הסקירה השבועית של ספונסר – 02.08.2009
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  -עליות נאות נרשמו גם השבוע בשוק המניות בבורסה בת"א .בסיכום שבוע מסחר מקוצר עקב צום ט' באב,
עלו המדדים המובילים בכ 3.5% -בממוצע כל אחד כשמדד הנדל"ן בלט לטובה כשזינק בכמעט  10%בהובלת מניית אפריקה
ישראל שזינקה השבוע בכמעט  .20%במדד ת"א  100בלטו מניות נצבא ויואל שעלו בכ 28% -ו 23% -בהתאמה .באפיק
הסולידי מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים נאות של כ 1.3% -בממוצע ,באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי
המדד רשמו עליות קלות ובאפיק השקלי השחרים נסחרו כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים מאוד יחסית
לתקופה ועמדו בממוצע על כ 2.4 -מיליארד ש"ח ליום ומכך ניתן להסיק שהרבה כסף חדש ממשיך להכנס לשוק המניות.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1.5% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב .המגמה החיובית התחזקה לאורך יום המסחר בהדרגה ,ועד לסיום עליות השערים התעצמו בהובלה של מניות
הנדל"ן ומניות הפיננסים עקב סגירות פוזיציה רבות של שחקני המעו"ף לקראת הפקיעה )שורט סקוויז( .בסיכום יומי מדד
המעו"ף עלה ב ,3.29% -מדד הנדל"ן עלה ב 4.42% -ומדד הבנקים עלה ב .3.41% -מחזור המסחר היה גבוה מאוד במיוחד
יחסית ליום ראשון והסתכם ב 2.14 -מיליארד ש"ח .עליות השערים נמשכו גם ביום שני כאשר יום המסחר נפתח במגמה
חיובית ,לקראת שעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתמתן והמדדים אף עברו להיסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של
מניות הבנקים בעקבות הורדת המלצה של לידר למניות הסקטור הפיננסי ל"תשואת שוק" ובמקביל הורדת המלצה של סיטי
לבורסה הישראלית ל"תשואת חסר".
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כ 1% -אולם כבר לאחר כחצי שעה מפתיחת המסחר הרציף המדדים המובילים עברו
להיסחר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים בהובלה של מניות הבנקים ,עד לסיום המסחר נרשמה מגמה מעורבת
כשמחד מניות הנדל"ן בלטו בחיוב ומנגד ,מניות הפיננסים נסחרו במגמה שלילית והעיבו על עליות השערים .חברת טבע בלטה
השבוע לטובה לאחר שפרסמה דו"חות בהם שוב הצליחה לעבור את תחזיות האנליסטים בשוק כשהרוויחה  742מיליון דולר
ברבעון ,מדובר בצמיחה של  25%ברווח הנקי .טבע רשמה רווח נקי ) (non-GAAPשל  83סנט למניה ,בעוד האנליסטים ציפו
ל 80 -סנט למניה בממוצע .בשורה העליונה ,הציגה טבע צמיחה של  20%בהכנסות ,אשר הסתכמו ב 3.4 -מיליארד דולר.
יום רביעי ,נפתח בפקיעת האופציות על מדד המעו"ף .המדד פקע בשער של  939.61נקודות המשקף ירידה של  0.3%משער
הנעילה של יום שלישי .בשעות הבוקר התחזקו ירידות השערים בעקבות חוזים עתידיים שליליים במקביל לירידות שערים חדות
בסין ,אולם החל משעות הצהריים המגמה השלילית התמתנה בהדרגה ובשעה  15.00המדדים כבר נסחרו בעליות שערים
אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הבנקים .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.89% -ומדד הבנקים עלה ב-
 .2.22%מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2.98 -מיליארד ש"ח .אישור  FDAלמדבקת האינסולין של החברה ,הקפיץ את מניית
אלרון בכמעט  50%לאחר שהחברה קיבלה אישור לחברה הבת ,מדינגו לשווק בארה"ב של משאבת הדחף ,סולו לטיפול
בסכרת.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.83% -מדד ת"א  75עלה  ,3.10%מדד הבנקים עלה ב ,2.77% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  9.70%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.40%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כמעט
 2%לרמה של  3.79ש"ח לדולר.
תחזית  -מדד המעו"ף רשם כאמור עלייה נאה של כמעט  4%בשבוע המסחר החולף לאחר שהצליח בשבוע שעבר לפרוץ
בצורה ברורה את רמת ההתנגדות אותה ציינו בשבועות האחרונים כרמת המפתח לטווח הבינוני-ארוך ברמה של  905נקודות,
להזכירכם בגלל פריצה זו התקבל איתות קניה )לונג( ברור עם יעד ברמה של  1000נקודות שהמעו"ף צפוי לכבוש לדעתנו עד
סוף החגים .בטווח הקצר פריצה ברורה של אזור  955הנקודות תשלח את המדד לכיוון היעד הפסיכולוגי בעיקר אותו ציינו קודם
במהירות רבה יותר .כל עוד המדד נשאר מעל רמה של  900נקודות ההערכות שלנו לא ישתנו.
שקל-דולר  -הדולר נחלש גם השבוע מול השקל בכמעט  2%וכפי שציינו בתחזיות הקודמות מרגע שהדולר שבר את רמת 4
השקלים לדולר היעד המשמעותי של הירידות נמצא ברמה של  3.65ש"ח לדולר ולדעתנו המטבע האמריקאי יגיע לשם כבר
בשבועות הקרובים.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף מדד המניות הצרפתי רשם עליות שערים חדות בדומה לשאר מדדי המניות באירופה גם בשבוע המסחר החולף
ואף פרץ השבוע את רמת ההתנגדות המשמעותית ברמה של  3400הנקודות .לדעתנו התקבל איתות קניה )לונג( במדד עם
יעד ראשוני ברמה של  3700נקודות.

מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר לאורך שבוע המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים,אולם המומנטום החיובי נבלם בשלב זה .אזור
 2020 – 2000נקודות מהוה אזור התנגדות מהותי להמשך הדרך כך שיתכן שהמדד יתאוורר לפני המהלך בדמות מימוש קצר
ובריא לאור .1947
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 .המדד רשם שבוע מסחר חיוב וכמט
סגר את היעד שהצבנו בסקירות האחרונות ב 1006 – 1000 -נקודות .בשב זה יש להמתין לפריצה של אזור ההתנגדות
והתבססות מעליו .על פניו נראה שהמדד מתקרב למימוש/דשדוש נקודתי ורואים זאת בבירור במעקב תוך יומי של התנהלות
המסחר לאורך השבוע שחלף 967 .סומנה כיעד נוח למימושון.
נפט – שבוע מסחר תנודתי מסתכם בשינוי מינורי ביחס לשבוע שעבר זאת על רק נתוני מאקרו שונים ודו"ח המלאים אשר
פורסם ביום רביעי .טכנית הנפט נסחר בתעלה אופקית כאשר הגבול העליון סומן ב 73.50$ -והגבול התחתון ב .60$ -בשלב זה
קשה להעריך את הכיוון ,כל עוד נפט נסחר בטווח מחר ברור ,אולם הנחת העבודה היא המשך העלייה במחיר ,בשלב ראשון ל-
 70$ולאחר מכן לאזור ההתנגדות העליון ב .73.5$ -פריצה של רמת התנגדות זו והתבססות מעלה תהווה טריגר חיובי להמשך
התיקון העולה עם יעד תבנית ב.85.20$ -

ניתוח מניות
טבע ) – (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20-החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה
הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
רכישתIVAX.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר פרצה המניה את שיא כל הזמנים שהיה ברמת  $50.40למניה והמשיכה לנסוק במהירות עד ל
 $54.95למניה .ביום המסחר האחרון החלה המניה להתממש ונראה שמכאן פניה לסגירת הגאפ הפתוח ברמת  $51.4ויתכן
שאף תבדוק מלמעלה את רמת הפריצה ב  .50.40ניתן לומר שכל זמן שהמניה נסחרת מעל רמת  50.40היא חיובית והמהלך
העולה בה ימשך .שבירת  50.40תביא לתיקון עמוק יותר עם תמיכות נוספות ב 49 -ו 48 -דולר למניה.
פרטנר ) - (1083484חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי  .ORANGEפרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה
בינואר  ,1999והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר
יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  GSM.פרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה
בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה -ADSשל החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתעלה עולה אך בימי המסחר האחרונים מדשדשת בין רמת  6900לרמת  7300כאשר פריצת
התחום הנ"ל כלפי מעלה תיתן יעד ל  7820נק' ואילו שבירת התחום הנ"ל תאותת על תיקון יורד עם תמיכה ברמת .6650
פמס ) - (315010החברה ,מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ ,עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם
בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים .מוצרי פמס בנויים מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתלין .פמס
משווקת את מוצריה ללקוחות עסקיים ,אשר נוהגים למכור את המוצר הסופי ללקוחות מוסדיים( כגון ממשלות ,צבאות
ומשטרות( .מוצריה של פמס משמשים בעיקר כחומר גלם לייצור אמצעי מיגון שונים ,לרבות מיגון אישי ,מיגון רכבים קלים
וכבדים ,מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.
ניתוח טכני – מניית פמס עלתה שבעה חודשים משער  4677ועד לשער הנעילה של יום המסחר האחרון ב  12990נק' ,עליה
של  177אחוז .ההתנגדות הבאה של המניה שוכנת בתחום שבין  14075ל  14240נקודות ונראה שבמידה והמגמה החיובית
בשווקים תמשך היא לא תתקשה להגיע לשם .יחד עם זאת יש לשים לב לכך שהאינדיקאטורים השונים מגיעים כאן לרמות קיצון
ואף נוצרו סטיות דוביות במתנדי ה  .RSI+MACD -רמת התמיכה המשמעותית ביותר שוכנת ברמת  10260נקודות וניתן לומר
שכל זמן שהמחיר נותר מעליה קרי המניה חיובית.
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  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני למנייה מראה כי השבוע המנייה חזרה לשהות מעל קו
המגמה העולה ארוך הטווח  ,ולמעשה ביטלה את האתות השלילי שסחבה איתה עת שברה קו זה בתחילת חודש זה .עוד

נראה כי  ,המנייה הצליחה לסיים את שבוע המסחר מעל קו מגמה יורד כנראה בגרפ \ חצ כחול  ,מה שאומר שיש סיכוי גדול
לראות מהלך המשכי עולה על להתנגדות על  .4688כאשר קו המגמה העולה חוזר לתפקידו המקורי כרמת תמיכה עולה.
הראל השקעות ) - (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח
רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים .בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל ,לקבוצת הראל פעילות משנית בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים
והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני למניית החברה מראה כי לאחר מהלך עליות נאה  ,מצויה
המנייה בהתכנסות מחירים  ,כאשר רמת התמיכה עומדת בשלב זה על ממוצע  , 50ואילו ההתנגדות על רמת  .16880-יציאה
מתחום ההתכנסות ובייחוד  ,מהטווח שצוין  ,תיתן איתות ברור להמשך דרכה של המנייה.
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  -בסקירה של השבוע שעבר ציינו כי "המניה נמצאת בשיא כל הזמנים כרגע ונראית חזקה ביותר אך מספר
פרמטרים מצביעים על אפשרות לתיקון בטווח הקצר אך כל ירידה )אם תבוא( שתיבלם מעל רמות  25000-25500הנקודות
תהווה רק תיקון קל והמניה תמשיך להיחשב חיובית לטווח הבינוני" .אם כן ,ראינו השבוע את המניה מתממשת וחוזרת במדויק
אל רמת  25000הנקודות כאן תיבחן כעת .שבירה של רמה זו ושל ממוצע נע  20הנמצא כיום סביב רמת  24600הנקודות
תהווה איתות שלילי למניה .עם זאת ,היפוך מעל רמה זו בצורה ברורה ,ייתן איתות אגרסיבי לניסיון נוסף לפריצת השיא .אם כך,
רמת ה SL-תמוקם מתחת לרמת  24600הנקודות והיעד בשיא  27150הנקודות ,דבר שנותן יחס של בערך  1:5לטובת
הטרייד .כל זאת מותנה כמובן בהיפוך מעל רמת  25000הנקודות.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ
ובחו"ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל :יזום פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני  -בהמשך לסקירה של השבוע שעבר ,בה ציינו כי פריצת רמת  6450הנקודות תהווה איתות לסגירת הגאפ הפתוח
ל 7000-הנקודות ,ראינו השבוע את המניה מפגינה עוצמה ומבצעת מהלך של קרוב ל 20%-בשבוע מקוצר .כרגע המניה נבלמה
ע"י תקרת בולינגר כפי שניתן לראות בגרף .המשוכה הבאה שעליה לעבור היא איזור  7850-8000הנקודות שהיה פעם תמיכה
ואח"כ שימש כהתנגדות .פריצה של רמה זו תיתן יעד לאיזור  9000הנקודות .התמיכה הברורה הקרובה היא ממוצע נע 20
שנמצא באיזור  6400הנקודות ולכן יחס ה RR-כרגע הוא לא טוב למי שבחוץ .מתנד ה ADX-עומד לתת איתות חיובי כאשר
הוא חוצה את ה .-DI
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -לאחר שפרצה את קו ההתנגדות היורד ,השלימה את היעד הטכני ברמת  249200הנקודות .כרגע ניתן לראות
סימנים היכולים להעיד על שני הכיוונים – המניה מגיעה אל רמת התנגדות הנ"ל ,נמצאת מספר ימים מעל רצועת בולינגר
העליונה והמתנדים המהירים נמצאים ברמות גבוהות מאוד – כל אלו מעלים מאוד את הסיכון לתיקון מנקודה זו .עם זאת ,ניתן
לזהות איתות חיובי מכיוון מתנד ה ADX-וגידול במחזורים במהלך העולה האחרון .אם כך ,התמונה הכוללת אינה ברורה בשלב
זה ולכן מי שבחוץ ,זו אינה נקודת כניסה טובה .גם במידה ותפרוץ המניה את ההתנגדות ,שאר הפרמטרים עדיין מעידים על
הסיכון בטרייד ,יחד עם העובדה שרמת ה SL-רחוקה .המניה תשאר במעקב ונחפש נקודת כניסה מחודשת למי שפספס את
המהלך האחרון.

על רגל אחת
די מדיקל ) - (1080720מבט טכני מראה כי המנייה פרצה ביום המסחר האחרון את קו המגמה היורד לטווח קצר במחזור גדול,
לכן בשלב זה נותנת איתות לעבר ההתנגדות הבאה על  ,110ומעליה רמת .120
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100לאחרונה התממשה מעט המנייה לאחר מהלך מתקן
עולה רציף .השבוע פרצה המנייה את רמת  655אופקי ונתנה איתות לחזרת המהלך העולה לתוקף ,כאשר בשלב זה אזור 713-
 715מהווה התנגדות .פריצת אזור זה תיתן איתות להמשך מהלך עולה.

המלט ) - (1080324מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ביום המסחר האחרון פרצה המנייה טווח מסחר רוחבי על
רמת  1863במחזור גדול ובעלייה חדה .אין ספק כי הפריצה בשלב זה הינה פריצה אמינה ,כאשר ההתנגדות הקרובה בשלב זה
עומדת על  2290אופקי ,כגובהה רמת הדשדוש .ברור שפריצת רמת  2290תיתן איתות חיובי נוסף להמשך.
רמי לוי ) - (1104249לאחר המהלך העולה האדיר שביצעה ,נכנסה המניה לדשדוש בין רמת  5800מלמעלה לבין 4950
מלמטה כאשר פריצה  /שבירה של התחום הנ"ל יתנו את האיתות להמשך.
בזק ) - (230011בסקירה של השבוע שעבר צוינה רמת ההתנגדות ברמת  780הנקודות ורמת  750הנקודות כרמת טריגר
למהלך שלילי במניה .את ההתנגדות  780כשלה המניה לפרוץ בשלב זה והיא הולכת ומתקרבת אל רמת  750הנקודות
ששבירתה מטה יהווה איתות שלילי לכיוון  707הנקודות.
מכתשים אגן ) - (1081819המניה פרצה השבוע קו התנגדות יורד ויצרה שיא עולה חדש אחרי ההיפוך באיזור התמיכה 1675
הנקודות .פריצה זו היוותה איתות חיובי לטווח הקצר עם יעד ראשון  2000הנקודות למרות שבנקודה זו נבלמה ע"י רצועת
בולינגר העליונה .כל זמן שהמניה לא שוברת את איזור  1820הנקודות היעד הנ"ל נשאר בתוקף.

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.

