הסקירה השבועית של ספונסר – 01.11.2009
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .שבוע המסחר אמנם החל בעליות
שערים אולם בימים רביעי וחמישי נרשמו ירידות של כ 3% -שטרפו את הקלפים ושלחו את המדדים כלפי מטה .במדד ת"א 100
בלטו לטובה מניות אינטרנט זהב שזינקה בכ ! 60% -וסמייל  012שעלתה בכ 40% -בעקבות עסקת בזק .מנגד ,מניות אלוני חץ
וכלל תעשיות ירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה מעורבת ונותרו כמעט ללא
שינוי .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית מתונה כשבאפיק הצמוד נרשמו עליות קלות ובאפיק השקלי אגרות החוב נותרו
כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר .המדדים המובילים נסחרו
במגמה חיובית כאשר עליות השערים התחזקו בהדרגה לאורך יום המסחר ועד לשעת הנעילה .את המגמה החיובית הובילו
מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .מניות התקשורת זינקו בשיעורים חדים בעקבות עסקת בזק .שאול אלוביץ' ,הקונה בעסקה כנראה
יבצע את הרכישה דרך חברת סמייל 012ובכך זינקו מניות החברה בעשרות אחוזים .יום שני נפתח בעליות שערים קלות על
רקע פתיחת שבוע מסחר חיובי בבורסות אסיה ואירופה .לקראת סיום עליות השערים התחזקו בהתאם לפתיחת מסחר החיובית
בארה"ב .מניית סרגון עלתה בכ 5% -לאחר שהחברה פרסמה דו"חות כספיים טובים מהצפוי ומסרה תחזיות טובות לרבעון
הרביעי .אלרון שבשליטת דסק"ש ונוחי דנקנר ,זינקה בכ 12% -לאחר שהודיעה כי קיבלה מכתב אינדיקציות בלתי מחייב
למכירת החברה הבת מדינגו במזומן תמורת  150-170מיליון דולר .כמו כן ,עשויה אלרון לקבל תגמולים נוספים בהתאם
לעמידתה של מדינגו באבני דרך שיוסכמו בין הצדדים ,אשר עשויים להביא את היקף העסקה לכ 200 -מיליון דולר .במידה
שהעסקה אכן תצא אל הפועל ,אלרון תרשום רווח הון של כ 68 -מיליון דולר.
ביום שלישי המגמה החיובית התהפכה כאשר יום המסחר נפתח בירידות שערים של עד  1%בהשפעת המגמה השלילית
שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב ואירופה .המדדים המובילים פתחו את היום המסחר ביציבות ובמהלך שעות הבוקר והצהריים
המוקדמות תיקנו כלפי מעלה בהדרגה ואף עברו להיסחר במגמה מעורבת בהובלה של מדד הנדל"ן .ירידות השערים נמשכו גם
ביום רביעי .המדדים פתחו את יום המסחר בירידות שערים של עד  1%בהשפעת המגמה העולמית .המגמה השלילית התחזקה
לאורך כל יום המסחר בצורה רוחבית בכל המדדים בהתאם למגמה השלילית בבורסות אירופה והחוזים העתידיים בארה"ב.
חברת שופרסל פרסמה דו"חות וסגרה את הרבעון השלישי של השנה עם קיפאון בהכנסות וגידול קל ברווח הנקי מתחת
לתחזיות האנליסטים בשוק ההון .הכנסות החברה הסתכמו בכ 2.88 -מיליארד שקל ,כאשר בשורה התחתונה היא הרוויחה 62
מיליון שקל המשקפים עלייה של  5%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
אתמול ,יום חמישי ,התרחשה פקיעת נגזרים על מדד המעו"ף ,המדד פקע במדד  1008.93המשקף ירידה של כ .2% -המחזור
בפקיעה מוערך בכ 800 -מיליון ש"ח .השוק פתח את יום המסחר כאמור בירידות שערים חדות של עד  2.5%בהשפעת
הפקיעה אולם המדדים החלו לתקן בהדרגה לאורך יום המסחר בהתאם למגמה העולמית והחוזים העתידיים אשר רשמו עליות
שערים ושיקפו פתיחת מסחר חיובית בארה"ב .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.94% -ומדד הבנקים ירד ב .0.97% -מחזור
המסחר הכולל הסתכם ב 2.47 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 2.04% -מדד ת"א  75ירד  ,0.74%מדד הבנקים ירד  ,1.19%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  0.09%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .2.55%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של  0.50%לרמה
של  3.7640ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידות של כ 2% -בסיכום שבוע המסחר החולף וכעת כפי שציינו בשבוע שעבר המדד עלול
לדשדש בשבועות הקרובים בטווח שבין  1000-1050נקודות .לדעתנו ,כל עוד המדד נמצא מעל רמות  1000ו 985 -נקודות
קיים איתות קניה לטווח הבינוני-ארוך וישנה סבירות גבוהה שגם אם אכן יתחיל מימוש בשווקי העולם בכלל וארה"ב בפרט,
בשוק המקומי הוא יהיה מינורי ובקושי יורגש אם בכלל.
שקל-דולר  -הדולר לשם שינוי התחזק השבוע מול השקל וכנראה ימשיך לדשדש בתקופה הקרובה בטווח של  3.65-3.83ש"ח
לדולר .הדולר התחזק מול מרבית המטבעות המובילים כמעט בכל ימות השבוע .הירידות באמצע השבוע בשווקים הפיננסים
חיזקו את הדולר על רקע ירידה באהבת הסיכון מצד הסוחרים .לאחר שביום שלישי מדד אמון הצרכנים רשם ירידה חדה
מהצפי ,הגיע תורם של נתוני בתים מאכזבים .מכירות הבתים החדשים בארה"ב בחודש ספטמבר ירדו ב 3.6% -לעומת חודש
קודם והסתכמו ב 402 -אלף מול צפי ל 440 -אלף.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתמך פעמיים במהלך חודש אוקטובר מעל רמות  3630-3640הנקודות וכל
עוד הוא מחזיק מעמד מעל רמות אלו ישנו סיכוי גבוה שיחזור כלפי מעלה אל עבר השיא השנתי השוכן ברמה של  3914נקודות.

מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .שבוע מסחר שלילי נפתח בירידות
שערים בליווי מחזור מסחר ערים במיוחד .המדד שבר ביום שני את רמת התמיכה הנקודתית ב 1,075 -והמשיך לרדת בשלישי
ורביעי .ביום חמישי נרשם היפוך ,זאת לאחר שהמדד נתמך מעל קו מגמה עולה כמתואר בגרף המצורף .בשלב זה רמת ה-
 1,075מהווה התנגדות ומאיימת על המשך המגמה החיובית בטווח הקצר .איתות שלילי ושינוי מגמה יתקבל בשבירה של קו
המגמה העולה והשפל של יום רביעי ב 1,042 -נקודות .מחיר יעד במקרה של מימוש –  1,009.8נקודות.
זהב  -הזהב פתח את שבוע המסחר בירידה חדה ושבר כלפי מטה את רמת התמיכה הנקודתית ב .1,045$ -הירידה נמשכה
גם ביום שני ושלישי .ברביעי הזהב רשם היפוך ונבלם סביב רמת התמיכה שנשברה ביום שני .בשלב זה יתכן ומתפתחת מגמה
יורדת עם יעד ב 1,004$ -כאשר רמת ה 1,020$ -משמשת כתחת ביניים .התבנית תתבטל במידה והזהב יפרוץ כלפי מעלה
את רמת השיא האחרון ב .1070$ -הנחת עבודה – תחילת גל מימוש ,במקביל התחזקות הדולר מול המטבעות העיקריים )יורו,
פאונד וכו'.(..
ניתוח מניות
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .תחום הפעילות
העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים .רישויים חדשים-
במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית ,כי המנייה בשבוע החולף פרצה ,בשילוב מחזורים,
תחום מהלך רוחבי כנראה על הגרף )חץ ירוק( .בשלב זה אף התממשה קלות )בדיקת רמת הפריצה שוב( לאחר הפריצה,
ויצרה קו מגמה עולה ,לטווח הקצר )קו כחול( המאשר את המהלך האחרון .סגירה מעל רמת  1800ביום המסחר הבא יאשר את
האיתות החיובי שהתקבל עם יעד לעבר רמת  .2000מנגד ,שבירת קו המגמה העולה ,תאשר כי נתקלנו כאן בפריצת שווא.
בכל מקרה יש לשים לב לרמת המחזורים הגבוהה שהייתה עם הפריצה ,מה שנותן להבין כי הפריצה הייתה אמיתית ,ונראה
שהמהלך העולה לרמת  2000בתוקף.
כור ) - (649012החברה ,כור תעשיות בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה ,אלקטרוניקה
צבאית ,אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים ,תיירות ,טכנולוגיה והשקעות הון סיכון  -זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה .מבין
החזקותיה העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה לאחרונה נסחרת בתחום רוחבי 10000-
 ,12000כאשר בתוך טווח זה ,בימים האחרונים ביצעה מימוש לאחר שהגיעה לתקרת התחום הרוחבי .ניתן לראות כי רמת
 ,10940הינה רמת האיזון בשלב זה בתוך התנועה הרוחבית ,וביום המסחר האחרון ,המנייה סגרה סביב רמה זו .יום המסחר
הבא ,יהיה כנראה יום מכריע לגבי המשך התנהלות המנייה בתוך הטווח הרוחבי ,כאשר סגירה מעל רמת האיזון יאשר מהלך
לעבר רמת  12000שוב ,בעוד חוסר יכולת לפרוץ את רמת  ,10940יאשר המשך מימוש לעבר רמת .10000
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות
הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית המנייה ממשיכה לשהות בתחום מהלך עולה ברור ,הנתמכת
במסגרת תעלה עולה .לאחרונה ,התממשה מעט המנייה עד הגיעה סמוך לתמיכת קו המגמה העולה של תחתית התעלה.
נראה כעת על סך מכלול התמונה כי המנייה בשלה להמשיך מעלה עם יעד סופי ברמת  ,800כאשר באזור  770מצויה התנגדות
משנית .תמיכת הסטופלוס נמצאת ברמת  689אופקית.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.
ניתוח טכני  -בשבוע שעבר ציינו את התמיכה ברמת  23160הנקודות כאשר אמרנו שהיפוך מעליה מהווה איתות אגרסיבי עם
 SLצמוד .השבוע ראינו את המניה מתאוששת עד לרמת  24400הנקודות אך שבה ויורדת וביום המסחר האחרון שוברת את
הרמה הנ"ל .כעת מגיעה המניה אל איזור תמיכה בין רמות  22550-22600הנקודות שהיווה תמיכה מספר פעמים בעבר.
בנקודה זו יש סיכוי טוב להיפוך )תחתית בולינגר ,מתנדים במכירות יתר ורמת התמיכה האופקית( אך כרגע המניה תחת איתותי
חולשה לטווח הקצר.

כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,עוסק בשני תחומי פעילות עיקריים:
הכשרת מבנים :ייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר ,היי-תק ומשרדים ,המיועדים בעיקר להשכרה ומכירה בארץ
ובחו"ל.
השכרה למגורים :החל משנת  2004החלה כלכלית ירושלים ,לעסוק בתחום השכרת דירות למגורים בחו"ל.
כמו כן ,מספקת כלכלית לירושלים שירותי ניהול ואחזקה למבנים בארץ בחו"ל ,שבבעלותה ושטחים לא מהותיים שלא בבעלותה.
בנוסף לפעילות הנ"ל ,מבצעת כלכלית לירושלים תכנון וניהול של עבודות פיתוח ,תשתית ובינוי לתעשייה ,למסחר ,למשרדים,
למגורים ולתיירות.
ניתוח טכני  -בהמשך לניתוח של השבוע שעבר – ציינו כי רמת  2420הנקודות מהווה את התמיכה החשובה לטווח הקצר .ניתן
לראות כי ביום המסחר האחרון בדקה שוב המניה את רמה זו ונתמכה לעת עתה מעליה .ציינו גם כי המניה בנתה תבנית של
ראש וכתפיים מעל רמה זו ולכן שבירתה מטה תהווה איתות שלילי ברור .עם זאת ,כל עוד שרמה זו מחזיקה ,קניית המניה
ללונג קרוב אליה ,עם  SLברור וקרוב יכולה להיות טרייד סביר ברמת סיכון נמוכה-בינונית .עליה מעל  2480הנקודות )הגבוה
היומי האחרון( תאפשר הליכה לכיוון  2600הנקודות כלומר יחס של  – 1:1.5לא טרייד איכותי אבל אפשרי ביותר ,במיוחד
לאגרסיביים.
אלוני חץ ) - (390013החברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,והחברות המאוחדות שלה מתמקדות 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 FIRSTו .EQUITY ONE-במרץ  2007מכרה אלוני חץ את מלוא החזקותיה
בעוגן לחברת אוסיף ,ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.
ניתוח טכני  -המניה הצליחה ביום המסחר האחרון להיתמך מעל קו תמיכה עולה קצר טווח ומעל ממוצע נע  50שתמך בה
במהלך העליות האחרון שהשתלב עם תחתית רצועת בולינגר ,כל זאת במחזור מסחר גבוה מהממוצע בתקופה האחרונה .כלל
הפרמטרים הנ"ל מהווים איתות קנייה אגרסיבי וראשוני למניה כאשר  SLימוקם יחסית קרוב בשבירה של התמיכות הנ"ל והיעד
הראשון נמצא באיזור  1460-1470הנקודות .יש לציין כי האיתות הוא אגרסיבי בשלב זה והיחס העומד על קרוב ל 1:1.5-אינו
אידיאלי.
די מדיקל ) -(1080720החברה ,די מדיקל אינדסטריס בע"מ ,פועלת כחברת החזקות והיא מחזיקה בשלוש חברות מאוחדות
בשלבי מחקר ופיתוח:
 נילימדיקס  -עוסקת במחקר ופיתוח של עזרים רפואיים לטיפול בחולי סוכרת. ג'י-סנס  -עוסקת בפיתוח של סנסור )חיישן( למדידה רציפה של ריכוז גלוקוז בדם. סינדולור מדיקל  -פועלת בתחום הזרקת התרופות ומפתחת מכשירי הזרקת תרופות אוטומטיים בעלי תכונות מהותיות ביניהןמניעת כאב ,בקרת מינון אגירת נתוני הזרקה והעברתם לגורם רפואי רלוונטי.
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה לנועה בטווח שבין  100נקודות מלמטה ל  100ו 113.50 -נקודות מלמעלה ,זאת תוך גידול די
משמעותי במחזורי המסחר .העובדה שהמחזורים הגבוהים לא הספיקו ע"מ להביא לפריצת ההתנגדויות מעוררת ספקות לגבי
יכולתו של הנייר לפרוץ מעלה .כעת לדעתי ,יש להמתין לפריצת רמת  113.50ע"ב נעילה ע"מ להיכנס ולסולידיים הייתי אפילו
אומר להמתין עד לפריצת  120נקודות .למי שבפנים לדעתי יש להציב סטופ עיקש ברמת  100נקודות ובמצב של שבירה מטה
לא להסס להפעילו.
כן פייט ביופרמה ) - (1094473החברה ,כן פייט ביופרמה בע”מ ,עוסקת בפיתוח תרופות לסרטן ומחלות דלקתיות
אוטואימוניות .מחלות אלו מאופיינות בגדילה ושגשוג לא מבוקר של תאים מסוג מסוים בגוף .פעילותן של התרופות שכן פייט
ביופרמה מפתחת בעיכוב התפתחות גידולים סרטניים ובעיכוב התהליכים הדלקתיים הודגמה במגוון רחב של ניסויי מעבדה.
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה לנוע בתוך רצועת דשדוש יחסית צרה בין רמת  80נקודות מלמטה לרמת  90נקודות מלמעלה .על
הגרף ניתן לראות שהדשדוש הנ"ל מתרחש בתוך רצועת דשדוש רחבה יותר שגבולותיה  74מלמטה ו 100 -מלמעלה .מחזורי
המסחר במהלך הדשדוש הנוכחי נמוכים מאד אך ניתן להבחין בגידול מסוים בימי המסחר האחרונים .למי שבחוץ ,לאגרסיביים -
לדעתי ניתן להיכנס עם סטופ נוח ברמת  80או לסולידיים  -להמתין לפריצת  90ולהיכנס תוך הצבת סטופ ב  90ואפשרות
לחיזוק הפוזיציה עם פריצת  .100למי שבפנים לדעתי להציב סטופ בשבירת  74ובינתיים "לזרום" עם הטרייד תוך אפשרות
לחיזוקו עם פריצת רמת  90וכמובן  100נקודות.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדת אתהאשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקרעל הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה.
ניתוח טכני  -המניה נתמכת ביום המסחר האחרון על קו מגמה עולה ומסתובבת חזרה כלפי מעלה .התנגדות חשובה שוכנת
ברמת  4800נקודות שפריצתה תהווה איתות כניסה למניה לדעתי ,מאידך התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  4400ואחריה
החשובה יותר ברמת  4050נקודות ששבירתה תהווה איתות מכירה די ברור לנייר .לדעתי למי שבחוץ כדאי להמתין לפריצת
 4800או לחילופין להיכנס באופן אגרסיבי עם הצבת סטופ קרוב ברמת  4400נקודות.

רבד ) – (526012החברה ,רבד בע"מ ,מתמקדת בשני תחומים עיקריים:
 השקעות בנכסים מניבים בחו"ל ובישראל :קבוצת רבד מחזיקה בנכסים מניבים בצפון אמריקה ובישראל. יזמות בנדל"ן ומכירת מקרקעין.במרץ  2007הועברה השליטה בחברה ,רבד בע"מ ,לידי מר יגאל אהובי.
ניתוח טכני  -המניה נסחרת בתוך משולש מתכנס ונמצאת כעת ממש על קו המגמה העולה שלו .תמיכה קרובה ברמת 980-
 990נקודות ששבירתה תאשר את פתיחת המשולש כלפי מטה ותהווה איתות מכירה ברור לנייר ,מאידך התבססות מעל רמת
 1000נקודות תיקח את המניה להתנגדות הקרובה ברמת  1088ואחריה להתנגדות ב 1200 -נקודות .פריצת  1200תהווה
איתות טכני מאד חיובי למניה עם יעדים גבוהים ביותר .לאגרסיביים ,כניסה אפשרית עם סטופ קרוב ברמות שציינתי .לסולידיים,
כניסה רק עם פריצת  1088או  1200נקודות.
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשייה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור
שמנים בסיסיים ושעווה .
עד ספטמבר  2006הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד .במסגרת הליך הפרטת החברה ,פוצלה פעילותה באופן שבית
הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה ,אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט .נכון לפברואר  2007מפעילה בזן
את בית הזיקוק בחיפה בלבד.
ניתוח טכני  -המניה פרצה ביום א' האחרון את רמת השיא השנתית ב 183 -הנקודות ועלתה בליווי מחזור מסחר גבוה עקב
דוחות טובים מהמצופה .כמו שניתן לראות בגרף המחזורים גדלו בימים שלאחר מכן ומראים שוב על כניסה של כסף לנייר,
לדעתנו כניסה תהיה נוחה רק במימוש קל ובניה של שפל עולה ,או בבדיקה של רמת השיא שנפרצה סביב  180-1863נקודות,
מי שבפנים יכול להמשיך להחזיק בנייר ולהציב סטופ מספיק רחב בכדי לא לפספס את המומנט החיובי.
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע”מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה”ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני  -המניה כמעט כבשה את רמות היעד שלנו ברמת  4000הנקודות ,הגיעה בקירוב לשם ) (3810ויצאה לתיקון יורד,
רמות תמיכה מסומנות על הגרף בסדר הבא  3200 ,3400ו 3000 -רמת הפריצה .לדעתנו סוחרים אגרסיביים יכולים לנסות
לתזמן כניסה בקרבה ל ,3400 -סולידיים ימתינו לנר היפוך שיסמן כיעד ראשון את רמת השיא השנתית ולאחר מכן את היעד
שהצבנו בסקירה שלנו סביב  4000נקודות.
על רגל אחת
ביוליין ) - (1101518המנייה נמצאת תחת מהלך עולה ,כאשר השבוע התממשה עד להגעה לתמיכה הקרובה על רמת .484
בשלב זה היפוך ברור על רמה זו ייתן האיתות לחזרה למהלך העולה עם התנגדות קרובה על  .600לעומת זאת שבירה וסגירה
מתחת לתמיכה תיתן האיתות להמשך המימוש לעבר אזור .400
בריינסוויי ) - (1100718מניות החברה נסחרות על קו מגמה עולה ברור מתחילת השנה  ,כלומר תחת מהלך עולה יציב בשלב
זה .בימים האחרונים ,נסחרת המנייה בצמוד לתמיכת קו המגמה העולה ,כאשר יכולת פריצת רמת  ,1200יאשר פתיחת מהלך
עולה ,לעבר אזור  .1400מנגד ,שבירת התמיכה ,ובמיוחד ממוצע  50שתומך בימים האחרונים ברמת  ,143יאשר מימוש בשלב
זה ו האיתות שלילי לטווח הקצר.
פז נפט ) - (1100007המניה ממשיכה לשהות מעל ממוצע נע  20ומעל לקו התמיכה העולה .כל עוד תמיכות אלו לא נשברות,
המניה נמצאת במגמת עליות ולקיחתה סביב הרמות הנוכחיות עם  SLבשבירת  58000הנקודות יכולה להיות מעניינת.
פרטנר ) - (1083484אחרי פעמיים שנתמכה מעל רמת  7230הנקודות ,שברה המניה את התמיכה וסגרה את יום המסחר
מתחתיה .במידה ולא תצליח לחזור ביום המסחר הבא אל מעל לרמה זו ,תחשב השבירה הנ"ל איתות שלילי לטווח הקצר.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר 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.

