלנו .בשלב זה אנו מציבים
יעד חדש באזור  ,7000אך לדעתנו המניה תעשה תיקון בדרך לשם .בכל מקרה ,יש לעבוד עם טריילינג פרופיט (ראה הסבר
במדור "יש מושג" באתר) כדי לקבע רווחים במניה.
ג'יטיסי – אפשרות כניסה לפני שבועייםhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2807 :
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 .נראה שהמניה
בונה תבנית "דגל" המרמזת על המשך עליות .כמו כן עשתה ביום המסחר האחרון נר אוגף וחצתה את שיא השיאים .לדעתינו
ישנה אפשרות כניסה ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער  .2759יעד ראשון שאנו מציבים
למניה נמצא ב 3475 -ושני באזור .3600

רבינטקס ( :)272013מניית יתר בעלת סחירות בינונית .חברה תעשייתית העוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירת מוצרי מיגון
המיוצרים במפעלה בבית שאן ועל ידי קבלני משנה .מרבית פעילותה של החברה מתרכזת במוצרי מיגון בליסטיים קשיחים
וגמישים ,המבוססים על חומרים ארמידים ,פוליתלנים וקרמיים .מוצרי המיגון מתחלקים לשתי קבוצות מוצר עיקריות :מיגון
גמיש (בעיקר אפודי מגן) ומיגון קשיח (הכולל לוחות מיגון וקסדות מסוגים שונים) .החברה פועלת להרחבת תחום עסקיה
לתחומים משיקים ,כגון ,מיגונים מיוחדים לישום ברכבים ובמבנים ו/או ציוד נלווה .עיקר לקוחות החברה הם צבאות ורשויות
לאכיפת חוק בארץ ובחו”ל .לדעתינו ,לאור השלמת רכישת בורטק ,מחיר החברה אטרקטיבי .מבחינה טכנית ישנו סיכוי טוב
לדעתינו שהמניה יוצאת למהלך עליות .אפשרות כניסה אגרסיבית למניה ברמת המחירים הנוכחית ,כאשר הסטופ ימוקם
בסגירה מתחת לשער  .2170יעד ראשון למניה ב.2600 -
אילקס מדיקל ( :)1080753ממשיכה איתנו במדור מהשבוע שעבר .החברה עוסקת בשיווק ,הפצה ומכירה של מוצרי
דיאגנוסטיקה למעבדות רפואיות בבתי חולים בישראל ובדרום אפריקה וויטמינים ותוספי מזון אחרים ,בישראל .פיתוח ,ייצור,
שיווק ,הפצה ומכירה של מערכות תוכנה לניהול מידע במעבדות רפואיות בישראל ובחו”ל .המניה פרצה את התעלה היורדת
ויצרה שיא עולה ראשון מזה תקופה .יתכן ואנו עדים ליצירת שפל עולה לאחר הנר האוגף ( )Engulfingבליווי מחזור מסחר
בינוני שנוצר ביום המסחר האחרון .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה מעט אגרסיבית ,ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ
ימוקם בסגירה מתחת ל.5421 -
וואלה ( :)1080415החברה עוסקת במתן שירותים בתחום האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה לאינטרנט – אתר וואלה ואתר
 IOLהמיועדים לכלל ציבור הגולשים ,ומספר אתרים ממוקדים ,המיועדים לפלחי אוכלוסיה מסוימים .בנוסף ,משקיעה החברה
במיזמים שונים בתחום האינטרנט ,קרי מסחר אלקטרוני  -קניון הסחר האלקטרוני ,וואלה שופס .לאחר שבשבוע שעבר הצגנו
אפשרות כניסה למניה ,היא עשתה מהלך יפה ופרצה את התעלה היורדת .אנו מעלים את נקודת הסטופ לסגירה מתחת לשער
 .781מי שמעוניין להיכנס ,לדעתנו הכניסה עדין אפשרית אך הסטופ מעט רחוק כעת (כאמור ,בסגירה מתחת לשער .)781
היעד הראשון שלנו למניה ב.950 -
טבע  – TEVA -מניית טבע ריכזה השבוע עניין על רקע הערכות בנוגע למאזן הצפוי להתפרסם בתאריך  .02/05/07המניה
דשדשה במהלך שבוע המסחר בהתאם להנחת העבודה משבוע שעבר .טכנית המניה נסחרת ברמה מעניינת כאשר ממוצע נע
 50מהווה קו תמיכה "חי" אשר תמך בנייר במהלך המימוש שנרשם בסוף חודש פברואר וכעת המניה נסחרת מעליו בליווי
מחזורי מסחר דלילים .רצועות בולינגר מצביעות על התכנסות מחירים לקראת תנועה בפתח .הנחת העבודה נשמרת.
אלווריון  – ALVR -אלווריון בלטה השבוע בעליה חדה לקראת פרסום הדוחות בתאריך  ,02/05/07אלם המניה נבלמה ביום
המסחר האחרון על ידי רמת ההתנגדות האופקית סביב רמת ה .$8.5 -מחזור המסחר היה גבוה ומצביע על אפשרות לפריצת
ההתנגדות בימי המסחר הקרובים .במידה והמניה תפרוץ רמת ה $9.5 -סומנה כמרת התנגדות מהותית.
 – SBUX – Starbucksרשת בתי הקפה העולמית צפויה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים בתאריך  03/05/07וניתן לראות
את ההמתנה לפרסום המאזן בגרף המצורף המצביע על דשדוש עם נטייה לירידות לאחר התיקון העולה שנרשם במהלך חודש
מרץ .ממוצע נע  50סומן כטריגר לתחילת מהלך עולה כך שבפריצתו יתקבל איתות חיובי עם מחיר יעד באזור  .$34רמת
תמיכה מהותית שוכנת ברמת ה.$29 -

כתב :אופיר ויסלברגר ("אורקל")
בסיכום שבוע מסחר בבורסה בתל-אביב המשיכה המגמה החיובית כאשר מדד המעו"ף רושם עליה של  1.3%בלבד לעומת
מדד ת"א  75שרושם עליה של .3.28%
מדד הנדל"ן  15ממשיך לשבור שיאים כאשר עולה במהלך השבוע ב 3.44% -ומשלים עליה של כ 6% -מתחילת החודש ,מדד
הבנקים נחלש ומאבד כ 1.4% -מערכו השבוע.
ברחבי העולם הנאסד"ק ממשיך להתקרב לאזור השיא האחרון ורושם עליה שבועית של כ ,0.5% -לעומת זאת מדד שנחאי
מאבד השבוע גובה לאחר שביום רביעי רשם ירדה חדה של כ 4.5% -אך לא הצליח לגרום לתגובת שרשרת בעולם ובנאסד"'ק.
בשוק המט"ח :הדולר השבוע רושם עוד שיא שלילי חדש בחמשת השנים האחרונות כאשר מגיע לשפל של  ₪ 4.0388אך
בסיכומו של שבוע מצליח להיבלם מעל נקודה זו ומסיים בעליה של כ.0.2% -
המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...

את התנודה המרשימה של השבוע רשמה מניית לייפוייב .מניות החברה אשר פיתחה מכשיר לטיפול בפצעי לחץ ופצעים,
פתחו את השבוע בעליות חריגות של כ 80% -בשלושת ימי המסחר הראשונים .לאחר פרסום של הרשות לני"ע כי היא בודקת
חשד להרצת מניות החברה ,צונחת המניה בכ 67% -בשני ימי מסחר .נשאלת השאלה ,כיצד הגיעה מניית לייפוייב אשר זינקה
בכ 900% -מאז הנפקתה לפני כ 5 -חודשים ,לשווי של מיליארד  ₪מבלי למכור כלום .רצוי לציין כי במהלך השבוע פורסם ראיון
עם מנהלי החברה בעיתונות כי להערכתם החברה שווה למעלה מ 200 -מליון דולר אינו נכון והדברים יצאו מהקשרם ,מה
שגרם להאצת הירידות במניות החברה.
מניה נוספת הרושמת תנודה חדה השבוע ,היא יונידרס מענף ביגוד והלבשה .בתחילת השבוע פרסמה החברה מספר הודעות
על הקמת רשת אופנה לביגוד מקצועי ,כאשר עד סוף שנת  2007תעמוד הרשת על  9סניפים .ביום רביעי פורסם כי החברה
תקים את הסניפים החדשים רק אם יתברר כי היקף המכירות בחנויות הקיימות יגדל .מרגע הפרסום הראשון ועד לפרסום
ההודעה ברביעי ,רושמת מניית החברה עליה של כ 90% -ומיד לאחר הפרסום מאבדת כ .30% -בסיכום שבועי רושמת המניה
עליה של .49.36%
מניית חברת הנדל"ן מנרב רושמת עליה שבועית של כ 31% -לאחר שבמהלך השבוע יצאה החברה במספר הודעות חיוביות.
ביניהן שיתוף פעולה עם חברת דניה סיבוס בהקמת אצטדיון כדורגל בפ"ת ,עם צפי הכנסות של כ 106 -מליון  ₪ומו"מ עם
אפריקה ,בנוגע למכירת אחזקותיה בבניין קריית הממשלה.
חברת האופנה והלבשה תפרון רושמת ביום חמישי האחרון שיא אישי לאחר שנסחרה במחזור הגבוה ביותר אי פעם ,כ137 -
מליון ( ₪פי  10מהמחזור הממוצע).
חברה נוספת השוברת שיא דומה ,היא חברת אבנר יהש העוסקת בחיפוש נפט וגז .גם היא רושמת ביום חמישי האחרון שיא
ונסחרת במחזור הגבוה ביותר אי פעם ,כ 10 -מליון ( ₪המחזור הממוצע בחודש האחרון עומד על כמיליון .)₪
מניית חברת פאנגאיה נדל"ן רושמת עליה של כ 40% -במהלך השבוע וכ 60% -מתחילת החודש לאחר הודעת החברה על
מו"מ לרכישת קרקע ברוסיה אשר תיועד למגורים ומסחר ,בשווי של כ 100 -מיליון דולר .חברת נדל"ן נוספת הרושמת עליה
מרשימה השבוע ,היא אופק נדל"ן אשר עולה כ 31% -בליווי מחזורי מסחר גובהים מהממוצע .מניית צאם מענף המזון,
רושמת השבוע עליה שבועית של  34.6%ללא הודעה מיוחדת .רצוי לציין כי מניית החברה כבר עלתה כ 100% -בתחילת
השבוע ,אך התממשה לקראת סופו .מניית חברת האופנה וההלבשה מאקפל רושמת עליה שבועית מרשימה של  .31.6%זאת
לאחר שבמהלך השבוע פורסם על בעלי עניין חדשים כגון שטראוס החזקות ודש איפקס .מניית יולי הון רושמת עליה שבועית
של  34.2%באופן מפתיע וללא על הודעה מיוחדת .מניה נוספת שעולה באופן מפתיע היא אופטימה מקבוצת הכשרת הישוב.
המניה עולה כ 37% -השבוע וכ 50% -מתחילת החודש .חברת פרוטליקס ,חברת בת של ביו-סל ,קיבלה השבוע אישור FDA
לניסוי קליני שלב  3בחולי גושה .מניית החברה הגיבה בעליות חדות של כ 19.5% -במהלך השבוע .מניית חברת פלסטרו
מערכות השקיה רושמת עליה שבועית של כ 47% -ומשלימה עליה של  58.3%מתחילת החודש עקב הודעה על הצעת רכש
לחברת האם  -גבת נכסים ,על ידי נטפים.

על רגל אחת
גרנית ( :)276014לאחר אפשרות הכניסה שהצגנו בשבוע שעבר ,המניה התחילה לממש את ציפיותינו במהלך השבוע ועלתה
בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל .אנו מזיזים את הסטופ לסגירה מתחת לשער  .835לדעתינו המניה הולכת לניסיון תקיפה
של השיא באזור שער .1000
גרנית – אפשרות כניסהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2836 :
ביומדיקס ( :)368019לדעתינו ישנו סיכוי טוב שהמניה נמצאת בתחילת מהלך .אפשרות כניסה מעניינת ומעט אגרסיבית ישנה
ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער  312עם יעד ראשון בשיא ב 374 -ושני באזור .400
אלרון ( :)749077ממשיכה איתנו בסקירה השבועות הקודמים .המניה השלימה את היעד הראשון שלנו ב 6180 -ונראה שהיא
זקוקה לקצת מנוחה לפני המשך ליעד הבא ב .6550 -אנחנו ממשיכים להאמין במניה ,אך מזכירים כי יש לעבוד עם טריילינג
פרופיט (ראה הסבר במדור "יש מושג" באתר) כדי לקבע רווחים .בשלב זה ,מי שלקח איתנו מורווח כ 10% -במניה.
אלרון – אפשרות כניסהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2808 :
רוזבאד ( :)192013מניית יתר בעלת סחירות בינונית .לאור תקלה שהיתה בשערי המניה ,אנו מתקנים את דעתנו מהשבוע
שעבר ומציינים כי אפשרות כניסה מעניינת תהיה בפריצת השיא בשער  845בליווי מחזור מסחר גבוה .נציין כי גם השבוע
המשיכו בעלי עניין להגדיל את החזקת במניה.
ר.ה .טכנולוגיות ( :)1085364מניית יתר בעלת סחירות בינונית .אנחנו חוזרים על דעתנו מהשבוע שעבר .המניה נעה מזה
כחמישה חודשים בצורה אופקית בין אזור שער  1600המשמש כתמיכה ,לבין אזור שער  1800המשמש כהתנגדות .לדעתנו,
פריצת אזור  1800בליווי מחזור מסחר גבוה ,תהיה נקודת כניסה מעניינת למניה .יש לציין כי בחודשים האחרונים ,אקסלנס
מגדילים בקביעות את החזקתם במניה ,הן בקרנות הנאמנות והן בקופות הגמל.
ר.ה .טכנולוגיות – דעתנו מהשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2853 :
אאורה ( :)373019ממשיכה איתנו במדור מהשבוע שעבר .לאחר אפשרות הכניסה שהצגנו ,מי שלקח איתנו צריך להיות
מורווח כבר כ .40% -ביום המסחר האחרון התממשה המניה תוך שהיא יוצרת "פער מחירים" יורד .אנחנו עדין מאמינים בנייר,
אל בשלב זה מציינים כי יש לקבוע טריילינג פרופיט (ראה הסבר במדור "יש מושג" באתר) כדי לקבע רווחים.

לגנא הולדינגס ( :)352013חוזרת אלינו למדור לאחר היעדרות קצרה .מניית יתר תנודתית בעלת סחירות בינונית – גבוהה.
נראה כי ביום המסחר האחרון ,יצרה המניה נר היפוך לעליות ושפל עולה .מתנדים בתצורה חיובית ומחזורי מסחר תומכים
במהלך עולה .לדעתינו ישנה אפשרות כניסה מעניינת ברמת המחירים הנ"ל עם סטופ בסגירה מתחת לשער  .3900יש לזכור כי
המניה תנודתית.
פרוטרום ( :)1081082לאחר ירידה משער  4000לאזור שער  3300ויצירת תחתית כפולה ,נראה שהמניה נמצאת לקראת
מהלך עולה .סטייה חיובית קיימת במתנד rsiאל מול גרף המחיר ומחזקת את דעתנו .לדעתנו ,ישנה אפשרות כניסה מעניינת
סביב רמת המחירים הנוכחית כאשר סטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער  .3300יעד למהלך באזור השיא.

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.

