הסקירה השבועית של ספונסר – 27.04.2007
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 מקוצר וחיובי מאוד עבר על הבורסה המקומית כאשר מדד המעו"ף המשיך לרשום
שיאים חדשים ואף חצה במהלך יום חמישי את רמת  1080הנקודות שנראתה כה רחוקה רק לפני כחודש .בתחילת שבוע
המסחר לאחר עליות נאות בשווקי ארה"ב ושאר שווקי העולם בסוף השבוע פתח מדד המעו"ף בדהרה כאשר בערב יום ראשון
הנגיד הפחית את הריבית ב 0.25% -כצפוי ,צעד זה לא גרם לדולר להתרגש יתר על המידה והוא המשיך לרשום ירידות
שערים חדות מול השקל ותרם בכך לאווירה החיובית בשוק המניות .המסחר חודש ביום רביעי לאחר חופשת יום העצמאות
כאשר המדדים פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת בהתאם למגמה שנרשמה בשווקי העולם .בהמשך היום המדדים עברו
להיסחר בטריטוריה החיובית למעט מדד הבנקים שירד באחוז והעיב על העלייה במדד המעו"ף ,ככל הנראה כחלק מפעילות
של שחקני המעו"ף לקראת פקיעת האופציות שהתרחשה אתמול (חמישי) לפני פתיחת המסחר הרציף .מדד המעו"ף פקע
במחיר שיא חדש  1082 -נקודות בליווי מחזור גבוה אולם בהמשך היום המגמה החיובית התמתנה מעט והמדדים המובילים
סיימו בעלייה של כ .1% -עודנציין כי ביום חמישי נרשם מחזור מסחר שיא של  4.95מיליארד ש"ח .בסיכום שבועי מדד המעו"ף
עלה ב ,2.62% -מדד ת"א  75עלה ב 3.51% -ומדד הבנקים עלה ב .0.47% -בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  1.52%לרמה של  4.014ש"ח לדולר .מדד הנדל"ן הוביל את העליות השבוע כשעלה למעלה מ.6% -
תחזית – מדד המעו"ף המשיך כאמור לרשום בשבוע החולף עליות שערים נאות ואף רשם שיא חדש ברמת  1082נקודות,
התמיכה החשובה לטווח הקצר-בינוני נמצאת כעת ברמה של  1060נקודות ,רק שבירה וסגירה מתחת לרמה זו תהווה
מבחינתנו יציאה מאיתות הלונג עליו הכרזנו כשמדד המעו"ף חצה את רמת  1007הנקודות (ציטוט מהסקירה מה:08.04 -
"מדד המעו”ף פרץ במהלך השבוע בעוצמה רבה את רמת ההתנגדות החשובה ב 1007 -וע”י כך התקבל איתות קניה ברור
כאשר הסטופ יופעל בסגירה ברורה מתחת לרמת  1000הנקודות.)".
שקל-דולר – הדולר המשיך לרשום ירידות חדות גם בשבוע החולף וזאת למרות הורדת הריבית הצפויה בתחילת השבוע
בעיקר בגלל ירידות של המטבע האמריקאי בעולם ומול היורו בפרט לאחר פרסום כמה נתוני מאקרו מאכזבים במהלך השבוע.
הדולר הגיע אל רמת התמיכה החזקה השוכנת ברמה של  4ש"ח לדולר ובימים הקרובים נראה אם רמה זו תוכל להחזיק מעמד
מול המוכרים או שמא נראה ירידות שערים נוספות.
נאסד"ק – הנסד"ק עלה במהלך השבוע ב 1.1% -על רקע פרסום דוחות חיוביים למניות סקטור הטכנולוגיה .מדד הנאסד"ק
פתח את שבוע המסחר סביב רמת השיא ב 2531.42 -נקודות ובהמשך השבוע המשיך לעלות ורשם שיא חדש .מחזורי
המסחר התרחבו בימי המסחר האחרונים ותומכים בעלייה ופריצת רמת השיא .מתנד ה RSI -ממשיך להיסחר במגמה חיובית
ותומך בהמשך המומנטום החיובי .היום ,שישי ,יתפרסם נתון התוצר הלאומי הגולמי ( ,)GDPבמידה והנתון יהיה חיובי יחד עם
דוחות מיקרוסופט עשוי לחזק את המומנטום החיובי.
 – 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 רביעי המדד עלה בחדות בליווי מחזור מסחר גבוה לקראת פרסום התוצר הלאומי הגולמי
ודוחות מיקרוסופט .במידה והנתון יהיה חיובי הראלי ימשך .רמת ה 146.6 -משמשת כרמת תמיכה במידה והמדד יתחיל
במימוש.
נפט -הנפט רשם מסחר תנודתי במהלך השבוע על רקע החשש מפגיעה בתפוקת הנפט בניגריה על רקע המהומות שפרצו
לאחר הבחירות .טכנית הנפט נסחר במגמה חיובית כאשר קו התמיכה שוכן ברמת ה ,$63 -נכון ליום המסחר האחרון ,חמישי.
פריצה של רמת ה $66.8 -תהווה איתות חיובי להמשך התנועה כלפי רמת ה $69 -בשלב ראשון ,מנגד שבירה של קו התמיכה
העולה יהווה איתות לתחילת תיקון של הגל העולה.
מדד ( BSESNהודו) – המדד ההודי רשם לפנות בוקר ירידה של למעלה מ–  2%ושבר במעט את רמת התמיכה השוכנת
ברמה של  14000נקודות ,המשך המסחר במדד תלוי לא מעט במדדי ארה"ב שתלויים בפרסום נתוני התמ"ג היום (שישי) של
הרבעון הראשון בארה"ב אולם לדעתנו צפוי המשך מימוש לכיוון רמת  13400נקודות כאשר פריצה של השיא ברמת 14700
נקודות תשנה את דעתנו בנוגע למדד.

ניתוח מניות

קרדן ישראל ( :)1210079חברה אחזקות הפועלת בשלושה תחומי פעילות .הראשון  -רכב ומוצרי צריכה על ידי יבוא ושיווק
כלי רכב מתוצרת ג'נרל מוטורס ,אופל ,איסוזו וסאאב ומגוון מוצרי חשמל לבית .השני  -נדל"ן .בניה למגורים ,השכרה וניהול של
מבני משרדים ,שטחי מסחר וחניונים בארץ ,וכן פעילות נדל"ן במרכז-מזרח אירופה ובסין .השלישי  -תקשורת וטכנולוגיות על
ידי פעילות בשווקי התקשורת והטכנולוגיות ,באמצעות שתי חברות בת ,קרדן תקשורת וקרדן טכנולוגיות (חברה ציבורית אף
היא) .המניה דשדשה במשך כשנה ללא תנועה ברורה ונתקלה בהתנגדות שיא השיאים .לאחרונה חצתה המניה את השיא אך
לא בצורה משכנעת .ביום המסחר האחרון היה מחזור מסחר חריג בהיקפו אשר עלה על  77מליון  .₪לאור הנ"ל ,לדעתינו ישנה
אפשרות כניסה מעניינת ברמת המחירים הנוכחית כאשר היעד הראשון שלנו נמצא באזור .1950
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 .המניה יצרה תבנית
התכנסות בשם "משולש חיובי" כמתואר בגרף .פריצת התבנית תהיה בחציה של שער  8250בליווי מחזור מסחר גבוה וסגירה
מעל .לדעתינו הנ"ל יהווה אפשרות כניסה מעניינת למניה עם סטופ בסגירה מתחת לשער  8000ויעד ראשון באזור השיא
.8950
סקופ ( :)288019החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות (לדוג’ נירוסטה ,סגסוגת ניקל ,אלומיניום,
פלדה ,פליז ,נחושת ועוד) .לחברה מוצרים רבים המשמשים ענפים שונים ומגוונים (לדוג’ ענף המזון ,תרופות ,כימיה ,מחצבים,
אלקטרוניקה ,מיזוג אוויר ,תשתיות ועוד) .לחברה לקוחות בישראל ובחו”ל ,כאשר היא משווקת ליצוא במדינות רבות באירופה
ובאסיה .נראה שהמניה החלה בתנועה ,לאחר דשדוש מסוים בחודשים האחרונים .לדעתינו המניה מעניינת ואפשרות כניסה
יכולה להתקבל במידה ונזהה עצירה ונר היפוך באזור  1040כמתואר בגרף ,כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשפל שיווצר.
המניה נכנסת למעקב ואנו נשתדל להתריע על כך בסקירות הבאות או בפורום במהלך השבוע.
פרוטרום ( :)1081082ממשיכה איתנו בסקירה מהשבוע שעבר .החברה עוסקת בפיתוח ,יצור ושיווק של תמציות טעם וחומרי
גלם המשמשים בייצור מזון ,משקאות ,תמציות טעם וריח ,מוצרי פארמה/נוטרה ,טיפוח אישי ומוצרים נוספים .פעילות זו נחלקת
לשתי חטיבות עיקריות (תמציות וחומרי גלם כאמור) ,המהוות כל אחת תחום פעילות עיקרי .חטיבת התמציות היא הרווחית
יותר מבין פעילותיה של החברה .החברה מפעילה אתרי יצור באירופה ,צפון אמריקה ,ישראל ואסיה .לאחר אפשרות הכניסה
שהצגנו בשבוע שעבר (ראו קישור מצורף) ,המשיכה המניה קדימה ונראה שצוברת מומנטום חיובי .אנו מזכירים כי היעד
הראשון שלנו נמצא באזור השיא .נציין כי לאחרונה קבוצת אידיבי הפכה לבעלת עניין בחברה ובתחילת השבוע הודיעה החברה
על רכישת חברה אנגלית בשם יופיטר המפתחת ,מייצרת ומשווקת חומרי טעם.
פרוטרום – אפשרות כניסה מהשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2880 :
טבע  – TEVA -מניית טבע ריכזה השבוע עניין לקראת המאזן הצפוי להתפרסם ביום רביעי .02/05/07 ,בסקירה האחרונה
ציינו שתנועה חדה בפתח בהתבסס על רצועות הבולינגר ומחזורי המסחר הנמוכים הממוצע התקופתי ,ואכן ביום רביעי המניה
זינקה לאחר שרשמה נר היפוך ביום שלישי וביום המסחר האחרון ,חמישי ,המניה זינקה ב 3.66% -בליווי מחזור מסחר גבוה
ואף פרצה את רמת ההתנגדות האופקית השוכנת ב .$38.5 -התבססות מעל רמה זו תהווה איתות חיובי להמשך התנועה כלפי
מעלה ,מנגד שבירה של רמה זו תסמן כישלון פריצה ותחילת מימוש.
שיכון ובינוי ( -)1081942החברה פועלת בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל”ן ,על תחומיו השונים .רכישה ,תכנון ,השבחה,
פיתוח של מקרקעין ומכירת מקרקעין .פעילות הקבוצה מחוץ לישראל מתבצעת בעיקר במדינות אפריקה ,מרכז אמריקה
ומזרח-מרכז אירופה ע”י חברת סולל בונה ארצות חוץ .בנוסף ,לחברה שלוש השקעות מהותיות :בדרך ארץ הייווייז ,בחברת
תעשיית אבן וסיד ובקבוצת כרמלטון .בשבוע שעבר פרצה המניה את שיא כל הזמנים אך בימים שלאחר מכן התקשתה
להמשיך בתנועה עולה ודשדשה מספר ימים על השיא בליווי מחזורי מסחר ערים ויצרה תבנית דגל .ביום המסחר האחרון
פתחה המניה בגאפ עולה (ראה מדור "יש מושג") ועלתה בחדות בליווי מחזור מסחר ער .בשלב זה אנחנו ממשיכים עם המניה
כאשר היעד הראשון שלנו ממוקם ב.-750
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 ,ניהול תיקי ניירות ערך וכן ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות .בעוד שמדד המעו"ף פורץ שיאים חדשים מתקשה
המניה להתרומם וסוגרת את שבוע המסחר בצד השלילי .תמיכה אופקית חשובה קיימת סביב רמת מחיר של  ,1520לדעתנו
המניה שלילית ואיננה נראת טוב ,שבירה של התמיכה הנ"ל תיתן איתות מכירה למניה.
הרמוניק  – HLIT -מניית הרמוניק אשר סקרנו אותה מספר פעמים לאורך העלייה מתחילת השנה .ביום המסחר האחרון,
חמישי ,המניה רשמה ירידה חדה של  13.9%בליווי מחזור מסחר פי  4מהממוצע התקופתי ושברה את קו התמיכה העולה
מחודש יולי  06על רקע פרסום הדו"ח מעורב ומתחת לציפיות האנליסטים .טכנית המניה עשויה להמשיך במימוש אל עבר רמת
ה $7.5 -בשלב ראשון .הנחת העבודה היא תחילת מגמה דובית.
אלון  – USA - ALJמניית אלון  USAנסחרת מתחת לרמת השיא/התנגדות ב ,$40 -ביום רביעי המניה זינקה אל עבר רמה
זו ,אולם ביום חמישי רשמה מימוש לכן איתות טכני חיובי יתקבל בפריצה של רמה בליווי מחזור מסחר גבוה ,מחיר היעד הקרוב
סומן ברמת ה $44 -כאשר אזור ה $37 -משמש כרמת תמיכה קרובה.

 – MO – Altria Groupהחברה (פיליפ מוריטס ) מייצרת סיגריות ומוצרי טבק שונים אשר מוצריה משווקים בפריסה עולמית.
המניה נסחרת בבורסת ניו-יורק במחזור ממוצע של למעלה מ 12 -מיליון ע"נ .המניה רשמה זינוק חד בשבוע המסחר האחרון
של חודש מרץ ומתחילת חודש אפריל המניה נסחרת בתנועה צידית בתצורה של דגל שוורי לקראת המשך המהלך העולה אל
מחיר יעד התבנית אשר סומן ברמת ה .$79 -פריצה של  $71בליווי מחזור מסחר גבוה תאותת על חזרה למגמה העולה.

כתב :אופיר ויסלברגר ("אורקל")
בסיכומו של שבוע מסחר מקוצר בבורסה בתל-אביב עקב יום הזיכרון ויום העצמאות ,נמשכה המגמה החיובית כאשר מדד
מעו"ף רשם שיא חדש והתחזק ב .2.62% -ביום חמישי האחרון פקעו האופציות על המדד בשער  .1082.51יום זה לווה
במחזור המסחר הגבוה ביותר בכל הזמנים ,כ 4.9 -מיליארד  .₪מדד ת"א  100לא נשאר מאחור ,רשם עליה של כ2.8% -
ובכך השלים עליה מרשימה של כ 8% -מתחילת החודש .מניות הנדל"ן נתנו השבוע את הטון כאשר מדד הנדלן  15התחזק ב-
 6.29%ובכ 12.7% -מתחילת החודש.
גם בעולם נמשכה המגמה החיובית כאשר הנאסד"ק והדאו ג'ונס המשיכו להפגין עוצמה ,עלו במהלך השבוע בכ 1.1% -ורשמו
שיאים חדשים בחמש השנים האחרונות.
בשוק המט"ח הדולר המשיך לצנוח למרות הורדת הריבית במהלך השבוע .הדולר רשם שפל חדש של  7השנים האחרונות
כאשר ירד ב 1.3% -והשלים ירידה חודשית של כ .3.1% -גם האירו נחלש השבוע וירד ב.1.44% -
המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...
את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית רוטשטיין .מניית חברת הנדל"ן רשמה עליה שבועית של כ 33% -ללא כל
הודעה מיוחדת .חברת רוטשטיין אשר מקימה מספר פרויקטים ובניהם את קריית האקדמיה בנתניה ,השלימה עליה מרשימה
של כ 140% -מתחילת השנה.
ממדד ת"א  25הייתה זאת מניית אפריקה שבלטה השבוע כאשר רשמה עליה שבועית של  10.76%והשלימה בכך עליה של
כ 63% -מתחילת השנה ,בעיקר עקב הנפקת פעילות הנדל"ן ברוסיה שצפויה להתקיים בשבוע הבא בבורסה בלונדון.
ממדד ת"א  75בלטו לעין מניות רבות .מניית אסם הראתה סימני התעוררות השבוע כאשר עלתה בכ 8% -והשלימה עליה של
כ 17% -מתחילת החודש ,זאת לאחר שבמהלך שנת  2006דשדשה המניה לאורך כל השנה ורשמה עליה מינורית של כ.3% -
מניית חברת ג'י.טי.סי הדואלית ,עלתה ב 7.23% -במהלך השבוע והשלימה עליה מרשימה של כ 27% -מתחילת החודש.
בנוסף ,הודיעה החברה ביום חמישי האחרון על השלמת גיוס הון בהיקף של כ 287 -מ'  $בהנפקת אג"ח בפולין.
גם השבוע ,את התנודות המרשימות ביותר ,קבעו מניות היתר .מניית אופטימה מקבוצת הכשרת הישוב ממשיכה איתנו
מהשבוע שעבר והמשיכה לטפס השבוע ב 24.23% -בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע והשלימה עליה של כ86% -
מתחילת החודש וזאת ללא כל הודעה מיוחדת .מניית חברת התעשייה חד העוסקת במוצרי מתכת ,רשמה במהלך השבוע
עליה של  20.54%והשלימה עליה של כ 61% -מתחילת החודש ומהדו"חות האחרונים .מניית צאם מענף המזון התממשה
השבוע לאחר העליות בשבוע שעבר וירדה ב 16.72% -וכ 40% -מיום רביעי הקודם .מניית חברת אילקס מדיקל אשר פועלת
בשלושה תחומי פעילות מרכזיים :שיווק והפצה של מוצרי דיאגנוסטיקה ,מערכות תוכנה לניהול מידע במעבדות רפואיות ושיווק
של ויטמינים ותוספי מזון אחרים בישראל ,עלתה בחמישי האחרון ב 6.43% -ורשמה עליה שבועית של כ 13% -לאחר פרסום
כי החברה בודקת מהלך של הנפקת חברת הבת "אילקס ביוטק" באחת מבורסות העולם .מנייה נוספת שרשמה השבוע עליה
מרשימה היא מניית חברת די מדיקל מענף הביו-מד .המנייה הציגה עליה שבועית של כ 14.5% -בליווי מחזורי מסחר גבוהים
מהממוצע .כל זאת לאור ההערכות כי החברה תקבל את אישור ה FDA -למוצר אותו היא מפתחת .מנייה נוספת שהציגה עליה
שבועית נאה בליווי מחזור מסחר גבוה מהממוצע היא מניית חברת אוקיאנה העוסקת בין היתר בתחום המחקרים הימיים.
מניית החברה עלתה במהלך השבוע החולף בכ .21% -מניית חברת לייפוייב רשמה תנודה מרשימה כאשר בראשון האחרון
ירדה ב 27.13% -ולאחר מכן עלתה בשני ימי המסחר האחרונים בכ 60% -לאחר פרסום של החברה כי לפיה לא ידעה על
עברו הפלילי של מרדכי קוגל .בסיכום שבועי סיימה לייפוייב את השבוע בעליה של .13.55%

על רגל אחת

די מדיקל ( -)1080720מניית יתר תנודתית בעלת מחזורי מסחר בינוניים-גבוהים .המניה התעוררה השבוע ועלתה בליווי
מחזורי מסחר ערים אך שוב נכשלה בפריצת התנגדות אופקית קשה ברמת  .66אי יכולת לפרוץ את הרמה הנ"ל יכול להוביל
להמשך תנועה יורדת ודשדוש במניה כמו בפעמים הקודמות .תמיכה חזקה קיימת מעט רחוק סביב רמת  50נזכיר שיש לעבוד
עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי להימנע מהפסדים.
הדסית ביו ( -)1095405מניית יתר תנודתית בעלת מחזורי מסחר נמוכים -בינוניים .דיווחה בשבוע שעבר שחברת הבת קבלה
אישור לפטנט בארה"ב לטיפול בדלקת פרקים שגרונית ועקב כך עלתה בחדות כ .-10%השבוע דשדשה המניה במחזורים
נמוכים תוך שהיא יוצרת תבנית דגל (ראה מדור "יש מושג") סגירה מעל השיא האחרון ב  780יאפשר מהלך עולה לכיוון השיא
סביב .850
לייפווב ( -)1100312מניית יתר תנודתית בעלת מחזורי מחסר גבוהים .מאמצע מרץ ועד לאמצע אפריל עלתה המניה בחדות כ
 500%עם מחזורי מסחר גבוהים מאוד .חקירת הרשות לניירות ערך קטעה את החגיגה תוך חשד של הרצת מניות של בעלי
החברה בקרב הציבור החרדי מה שגרם למימושים חדים מאוד של כ 70% -מרמות השיא .בשני ימי המסחר האחרונים תיקנה
מעט המניה למעלה אך עם זאת לדעתנו המניה נמצאת בסיכון גבוה מאוד ולא כדאית להשקעה לכן יש לנהוג בזהירות רבה.
אילקס מדיקל ( -)1080753ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים ,מי שלקח איתנו את המהלך האחרון צריך להיות
כבר עם רווח של  10%על ההשקעה .המניה פרסמה  2הודעות טובות ביום המסחר האחרון ,האחת על המשך הסכם הפצה
והשנייה על בחינת הנפקה ראשונית לאילקס ביוטק .בשלב זה אנחנו ממשיכים עם המניה כאשר היעד שלנו נמצא בשיא סביב
רמת .) http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2866( .6800
ג'יטיסי  :)GTC )1091081מניית חברת הנדל"ן השלימה את היעד השני שלנו ולדעתינו ישנו סיכוי גבוה שיוצאת לתיקון .מי
שלקח איתנו בתחילת הדרך עשה מהלך של למעלה מ 28% -בשלושה שבועות .בשלב זה לדעתינו סוחרים לטווח קצר-בינוני
יכולים לצאת ,סוחרים לטווח ארוך יכולים להמשיך .ראו בקישור המצורף את קביעת היעד השני שלנו בשבוע שעבר.
ג'יטיסי  GTCמהשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2863 :
ביטוח ישיר ( :)1083682מניית חברת הביטוח השלימה את היעד שלנו ומעבר לכך ולדעתינו ישנו סיכוי גבוה שיוצאת לתיקון.
מי שלקח איתנו בתחילת הדרך עשה מהלך של כ 20% -בשלושה שבועות .בשלב זה לדעתינו ישנו סיכוי גבוה שהמניה יוצאת
לתיקון וסוחרים לטווח קצר-בינוני יכולים לצאת .סוחרים לטווח ארוך יכולים להמשיך .ראו בקישור המצורף את אפשרות הכניסה
מלפני שלושה שבועות .נציין כי השבוע הודיעה החברה כי קיבלה אישור לבטח ביטוח כללי בצ'כיה.
ביטוח ישיר – אפשרות כניסה מלפני  3שבועותhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2806 :
מיטרוניקס ( :)1091065מניית יתר  30עם סחירות בינונית .פעילות החברה מתרכזת בפיתוח ,ייצור ,שיווק ותמיכה טכנית /
מתן שירות למנקים אלקטרוניים (רובוטים) לניקוי בריכות שחייה פרטיות וציבוריות .אפשרות כניסה הוצגה בחודש שעבר (ראו
קישור מצורף) .מי שלקח איתנו ,צריך להיות מורווח למעלה מ .22% -נציין כי המניה נמצאת באזור שיא השיאים ואנו ממשיכים
להאמין בה לטווח בינוני.
מיטרוניקס – אפשרות כניסה מהחודש שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2744 :
אולימפיה ( :)179010ממשיכה איתנו בסקירה מהשבוע שעבר .בשבוע שעבר הצגנו אפשרות כניסה מעניינת למניה לאחר שזו
פרצה את השיא .המניה המשיכה השבוע למעלה ועלתה ב 12% -בסיכום שבועי .אנו מזכירים כי היעד הראשון שלנו נמצא
באזור .2150
אולימפיה – אפשרות כניסהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2862 :
אנטר הולדינגס ( :)474015מניית יתר עם סחירות נמוכה – בינונית .לאחר עליה של למעלה מ 100% -במהלך חודש ינואר
עד אמצע פברואר השנה ,יצאה המניה לדשדוש .רצועות בולינגר מכווצות חזק ונראה כי תנועה חדה בפתח .אנחנו מכניסים את
המניה למעקב ונשתדל להתריע על אפשרות כניסה אם תתקבל בסקירות הבאות או בפורום במהלך השבוע .בכל מקרה ,כל
כניסה למניה תהיה כניסה אגרסיבית.

תחת זכוכית מגדלת – תמהיל אג"ח חברות מס' נייר 5107602
הקרן הינה קרן חדשה יחסית שנוסדה בתאריך .26.12.06
היא מנוהלת ע"י חברת "תמהיל השקעות" אשר הוקמה ב -2005ע"י מיכל בן דוד ורונן בן משה אשר הינם יוצאי בנק איגוד,
התמחות בית ההשקעות היא באפיקים הסולידיים של איגרות החוב הקונצרניות המדורגות בעלות סחירות גבוהה ,הקרן הינה
קרן אורחת במסגרת "גאון ניהול קרנות נאמנות".
מדיניות ההשקעה של הקרן :לפחות  50%מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב קונצרניות ועד  20%חשיפה מנייתית.

דמי ניהול הקרן1.80% :
דמי נאמן0.1% :
עמלת רכישה0.11% :
סך נכסי הקרן 27 :מיליון שקלים.
כיום הקרן מחזיקה את רוב נכסיה ( )76%באגח קונצרני צמוד מדד ו -13%במניות.
אחזקות עיקריות :תכלית דולר ,דלק נדלן אג"ח ,סלקום אג"ח ,פז נפט אג"ח ,שופרסל אג"ח ,חשמל  ,22גזית גלוב אג"ח ,טבע
וכור מבחינת מניות.
תשואת הקרן מתחילת השנה 5.7% :כאשר ממוצע קרנות האג"ח לאותה תקופה  .4.54%נציין בנוסף את סטיית התקן
הנמוכה של הקרן העומדת על  2.07%בין הנמוכות ביותר בקטגוריית אג"ח חברות.
ניתן לראות כי הקרן מדורגת במקום ה -11בקטגורייה מתחילת השנה אולם רוב הקרנות שמעליה הינן קרנות בחשיפה מנייתית
של יותר מ.-20%
הקרן מהווה שילוב מעניין בתיק ההשקעות של קרן בחשיפה מנייתית יחסית קטנה עם תשואה מעל הממוצע ועשויה להניב
תשואות עודפות גם בהמשך השנה.

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.

