הסקירה השבועית של ספונסר – 11.10.2009
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 – שבוע מסחר חיובי נוסף עבר על הבורסה המקומית .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות שערים
של כ 2% -בממוצע ,מדד הבנקים המשיך במגמה החיובית בה נסחר לאחרונה והשלים עליה רצופה של כ 20% -בשבועות
האחרונים .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות אפריקה נכסים ונפטא שזינקו בכ 25% -כל אחת .באפיק הסולידי ,מדדי התל
בונד נסחרו גם השבוע במגמה חיובית מתונה ורשמו עליות קלות של כ 0.3% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה
מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות בעקבות המשך ירידת התשואות בארה"ב .מחזורי המסחר היו ממוצעים לאור העובדה
שהמסחר נמשך כל יום עד ) 14:45חול המועד סוכות( ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום.
יום ראשון נפתח בירידות שערים חדות בעקבות המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר במדדי ארה"ב ואירופה .החל
מהפתיחה החלו המדדים לתקן את הירידות החדות שהתמתנו עד לשעות הצהריים המוקדמות אולם לקראת סיום המסחר
החלו המדדים שוב להחלש והם סגרו את יום המסחר בדומה לרמות הפתיחה של הבוקר .אזהרת הרווח של חברת מכתשים
אגן לפיה מכירות הרבעון השלישי יסתכמו בין  425-440מיליון דולר והחברה תרשום הפסד נקי בין  15-25מיליון דולר ,אמנם
הייתה צפויה מזה זמן רב אך בכל זאת הצליחה להפתיע בעוצמתה ושלחה את המניה לרשום ירידה יומית חדה של כ.7.5% -
יום שני נפתח בעליות שערים של כ 0.7% -במדדים המובילים בעקבות המגמה המעורבת בשווקי אסיה ופתיחת המסחר בשווקי
אירופה .המדדים דשדשו ברמות הפתיחה במשך כל יום המסחר אך לקראת השעה  13:30התחזקו עליות השערים בהובלת
מניות הבנקים והנדל"ן כשמניית אפריקה בלטה לטובה כשעלתה בכ 4% -לאור המו"מ בין מחזיקי האג"ח להנהלת החברה
ברקע .עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שלישי בעקבות המשך המגמה החיובית בעולם ,המדדים דשדשו ברמות הפתיחה
במשך כל שעת המסחר הראשונה ולקראת השעה  11:00החלו לנוע צפונה עד לשעת הנעילה כשמדד המעו"ף ננעל בשיא
שנתי חדש מעל רמת  1000הנקודות .הבנקים המשיכו להוביל את העליות כשמניות פועלים ולאומי רשמו עליות נאות של כ-
 3%בממוצע כל אחת .יום רביעי נפתח גם הוא בעליות שערים קלות במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה
יום קודם לכן בבורסות ארה"ב .עליות השערים מפתיחת המסחר התמתנו בהדרגה ובשעות הצהריים אף עברו המדדים
להיסחר במגמה שלילית .לקראת סיום שוב נרשמה התמתנות ומדד המעו"ף חתם את יום המסחר כמעט ללא שינוי .מניית
סקיילקס בלטה כשזינקה בכ 6.5% -על רקע האפשרות לגיוס הון נוסף דרך שוק האג"ח.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בעליות שערים של עד  1%בהשפעת הסגירה החיובית בארה"ב ופתיחת
המסחר באווירה אופטימית בבורסות אירופה ואסיה .לקראת סיום נרשמה התמתנות בהשפעת החוזים העתידיים .את המגמה
החיובית הובילו כמו בשאר ימות השבוע מניות הבנקים .בסיכום חול המועד מדד המעו"ף עלה בכ 2.5% -והצדיק את המוניטין
של המגמה החיובית השוררת בכל שנה בחגים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.49% -מדד ת"א  75עלה  ,0.71%מדד הבנקים עלה  ,4.01%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  1.20%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.48%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה של
 3.737ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליה של כ 2.5% -בסיכום שבוע המסחר החולף וכפי שציינו בשבוע שעבר הוא נמצא באיתות
קניה טכני קלאסי מרגע שפרץ את רמת ההתנגדות הטכנית/פסיכולוגית ברמה של  1000נקודות .לדעתנו ,כל עוד המדד נמצא
מעל רמות  1000ו 985 -נקודות הוא באיתות קניה וישנה סבירות גבוהה שגם אם יתחיל מימוש בשווקי העולם בכלל וארה"ב
בפרט ,בשוק המקומי הוא יהיה מינורי ובקושי יורגש אם בכלל.
שקל-דולר  -הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל גם בסיכום שבוע המסחר החולף והמשיך לדשדש בטווח של 3.73-3.80
ש"ח לדולר ורמות אלו מסתמנות כשערי שיווי המשקל של המטבע האמריקאי כרגע .רמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של
 3.73ש"ח לדולר ומתחתיה היעד הבא נמצא ברמה של  3.65ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נסחר כעת מתחת לרמת התנגדות חשובה בדמות  3850נקודות ,פריצה של
רמה זו תהווה איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של  4000נקודות.
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 חיובי במיוחד
על רקע נתוני מאקרו חיוביים ובהשפעת פתיחת עונת הדו"חות .המדד רשם ביום שישי שעבר נר היפוך בתצורת "פטיש" וביום
שני המדד רשם עליה ובכך אישר את תבנית ההיפוך מעל לרצועת התמיכה ב 1032-1037 -נקודות כפי שציינו בסקירה
האחרונה .בהמשך השבוע המדד רשם רצף של ימי עליות עם מימושים במהלך המסחר )תוך יומי( ובשלב זה המדד חזר
להיסחר סביב אזור התנגדותי ב .1075 -בגרף המצורף ניתן לראות את תנועת המדד בתעלה אופקית ויש להמתין לפריצה של
רמת ההתנגדות והתבססות מעליה .יעד פריצה קרוב סומן ב1109.2 -

זהב – הזהב פרץ כלפי מעלה את טווח הדשדוש העליון ב 1022$ -ורשם רצף של ימי עליות כאשר ביום המסחר האחרון נרשם
גבוה כל הזמנים ב .1061.67$ -בשלב זה היעד ב 1088$ -שציינו בעבר עדיין בתוקף ויעדים חדשים יתקבל לאחר כיבוש היעד.
מלמטה רף ה 1022$ -1020$ -משמש כתמיכה.
ניתוח מניות
ביוליין ) - (1101518החברה ,ביוליין אר אקס בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה ,בפיתוח תרופות למגוון
מחלות ,החל משלבי הפיתוח המוקדמים ועד לשלב ניסויים קליניים מתקדמים .קבוצת ביוליין אר אקס מאתרת ,רוכשת ומפתחת
תרופות פוטנציאליות ,במטרה להביאן לשלב של מימוש מסחרי.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירה של השבוע שעבר ,המניה היתה בנקודה טכנית בה הסיכון עלה על הסיכוי לטווח הקצר ואכן
ראינו ,כפי שנכתב את התיקון הצפוי .בשלב זה נבלמו הירידות על תיקון פיבונאצ'י  38.2%כפי שניתן לראות בגרף .היפוך על
רמה זו מהווה בד"כ איתות חוזקה למניה שכן זה נחשב לתיקון המינימלי ה"הכרחי" במקרים כאלו .בנקודת זמן זו ,עדיין יש
סימנים על הגרף המעידים על כך שהתיקון יכול להיות יותר עמוק אך זו יכולה להיות נקודה מעניינת לכניסה מבחינת יחס
סיכוי\סיכון כאשר הSL -ימוקם מתחת לרמת  378הנקודות.
ביולייט ) - (1095223החברה ,ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות וניהול ,העוסקת באמצעות
החברות הבנות ,בתחומים שונים הקשורים במחקר ופיתוח של תרופות ומוצרים רפואיים:
 אוביקיור :עוסקת בפיתוח תרופה לבקרה על משקל הגוף. אלרג'יקה :עוסקת בפיתוח תרופה לטיפול בסוגי אלרגיה ,כגון אסטמה ומחלות עור. איי אופטימה :עוסקת בפיתוח מכשיר לייזר לשימוש בניתוחים לטיפול בגלאוקומה )מחלה שבה נוצר לחץ תוך עיני הגורם לנזקלעצב הראייה העלול להוביל לעיוורון(.
 זטיק טכנולוגיות :עוסקת בפיתוח טכנולוגיה אבחנתית לצביעה וזיהוי של תאים סרטניים.ניתוח טכני – למעשה הניתוח של השבוע שעבר עדיין בתוקף שכן המניה ממשיכה להבלם ע"י קו ההתנגדות היורד וע"י ממוצע
נע  .50כרגע אין שינוי בתמונה הכוללת שאומרת שרמת  100הנקודות היא התמיכה החשובה ואיזור  135הנקודות שהוא
ההתנגדות החשובה וכל עוד היא בין רמות אלו אין הכרעה משמעותית ואנחנו נמשיך לעקוב אחריה.
ביומדיקס ) - (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע"מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ"ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר
ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע"י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע"י ביומדיקס .חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בשבוע שעבר ,פריצה של רמת  115הנקודות סימנה את היעד הראשון  128הנקודות שהושלם עוד
באותו היום של הפריצה .משם יצאה המניה למימוש קצר כאשר רמת  121הנקודות מהווה לעת עתה את התמיכה החשובה.
שבירה של  121יסמן את  115כיעד לבדיקה מלמעלה ופריצה של  130תהווה איתות קנייה מחודש למי שבחוץ עם יעד באיזור
 146הנקודות.
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 מדשדשת בתחום  159-172הנקודות כפי שניתן לראות בקלות על הגרף .תמונת המתנדים גם היא
נייטרלית עם נטייה קלה לכיוון החיובי ואנו ממשיכים לחכות לפריצה/שבירה של תחום זה .בינתיים ,עד ליציאה ברורה מתחום
זה ,ניתן לסחור את הריינג' הנ"ל כשקנייה תתבצע קרוב לרמת  159הנקודות ומכירה באיזור  172הנקודות.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל ,באמצעות רשת סניפים בפריסה כלל ארצית .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל .בנוסף
לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי
ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות ,חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל.
מזרחי טפחות מכר את פעילות קרנות הנאמנות שבניהולו בשנת  2006ואת פעילות קופות הגמל שבניהולו )למעט קופות הגמל
המנוהלות על ידי נתיבות( בתחילת שנת .2007
ניתוח טכני  -המניה מתקשה בשלב זה לפרוץ את איזור  3300הנקודות למרות מספר ניסיונות בשבועיים האחרונים .על מתנד
ה MACD-ניתן לזהות סטייה דובית לטווח הבינוני .הרמה החשובה לטווח הקרוב היא רמת  3119הנקודות )תמיכה אופקית
וקרובה מאוד למרכז בולינגר  -ממוצע נע  (20ששבירתה מטה תוכל לפתוח תבנית  Mאך היפוך עליה יהווה איתות קנייה
אגרסיבי.
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  -במהלך השבוע מצליחה המניה לפרוץ את רמת ההתנגדות ב  ₪ 241ונעצרת ממש בסמוך להתנגדות האופקית ב
 ₪ 254שפריצתה תסמן יעד ראשון בשיא האחרון ) ( ₪ 274.50ויעד שני ברמת  .₪ 300מלמטה שוכנת תמיכה אופקית
חשובה מאד ברמת  ₪ 203.60ששבירתה עשויה להחזיר את המניה למגמת ירידות .מתנדים שווריים ונראים טוב ולדעתי
התנועה העולה תמשך אך כאמור יש להמתין קודם לפריצת .₪ 254
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 .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה מדשדשת מזה זמן בין רמת  1655מלמטה ו 1810 -מלמעלה ,פריצה  /שבירה של תחום זה יתנו את
האיתות למהלך הבא כאשר במקרה של פריצה יתקבל יעד מהיר ל  2000נקודות שמהווה את ההתנגדות הבאה .בשלב זה
למעקב בלבד אך המניה בהחלט בנקודה מעניינת לדעתי.
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  -החל מחודש יוני המניה נעה בתעלה יורדת שרק פריצתה כלפי מעלה תביא לחידוש המהלך העולה .יחד עם זאת
ניתן לזהות קו מגמה עולה ברור התומך את התנועה בתוך התעלה היורדת וכן את ההתנגדות האופקית הקרובה ברמת 1240
נקודות שפריצתה תסמן יעד ראשון בשיא ואף מעבר לכך .חדי העין יכולים גם לזהות דגל שוורי בגרף השבועי ....אך עוד חזון
למועד בעניין הזה.
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  -הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי!!! המניה נמצאת במהלך עולה ברור וחד משמעי ומתמודדת כעת עם רמת 7420-
 7600שמהווה את אזור שיא כל הזמנים במניה ,פריצת הנ"ל תסמן יעד ראשון ב  8000והמשך ברור של המגמה העולה ,מאידך
כשלון בפריצת השיא יחזיר את המניה לרמת  6800שמהווה את התמיכה האופקית הקרובה.
סקופ ) - (288019החברה ,קבוצת סקופ מתכות בע"מ ,עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות ,דהיינו :פלדה
בלתי מחלידה )נירוסטה( ,סגסוגת ניקל ,אלומיניום ,פלדה ,פליז ,נחושת ,ברונזה ,טיטניום ,עופרת וכן בתחום הפלסטיקה
ההנדסית .האסטרטגיה העסקית של סקופ הינה להוות " "ONE STOP SHOPלכל המתכות המשווקות לתעשייה .מוצרי סקופ
כוללים בין היתר פחים ,גלילים ,צינורות ,ברגים ,אביזרי צנרת ,ברזים ,מוטות ,רשתות וכו' .המוצרים משמשים את ענף המזון ,
תרופות ,כימיה ופטרוכימיה ,מחצבים ,אלקטרוניקה ,מיזוג אוויר ,תשתיות ,מוצרי צריכה ,היי-טק ,בניה ציבורית ,תעשיה
תעופתית ,תעשיה צבאית ,שילוט ,זיווד ועוד .לסקופ לקוחות בישראל ובחו"ל.
ניתוח טכני  -המניה נעה בתעלה עולה ברורה ונמצאת במגמה שוורית .לאחר שנתמכה על רמת  4000הנקודות והוכיחה שוב
את חוזקה של התעלה העולה ,הסתובבה שוב כלפי מעלה והחלה בתנועה לקראת מפגש נוסף עם תקרת התעלה העולה.
התנגדויות בדרך :קרובה ב  4570נקודות ואחריה ב  4950נקודות שפריצתן תסמן יעד עולה באזור  5800-6000נקודות.
תמיכה אופקית שוכנת כעת ברמת  4200נקודות ושבירתה תהווה סטופ לטרייד.
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 נסחרת כעת בטווח שבין  6450מלמטה ל  7055מלמעלה כאשר פריצה  /שבירה של התחום הנ"ל יתנו את
המהלך הבא .יעד בפריצה לדעתי באזור  8500נקודות ואילו בשבירה היעד יסומן בקו התמיכה על  5640נקודות .מחזורים
יורדים בירידות אך בשלב זה למעקב בלבד.

על רגל אחת
מזור טכנולוגיות ) - (1106855בשבוע שעבר נכתב כי היפוך על איזור  760-770הנקודות יהווה איתות קנייה אגרסיבי .מי
שלקח את האיתות הזה באזור הנ"ל ,סיים את השבוע עם רווח שבועי של מעל ל .20%-בשלב זה נראה כי המניה תלך לבדוק
את איזור  967הנקודות ושם תקבע לטווח הקצר כשפריצה תאפשר לסמם את  1030ביעד הבא.
אקסלנז ) - (1104868בסקירה הקודמת ציינו כי פריצה של  137.7הנקודות תהווה איתות קנייה ובדיקה מלמעלה תחזק אותו.
השבוע ראינו את הפריצה וריצה עד לאזור  150הנקודות ומשם החלה המניה לבדוק את רמה זו מלמעלה ,כנדרש לאישור
הפריצה .כל זמן שהמניה נמצאת מעל רמה זו היא נחשבת לחיובית.
אלביט מערכות ) - (1081124המניה ניסתה כל השבוע לפרוץ את רמת  26000הנקודות וביום המסחר האחרון ראינו אותה
נסחרת מעל אך סוגרת על רמה זו .לכן יש לחכות ולראות אישור לפריצה זו בשבוע המסחר הבא )סולידיים יעדיפו לראות פריצה
של  (26670ורק אז יתקבל איתות קנייה מחודש.

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.

