הסקירה השבועית של ספונסר – 09.08.2009
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 שערים נאות נרשמו גם השבוע בשוק המניות בבורסה בת"א .בסיכום שבוע המסחר החולף עלו
המדדים המובילים בכ 5%-בממוצע כל אחד כשמדד הנדל"ן שוב בלט לטובה כשזינק בכ 7.5% -בהובלת מניות גזית ואפריקה
נכסים שזינקו בכ 33% -ו 23% -בהתאמה .מניות נוספות שבלטו במדד ת"א  100היו מניות סקופ )מתכות( ובריינסווי )מכשור
רפואי( שעלו בכ 26% -ו 16% -בהתאמה .באפיק הסולידי מדדי התל בונד נסחרו גם השבוע בעליות שערים של כ2% -
בממוצע ,באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד נסחרו במגמה מעורבת ,הגלילים במח"מ ארוך של 7-10
שנים עלו בכ 1% -ובאפיק השקלי השחרים נסחרו בעליות קלות .מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים מאוד יחסית לתקופה
ועמדו בממוצע על כ 2.2 -מיליארד ש"ח ליום ומכך ניתן להסיק שהרבה כסף חדש ממשיך להכנס לשוק המניות.
שבוע המסחר נפתח ביום ראשון בעליות שערים של כ 1% -בהתאם למגמה החיובית שנרשמה בימים חמישי ושישי בבורסות
אירופה וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בעליות שערים אשר התחזקו בהדרגה בהובלה של מדדי
הפיננסים והנדל"ן שעלו בכ 4.5% -כל אחד .ברקע הבנקים הבריטיים ברקליס ו HSBC -פרסמו המלצות קנייה על שוק המניות
הישראלי בטענה כי המחירים נוחים והבורסה עדיין אטרקטיווית .יום שני נפתח ביציבות בהשפעת המגמה העולמית בפתיחת
שבוע המסחר .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות והחל משעות הצהריים החלו לטפס בהדרגה בליווי מחזורי
מסחר גבוהים .לקראת השעה  15.00המגמה החיובית החלה להתמתן והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת ,זאת בניגוד
למגמה החיובית באירופה והחוזים העתידיים אשר שיקפו פתיחת מסחר חיובית במדדים המובילים בארה"ב .מניית מנופים
פיננסים בלטה כשהמריאה ב ,37% -על רקע משא ומתן שמנהלת החברה עם בנק לאומי לקבלת אשראי לצורך ביצוע עסקת
רכישת מתחם סינמה סיטי מתנובה.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כ 0.7% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה בארה"ב יום קודם לכן .מייד לאחר מכן
החלו המדדים להתממש ואף עברו בהמשך להסחר בצד האדום בהשפעת המגמה השלילית במדדי אירופה והחוזים העתידיים
אשר שיקפו פתיחת מסחר שלילית בארה"ב ,בשעה  15:30עם פרסום נתון הצריכה הפרטית בארה"ב התמתנו ירידות השערים
בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה .מניית טאואר זינקה במהלך השבוע בכ 55% -לאחר שהודיעה כי תייצר
שבבים למצלמה הרפואית הזעירה של מדיגוס ,השתיים מתכננות להסתער על שוק שהיקפו צפוי להגיע לחצי מיליארד דולר
בשנת  ,2010עם צמיחה של  15%בשנה .יום רביעי נפתח ביציבות בהשפעת המגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו
בשעות הבוקר במגמה מעורבת והחל משעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתחזק בהדרגה .את המגמה החיובית הובילו
מניות הפיננסים ומניות השורה השניה .הסיפור של היום שייך לנגיד בנק ישראל ,סטנלי פישר שהתערב במסחר במט"ח ורכש
לפי ההערכות כ 1.5 -מיליארד דולר ובכך העלה את שער הדולר מרמה של  3.73ש"ח לדולר לרמה של  3.90ש"ח לדולר.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח ביציבות על רקע המגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר
בטריטוריה החיובית כאשר עליות השערים התחזקו בהדרגה בהובלה של מניות הפיננסים ומניות הנדל"ן שבלטו כאמור לטובה
ברוב ימות השבוע .לקראת סיום המגמה החיובית התעצמה ומדד המעו"ף חתם את יום המסחר בשיא שנתי חדש של 986.62
נקודות .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.42% -ומדד הבנקים עלה ב .1.69% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2 -מיליארד
ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.80% -מדד ת"א  75עלה  ,4.92%מדד הבנקים עלה ב ,5.73% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  7.47%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .2.04%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עלייה שבועית של כ-
 3.5%לרמה של  3.911ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עלייה נאה נוספת של כמעט  4%בשבוע המסחר החולף לאחר שבשבועיים האחרונים
כתבנו כאן בתחזית השבועית כי "לאחר שהצליח לפרוץ בצורה ברורה את רמת ההתנגדות אותה ציינו בשבועות האחרונים
כרמת המפתח לטווח הבינוני-ארוך ברמה של  905נקודות ,התקבל איתות קניה )לונג( ברור עם יעד ברמה של  1000נקודות
שהמעו"ף צפוי לכבוש לדעתנו עד סוף החגים ".בטווח הקצר ישנה כעת תמיכה ברמה של  955נקודות וכל עוד המעו"ף מעליה
הוא צפוי להגיע לרמה של  1000נקודות ולדעתנו לעבור גם רמה זו במהרה.
שקל-דולר – הדולר התחזק השבוע מול השקל בצורה חדה בכמעט  5%לאחר שהנגיד שינה את התמונה בהחלטתו להתערב
בשוק המט"ח ,לפי ההערכות הנגיד רכש כמעט  2מיליארד דולר במהלך השבוע החולף ובכך גרם לעלייה חדה בשער של
המטבע האמריקאי .כעת צריך לעקוב ולראות האם הדולר מסוגל להתחזק לכיוון רמת ההתנגדות החזקה ברמה של  4ש"ח
לדולר או שמא יחזור אט אט לנזול כלפי מטה.

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 בשבועות האחרונים ואף
פרץ 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 .מדד רשם שבוע מסחר יציב במיוחד לאחר גל עליות מתמשך .במהלך השבוע המדד רשם שיא שנתי חדש ב-
 ,2015.59כאשר אזור  2020 – 2000נקודות מהוה אזור התנגדות מהותי .טכנית פריצה של אזור ההתנגדות יהווה טריגר
חיובי להמשך הגל העולה עם מחיר יעד קרוב ב 2070 -נקודות .אזור התמיכה סומן ב1967 -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 רשם שבוע מסחר יציב ,ואף סגר
את היעד שהצבנו בסקירות האחרונות ב 1006 – 1000 -נקודות .בשב זה יש להמתין לפריצה של אזור ההתנגדות והתבססות
מעליו .רמת  1048סומנה כמחיר יעד ראשון לאחר פריצת ההתנגדות ,מנגד  967סומנה כרמת תמיכה קרובה.

ניתוח מניות
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  -המניה ממשיכה במומנטום החיובי מהשבועות האחרונים והשבוע סוגרת את הגאפ התפוח שנותר ברמת ,2600
יחד אם זאת מתקרבת המניה לעבר תיקון פיבו שליש לכל מהלך הירידות במשבר שעומד על  271850נק' בדיוק ,פריצה של
רמה זו תיתן יעד מיידי נוסף לעבר  ₪ 3006למניה .התמיכות החשובות שוכנות כעת ברמת  ₪ 2600ו  ₪ 2200למניה.
בריינסוויי ) - (1100718החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני  -למרות שישנן השפעות פונדמנטליות לא קטנות על מחיר המניה אציג את התמונה מההיבט הטכני בלבד .המניה
נעה בתחום דשדוש בין רמת  1055נקודות מלמטה לרמת  1420נקודות מלמעלה כאשר פריצה  /שבירה של התחום הנ"ל יתנו
את הכיוון הבא .יש לציין במיוחד את מחזור המסחר ביום המסחר האחרון שגבוה מן המחזור הממוצע פי כמה וכמה אך גם כאן
לא צלחה הפריצה מעלה .רמת האיזון בין שתי הרמות הנ"ל הינה  ,1200כלומר שבירת  1200תוביל לתמיכת הדשדוש ב
 1055ואילו התבססות מעל  1200יכולה להביא לניסיון פריצה נוסף כלפי מעלה.
רמי לוי ) - (1104249החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
החנויות מציעות מגוון מוצרים כגון :מוצרי מזון ,מוצרי פירות וירקות ,מוצרי טואלטיקה וניקוי ,מוצרי קוסמטיקה ומוצרי הלבשה
וטקסטיל ,אשר מסופקים לסניפי רמי לוי באמצעות ספקים שונים ובאמצעות זכיינים בתחומים שונים .בנוסף ,בחלק מן החנויות
נמכרות תרופות אשר ניתן לשווקן ללא מרשם רופא .קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים,
מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה במומנטום החיובי ופורצת השבוע את תחום הדשדוש שבו נעה לאחרונה ומקבלת מבחינתי יעד
מיידי לרמת  6670נקודות )כגובה הדשדוש שנפרץ( ,התמיכה החשובה שוכנת כעת ברמת  5800שנפרצה השבוע.
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 – אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי התנהגות המניה מהשבועות האחרונים – לפני כשבועיים ציינו כי "כל ירידה שתיבלם
מעל  25000הנקודות תהיה רק תיקון והמגמה תמשיך להיות חיובית לטווח הבינוני" ובשבוע שעבר ציינו כי היפוך על רמת
 25000הנקודות וממוצע נע  20תהווה איתות קנייה אגרסיבי .בגרף ניתן לראות כי השבוע שתי התמיכות הנ"ל השתלבו
לתמיכה אחת חזקה שנגיעה בה הטיסה את המניה חזרה למעלה ומי שלקח באיזור  25000הנקודות נמצא כרגע ברווח של כ-
 6%בפחות משלושה ימי מסחר .ההתנגדות הקרובה נמצאת בשיא כל הזמנים ב 27150-הנקודות אך עוד לפני שתגיע לשם,
ניתן לראות כי העליות מהתמיכות קורות במחזורים נמוכים יחסית לעליות הקודמות ולכן העלייה הנוכחית חסרה את הדלק
לפריצת השיא מחדש עד שיגדלו המחזורים .התמיכות החשובות ממשיכות להיות  25000הנקודות וממוצע נע .20

שטראוס גרופ ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני – מנית שטראוס נמצאת מעל תמיכה חשובה ברמת  4490הנקודות .רמה זו מחזיקה את המניה מזה מספר
שבועות .ניתן לזהות על הגרף כי המניה בנתה תבנית של ראש וכתפיים מעל רמה זו ולכן שבירתה מטה תהווה איתות שלילי
ברור עם יעד באיזור  4200הנקודות .מעבר לכך ,ניתן לראות כי המניה שברה את ממוצע נע ) 20מרכז רצועת בולינגר( ובכך
כבר נתנה איתות שלילי ראשוני כך ששבירת  4490הנקודות תהווה כבר איתות שלילי שני ותהווה ) SLאו איתות שורט
אגרסיבי( לטווח הקצר .תמיכה קרובה נמצאת בסגירת הגאפ ברמת  4400אך כרגע נראה כי הפרמטרים האחרים חזקים יותר
בכיוון השלילי כאשר הכל מותנה בשבירה ברורה של רמת  4490ואי יכולת חזרה מעליה.
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.
ניתוח טכני – המניה הגיעה השבוע אל רמת ההתנגדות האופקית סביב רמת  2062הנקודות .בנקודה זו גרף המניה כבר יצא
אל מעל רצועת בולינגר העליונה וביחד עם המתנדים המהירים ש"נזרקו" למעלה העלו מאוד את הסיכוי לתיקון יורד שאכן הגיע.
לטווח הקצר ,המניה עדיין נחשבת חיובית כל עוד היא נמצאת מעל ממוצע נע  20וקו התמיכה עולה קצר הטווח )שכרגע
מתלכדים סביב רמת  1870הנקודות שזוהי התמיכה החשובה לטווח המיידי .היפוך מעליה יהווה איתות קנייה אגרסיבי
ושבירתה מטה תהווה איתות  SLלסוחרי טווח קצר.
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  .25מניה זו הובאה גם בסקירה הקודמת והתנהגה בדיוק לפי הצפי .ניתן
לראות כי תבנית הכינוס נפרצה בתחילת השבוע ,ואף רמת ה ,16880 -שהיוותה התנגדות מעל נפרצה ואישרה את פריצת
ההתכנסות .בשלב זה רמת ה 19000 -מהווה התנגדות אופקית למנייה ונראה שיעד זה יושג ללא בעיות .פריצת רמת התנגדות
זו וסגירה מעליה יתנו איתות חיובי המשכי כאשר מעל התנגדות .20000 -19490
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
 זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלקמוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
 פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי טכנית ,המנייה נעה לאחרונה על קו מגמה עולה ברור
שתומך את המהלך העולה העכשווי .לאחר הגעה לאזור התנגדות  ,180-184התממשה מעט המנייה והגיעה שוב בצמוד לקו
המגמה העולה התומך .למעשה המנייה נמצאת כרגע לפני החלטה :פריצת רמת ההתנגדות שלפנינו או שבירת התמיכה ,ולכן
יש לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות .לפי מכלול התמונה הטכנית ,ניתן להעריך כי גם הפעם נראה תמיכה ,ואפשרות לפריצת
ההתנגדות קיימת בהחלט .רמות  207 - 200אלה הם רמות ההתנגדות מעל .שבירת התמיכה תיתן איתות שלילי לטווח המיידי
עם יעד על תמיכת  .155המשמעות של ההחלטה הקרובה מתגברת עקב הוספת מניפת פיבו' ש"ש אשר מהווה התנגדות
במקביל להתנגדות הקיימת ,אולם פריצתה תיתן איתות חיובי משמעותי.

על רגל אחת
בזק ) – (230011אנו ממשיכים לעקוב אחר המניה הזו שכושלת שוב ושוב בפריצת רמת השיא סביב  780הנקודות ורק
פריצתה מעלה תהווה איתות קנייה מחודש .רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר היא  752הנקודות.
אפריקה ) – (611012המניה פתחה את השבוע בגאפ עולה שנסגר בהמשך השבוע ומהווה כרגע את התמיכה לטווח הקצר.
כל זמן שהמניה לא שוברת את רמת  7650הנקודות ,אין שינוי במומנטום החיובי שלה לטווח הקצר .שבירה של רמה זו תיתן
יעד באזור  7000הנקודות.
סקופ ) - (288019מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון פרצה המנייה את
טווח ההתנגדות על רמת  4000-4200ולמעשה נתנה איתות חיובי להמשך ,כאשר היעד הקרוב נמצא באזור .5000

קמהדע ) - (1094119מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי לאחרונה נפרץ קו מגמה יורד של
המימוש שראינו לאחרונה במנייה ,אולם עדיין לא ראינו סגירה ברורה מעל רמת  3333שהיא למעשה השיא העולה שממנו
התחיל המימוש .פריצה של רמה זו תיתן איתות חיובי המשכי ,כאשר ההתנגדויות החשובות מעל הינם 3600ו.4000 -
קווינקו ) - (386011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית נראה על מצב דשדוש ברמות  700-800בימים
האחרונים .ביום המסחר האחרון קיבלנו נר אוגף מרמת התמיכה ,זהו איתות חיובי ראשוני בלבד ,אולם עדיין המנייה נמצאת
מתחת להתנגדות קו מגמה יורד לטווח הקצר ,לכן כדאי להמתין בשלב זה ולהיכנס לפוזיציה רק בסגירה מעל רמת ההתנגדות
על  .800פריצה וסגירה מעל רמת  800תיתן יעד ראשוני על .900
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ממשיכה לנוע בטווח שבין  2500נקודות למלטה ל 3000 -נקודות מלמעלה ,פריצת 3000
נקודות במחזור גבוה תהווה איתות מאד שוורי למניה עם יעד לרמת  ,4000לפחות .בינתיים למעקב בלבד אבל אם אצבע על
ההדק.

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.

