הסקירה השבועית של ספונסר – 05.07.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית  -מגמה חיובית נרשמה במדדי המניות המובילים בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .בסיכום
שבועי מדד המעו"ף ,ת"א  75והנדל"ן עלו בכ 3% -בממוצע כל אחד ,מדד הבנקים בלט לטובה כשרשם עלייה שבועית של
כמעט  5%בהובלת מניית בנק דיסקונט שזינקה בלמעלה מ .6% -בנוסף ,עוד בלטה לטובה מניית אפריקה נכסים שנסקה
השבוע בכ .22% -באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות שערים נאות של כ 1% -בממוצע .באג"ח ממשלתי נרשמה
מגמה מעורבת כשצמודי המדד רשמו עליות שערים נאות של למעלה מאחוז ובאפיק השקלי נרשמו עליות שערים קלות בעיקר
במח"מים הארוכים .מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים במדדים המובילים בניגוד למגמה העולמית השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב .מניית גאון אחזקות בלטה במהלך המסחר כשזינקה בכ 14% -לאחר שהחברה דיווחה על השלמת המיזוג בין
גאון שוקי הון לבין בית ההשקעות מיטב באופן סופי ,גאון אחזקות תרשום רווח הון של כ 31-מיליון שקל ברבעון השני .הגוף
הממוזג ינהל נכסים בהיקף של  14מיליארד שקל .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.29% -ומדד הנדל"ן עלה ב .3.18% -יום
שני נפתח בירידות שערים של עד  1%בהשפעת החוזים העתידיים ופתיחת שבוע המסחר בבורסות אירופה .החל משעות
הבוקר המדדים המובילים נסחרו במגמה עולה ולקראת שעות הצהריים אף עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו
בהדרגה עד לסיום המסחר.
יום שלישי ,המסכם את החצי הראשון של השנה בו מדד המעו"ף רשם עלייה של כ 32% -ומדד הנדל"ן זינק בכ 92% -ננעל
בירידות שערים בהשפעת המגמה העולמית .יום המסחר נפתח בעליות שערים קלות אולם בהמשך יום המסחר המדדים
המובילים עברו להיסחר במגמת מסחר מעורבת ולקראת סיום נרשמו ירידות שערים .בשעה  16.00החל שלב טרום נעילה
מיוחד לרגל עדכון המדדים השנתי אשר התאפיין בתנודתיות גבוה וגידול במחזורי המסחר .שלב טרום נעילה המיוחד נועד
לאפשר למנהלי הקרנות ומנהלי תעודות הסל לבצע התאמות של הרכב הנכסים בתעודות והקרנות המתמחות במדדי מניות.
יום רביעי נפתח ביציבות מרשימה בניגוד למגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן במדדי ארה"ב .המדדים המובילים נסחרו
לאורך כל יום המסחר במגמה חיובית אשר התחזקה בשעות הבוקר ולקראת השעה  13.00המדדים החלו להיסחר בדשדוש
רוחבי בהשפעת המגמה העולמית .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה כשבראשן מניות מליסרון
ואפריקה ישראל שזינקו בעקבות השלמת מכירת קניון סביונים וקניון רמת אביב ע"י אפריקה למליסרון שבשליטת משפחת
עופר.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את המסחר בירידות שערים קלות .המדדים המובילים נסחרו במגמה מעורבת רוב
שעות המסחר ובטווח מחירים צר יחסית ,זאת בהמתנה להחלטת הריבית בגוש היורו ונתוני התעסוקה בארה"ב .לקראת סיום
המגמה השלילית אותה הובילו מניות הפיננסים התחזקה בהשפעת החוזים העתידיים אשר החלו לרדת בעקבות נתונים
מאכזבים של נתוני התעסוקה .מניית ביולייט צנחה בכמעט  32%לאחר שחברת הבת אוביקיור נכשלה בניסוי נוסף ,שבחן
טיפול בהשמנת יתר אצל נשים בגיל הפוריות .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.06% -ומדד הבנקים ירד ב .1.86% -מחזור
המסחר הכולל הסתכם ב 1.42 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.53% -מדד ת"א  75עלה  ,2.72%מדד הבנקים עלה ב ,4.68% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  3.35%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .2.03%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ-
 1.5%לרמה של  3.88ש"ח לדולר.
תחזית  -מדד המעו"ף רשם כאמור עליה נאה של כ 2.5% -בשבוע המסחר החולף אולם שוב נבלם ע"י אזור ההתנגדות
שנמצא ברמות של  870-875נקודות ומשם התקפל מעט כלפי מטה .המדד מדשדש בטווח שבין  820-875נקודות בשבועות
האחרונים וצפוי להמשיך להסחר בתנועה צידית עד שנקבל פריצה ברורה לאחד הכיוונים .כל עוד המדד נתמך מעל רמות
התמיכה באזור  820הנקודות וזו שאחריה ברמה של  800הנקודות לא מתקבל לדעתנו איתות מכירה )שורט( והמדד יכול
להמשיך ולדשדש בטווחים הנ"ל גם בשבועות הקרובים .בכל מקרה לדעתנו רמת  800אמורה בכל תרחיש לעצור את הירידות
ולהוות תמיכה משמעותית לקראת חידוש העליות בבורסה המקומית .מאידך ,פריצה של רמת ההתנגדות  875הנקודות תהווה
איתות קניה לטווח הקצר כשרמת ההתנגדות המשמעותית לטווח הארוך יותר נמצאת ברמה של  905נקודות.
שקל-דולר  -הדולר נחלש מול השקל בכ 1.5% -בסיכום שבועי ובמהלך השבוע אף שבר כלפי מטה את התמיכה ברמה של
 3.90ש"ח לדולר ובכך התקבל איתות מכירה למטבע האמריקאי .התמיכה המשמעותית הבאה נמצאת ברמה של  3.65ש"ח
לדולר וכל עוד הדולר לא יחזור מעל  3.90ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך לנזות כלפי מטה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף מדד המניות הבריטי דשדש במשך חודש וחצי בטווח מאוד צר שבין  4300-4500נקודות ולקראת סוף
השבוע שעבר שבר המדד כלפי מטה ובכך התקבל איתות טכני שלילי )שורט( .כל עוד המדד לא יחזור מעל רמת 4300
הנקודות הוא צפוי להמשיך ולהדרדר דרומה כשבטווח הקצר הוא צפוי להמשיך לדשדש מתחת לרמות ההתנגדות המדוברות.

מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד נסחר בתחילת השבוע בעליות שערים קלות בליווי מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע ,ואת התוצאה קיבלנו ביום
חמישי בדמות נר יורד ארוך .ממהלך זה ניתן להסיק כי רמת ה1850 -הגדרה כרמת התנגדות אופקית אמנה ובנוסף לכך
עוצמת הקונים נמוכה מאוד מה שמאפשר למוכרים לשלוט כרגע בכיוון המדד בהתאם לפוזיציות.רמת התמיכה הקרובה שוכנת
ב 1744 -נקודות כאשר שבירה של רמה זו תביא את המדד להעמקת התיקון ויצירת מגמה שלילית קלאסית כאשר מחיר יעד
ביניים סומן ב 1730 -ומחיר התבנית סומן ב1665 -
מדד דאו ג'ונס  -מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב ,והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק .מדד
זה מורכב מ 30 -מניות תעשייתיות נבחרות ומייצגות .המדד פת את שבוע המסחר בדשדוש סביב רמת ה 8500 -נקודות וביום
חמישי המדד רשם ירידה חדה ,יחסית ,וחזר לאזור התמיכה האופקי סביב  8216נקודות .שבירה של רמת התמיכה וכישלון
פריצה חזרה יביא לתחילת מגמה שלילית עם יעד קרוב ב 8000 -נקודות.
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 נסחר בתחילת שבוע המסחר
בטווח מחירם צר מתחת לרמת ההתנגדות האופקית החזקה ב 930 -נקודות .ביום חמישי המדד פתח בירידה אשר התחזקה
לאורך יום המסחר ועד לשעת הנעילה .המדד חתם מעל רמת התמיכה העולה באזור  892-888נקודות כאשר שבירה של טווח
זו וכישלון חזרה מעלה יביא להעמקת התיקון .יעד ראשון סומן ב 875 -ויעד שני סומן ב 835 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר השבוע במגמה שלילית לאחר שנכשל פעם נוספת בפריצה של רמת ה 73.40$ -אשר סומנה כהתנגדות
מהותית .ביום חמישי הנפט שבר את קו התמיכה העולה סביב רמת ה 66.30$ -כך שכישלון פריצה חזרה יביא לתחילת התיקון
היורד .מחיר יעד קרוב סומן ב62.24$ -

ניתוח מניות
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 – המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בין קו התנגדות יורד קצר טווח וקו תמיכה ארוך טווח .למרות הדשדוש היחסי
במניה ,היא הולכת ומתקרבת לנקודה חשובה סביב רמת  22800הנקודות .באיזור זה נמצאת תמיכה משולשת המורכבת מקו
תמיכה עולה ,קו תמיכה אופקי ומממוצע נע  50שיוצרים איזור תמיכה טכני חזק יחסית .בנקודה זו המניה תיבחן לטווח הקרוב
– תמיכה מעל רמות אלו תהווה איתות קנייה אגרסיבי עם  SLצמוד על מנת לשמור על יחס  RRחיובי למניה .שבירה של רמות
אלו תהווה איתות טכני שלילי ואיתות יציאה לסוחרי הטווח הקצר.
הראל השקעות ) - (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :תחום 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,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות
מוחזקות( בנדל"ן מניב .פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של
הראל.
קבוצת
חברות
באמצעות
והן
במישרין
הן
והשקעות
מהלכים
ויזום
הקבוצה
פעולות
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – המניה כשלה שוב בפריצת ההתנגדות סביב רמת  16750הנקודות והיא שבה לרדת .ניתן לזהות סטייה דובית
במתנדים הארוכים ולכן כרגע יש סיכוי גבוה יחסית שנראה תקרה כפולה במניה לטווח הקצר ,דבר שיכול לשלוח אותה לתיקון
עמוק יחסית .התמיכות הקרובות נמצאות ברמת  15250הנקודות )ממוצע נע  (20ובקו התמיכה העולה .רק פריצה ברורה של
ההתנגדות הנ"ל יהווה איתות לשינוי לטובה במניה.
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,יחד עם החברות הבנות שלה ,הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל
והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט ,מוצרים לתעשיה הפטרוכימית ,חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור
שמנים בסיסיים ושעווה .עד ספט'  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 לפבר'
 2007מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה ולאחר תנועה צמודה לתקרת התעלה יצאה לתיקון .כרגע היא יושבת על תמיכה
אופקית חלשה יחסית באיזור  170הנקודות )לא נשברה עדיין אך לא מהווה תמיכה חזקה במיוחד( .במידה ואכן תשבור את
תמיכה זו ,תקבל יעד באיזור  158הנקודות שם נמצאת התמיכה האופקית הבאה מלמטה .תמונת המתנדים מצביעה כי
התרחיש הזה הוא סביר שכן כלל המתנדים נמצאים ברמות גבוהות ומתקפלים כלפי מטה .עם זאת ,עד לשבירה בפועל של
רמת  170הנקודות ,עדיין אין איתות יציאה מהמניה.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין,

שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי
תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – אחרי מימוש במניה ,היא הגיעה אל איזור התמיכה של הגאפ הפתוח בין רמות  690-708הנקודות ,שם גם נמצא
ממוצע נע  50שתמך בכל המהלך העולה האחרון ושם אכן הסתובבה ושבה לעלות .היפוך זה היה איתות קנייה אגרסיבי אך
חשוב לשים לב כי המניה יצרה שיא יורד מאז השיא שקבעה לפני כמה שבועות וכל זמן ששיא זה לא נפרץ כלפי מעלה ,אנו
יכולים להיות עדים לתנועה אופקית או אפילו תנועה יורדת .סטופלוס למחזיקים ימוקם בשבירה ברורה של רמת  708וממוצע
נע  ,50שם גם ניתן לתת פקודות קנייה אגרסיביות מחודשות על מנת לשמור על יחס  RRטוב.
פז נפט ) - 1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר ציינו כי פריצה וסגירה מעל רמת  50000הנקודות תהווה איתות קנייה למניה .באותו ניתוח גם
שמנו דגש על מחזור המסחר בפריצה שכזו .כבר ביום ראשון פרצה המניה את רמה זו וסגרה מעליה ,אך במחזור נמוך דבר
שהוריד את אמינות הפריצה .אגרסיביים שלקחו אותה שם )אפילו בסוף יום המסחר( נהנו מעליה מהירה מאוד לכיוון 53880
הנקודות .התנועה המהירה שיצרה "זריקת" מתנדים מהירים ויציאה מעל רצועת בולינגר העליונה העלו את הסיכוי לתיקון ואכן
ביום המסחר האחרון תיקנה המניה בחדות כלפי מטה .כעת היא חוזרת לבדוק את רמת  50000הנקודות אך הפעם מלמעלה
כתמיכה .היפוך מעל רמה זו יוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי מחודש למי שפספס את המהלך האחרון.
אורמת ) – (260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני מראה כי המנייה משייטת בטווח רוחבי רחב ,ובתוכו טווח
רוחבי צר יותר .הטווח הרחב הינו  3515 – 3030והטווח הקצר הרוחבי  - 3030ממוצע  3258) 50ליום מסחר אחרון( .יציאה
מתחומים אלה תיתן איתות בהתאם.
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית נסחרת המנייה מעל קו מגמה עולה ברור ,ולאחרונה המנייה
משייטת בצמוד לקו זה ,משמע  -לא פורצת קדימה למעלה )התנגדות קרובה על ממוצע  ,4076 = 50נכון ליום המסחר
האחרון( ,אולם גם לא שוברת את התמיכה העולה ,בשילוב רמת  3700אופקי .רק איתות פריצה  /שבירה כמתואר יתן לנו
אינדיקציה בהתאם להמשך.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו”ל ,על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן,הקמת המבנים ומכירת היחידות
 נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה ,משרדים ומסחר ,בארץ ובחו”ל - .קבלנותבנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים.
 קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבורהסקטור הממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה.ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית השבוע פרצה המנייה טווח דשדוש צר מעל רמת  7000הנקודות
ונתנה איתות חיובי של תיקון עולה .בשלב זה רמת  8000הינה רמת ההתנגדות הבאה ורק פריצתה תיתן איתות להמשך עולה.
תמיכה ב 7000 -ו סטופלוס ב) 6500 -כל אחד לפי הפוזיציה שלו(.

על רגל אחת

מגדל ביטוח ) - (1081165המניה נמצאת בתנועה רוחבית בין התמיכה ברמת  525הנקודות ובין ההתנגדות ברמת 575
הנקודות .טווח מסחר זה יכול להוות הזדמנות מצוינת לסוחרי טווח קצר אגרסיביים המוכנים לקנות את המניה קרוב לתמיכה
עם SLצמוד ולמכור אותה בכישלון פריצה של ההתנגדות.
אאורה ) - (373019השבוע סיימה המנייה בתנועה עולה חדה תוך פריצת התכנסות מחירים ברורה ,וכן תוך גידול מהותי
במחזורים .בשלב זה היעד עומד על רמת  ,400רמה הנגזרת מגובה ההתכנסות שנפרצה .סטופלוס יופעל בשבירה של רמת
.279
אבוגן ) - (1105055טכנית השבוע המנייה הגיעה ליעד פריצת תבנית ההתכנסות על  ,1549ומאז יצאה למימוש .ביום
המסחר האחרון אף שברה תמיכת רמת  ,1400ונתנה איתות שלילי ראשוני,בינתיים לטווח הקצר .התמיכה המשמעותית הבאה
על רמת  ,1250כאשר רק יכולת לשוב מעל רמת  1400תיתן איתות לסיום המימוש בשלב זה.
דלק קבוצה ) - (1084128מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית המנייה ממשיכה לנוע בטווח מסחר רוחבי –
 ,46400 / 52300כאשר רמת  50000מהווה נקודת האיזון בתוך התנועה הרוחבית .המנייה נמצאת כרגע בחלק העליון של
ההתכנסות .ברור שיציאה מתוך טווח ההתכנסות תיתן איתות בהתאם להמשך.
ביומדיקס ) - (368019המנייה השבוע השלימה יעד של פריצת התכנסות קטנה על –  .140בשלב זה המנייה יצאה למימוש
כאשר רמת  130מהווה תמיכה ראשונה ,מתחת רמת .118-120-

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

