הסקירה השבועית של ספונסר – 12.07.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה במדדי המניות המובילים בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .בסיכום
שבועי מדדי המעו"ף והבנקים ירדו בכ 2% -בממוצע כל אחד ,מדד ת"א  75ירד בכ 5% -ומדד הנדל"ן אף הגדיל לעשות כשצנח
בלמעלה מ 9% -בהובלת מניית אפריקה ישראל שצללה בכ .24% -בצד החיובי ניתן לציין את מניות שטראוס עלית ויואל
שסיימו את השבוע בעלייה של כ 7% -בממוצע כל אחת .באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בירידות שערים של כ1.5% -
בממוצע לאחר ירידות חדות בתחילת השבוע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד נותרו כמעט ללא שינוי
בסיכום שבועי ובאפיק השקלי נרשמו עליות שערים קלות בעיקר במח"מים הארוכים .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו
בממוצע על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה ביום חמישי בבורסות ארה"ב
)ביום שישי שעבר לא התקיים מסחר לרגל חג יום העצמאות האמריקאי שחל בתאריך  .(04.07.09ירידות השערים התחזקו
בשעות הבוקר כשאת המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן .מניית שטראוס עלית בלטה בעליות שערים נאות לאחר שהודיעה
כי תרכוש את חברת תמי  4מידי קרן פימי בסכום של כ 350 -מיליון ש"ח .ירידות שערים אלו נמשכו גם ביום שני כאשר יום
המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -על רקע פתיחת שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה וצפי לפתיחת מסחר
שלילית בארה"ב .ירידות השערים במדדים המובילים התחזקו בשעות הבוקר והצהריים אולם לקראת סיום המסחר נרשמה
התמתנות בהשפעת החוזים העתידיים אשר תיקנו את הירידות משעות הבוקר .את המגמה השלילית הובילה מניית אפריקה
ישראל לאחר שקיבלה המלצת מכירה מבית ההשקעות דויטשה בנק שחתך את מחיר היעד ל 35 -שקל בלבד ,הנמוך ב50% -
ממחיר השוק .זאת ,כ 3 -חודשים לאחר שהאנליסטים הישראלים יובל בן זאב מכלל פיננסים ואלון גלזר מלידר שוקי הון ,נקטו
בצעד דומה וחתכו את מחירי היעד שלהם למניה ל 35-40 -ש"ח.
יום שלישי נפתח ביציבות בהתאם לנעילת המסחר יום קודם לכן בארה"ב .המדדים המובילים רשמו עליות שערים אשר
התחזקו בהדרגה עד לשעה  14.00לערך ואז החלו לתקן חזרה כלפי מטה את רוב העליות ,בהתאם למגמה העולמית והחוזים
העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב .מניית דיסקונט השקעות בלטה לטובה לאחר שדיווחה על השלמה מוצלחת במיוחד
של השלב המוסדי בגיוס האג"ח .את יום רביעי הבורסה בת"א סיימה במגמה מעורבת כאשר מדד המעו"ף נותר כמעט ללא
שינוי בסוף המסחר לאחר שבתחילתו איבד כ .1.5% -ההתמתנות בסיום המסחר התרחשה לאור הצפי לפתיחה חיובית בוול
סטריט והעלאת תחזית הצמיחה העולמית על ידי קרן המטבע הבינלאומית .עוד הושפעה הבורסה המקומית מהחדשות
הטובות שהגיעו מקידוח 'תמר' לפיהן עתודות הגז בקידוח גדולות בכ 26% -יותר מהצפי הקודם.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת בהתאם למגמה שנרשמה יום קודם לכן
בארה"ב .בשעות הבוקר המדדים המובילים עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו בהדרגה עד לשעות הצהריים אולם
לקראת סיום נרשמה התמתנות בהתאם להתמתנות בחוזים העתידיים ובורסות אירופה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב-
 0.2%ומדד הבנקים עלה ב .1.28% -מחזור המסחר הכולל היה נמוך יחסית והסתכם ב 1.2 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.59% -מדד ת"א  75ירד  ,5.28%מדד הבנקים ירד ב ,2.56% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  9.02%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .6.77%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 1%
לרמה של  3.985ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידה של כ 1.5% -בשבוע המסחר החולף אולם לא נרשם שום אירוע טכני מיוחד אותו
ניתן לציין .המדד מדשדש בטווח שבין  820-875נקודות בשבועות האחרונים וצפוי להמשיך להסחר בתנועה צידית עד שנקבל
פריצה ברורה לאחד הכיוונים .כל עוד המדד נתמך מעל אזור התמיכה שנמצא באזור  820-835נקודות לא מתקבל לדעתנו
איתות מכירה )שורט( והמדד יכול להמשיך ולדשדש בטווחים הנ"ל גם בשבועות הקרובים .בכל מקרה לדעתנו רמת 800
אמורה 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 התחזק מול השקל בכ 1.5% -בסיכום שבועי בניגוד לציפיות ובכך שוב התקרב לרמת ההתנגדות החשובה
של  4ש"ח לדולר .כל עוד המטבע האמריקאי לא פורץ כלפי מעלה רמה זו לא מתקבל איתות קניה .נראה כי המטבע עשוי
לדשדש ברמות הנוכחיות גם בשבועות הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף מדד המניות הבריטי אכן שבר כלפי מטה ולאחר שבסקירה הקודמת תיינו שבכך התקבל איתות טכני שלילי
)שורט( ומאז ירד בכ 5% -נוספים והוא כמעט נמצא ברמה של  4130נקודות בלבד .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 רשם שבוע מסחר שלילי .ביום שלישי המדד שבר כלפי מטה את רמת ה 1744 -נקודות וביום רביעי כבש את
יעד הביניים שציינו בסקירה האחרונה ב 1730 -נקודות.טכנית כישלון פריצה של רמת ה 1760 -כלפי מעלה תגדיל את הנחת
העבודה שהמדד אמור להמשיך במימוש עם יעד ב 1665 -נקודות.
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 שבר ביום שלישי א רמת התמיכה האופקית ב 8216 -נקודות
ובמשך השבוע רמה זו הפכה להתנגדות ובלמה כל ניסיון לפרוץ .טכני שירה של רמת השפל החודשי –  8058נקודות תביא
להמשך המגמה השלילית כאשר מחיר היעד המקורי סומן 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 שבר ביום שלישי את רמת
התמיכה סביב  892נקודות וירד עד לשפל שבועי ב 870 -נקודות .ביום חמישי המדד רשם תיקון עולה ,אולם חתם בעליה
מינורית של  0.35%בליווי מחזור מסחר נמוך ,דבר המעיד על חולשת הקונים במדד .טכנית רמת ה 877 -נקודות הינה רמת
התמיכה המוצקה ביותר כאשר שבירה שלה וכישלון פריצה חזרה יביא להמשך המימוש עם יעד קרוב ב 835 -נקודות .מלמעלה
 892משמשת כהתנגדות.
נפט – הנפט נסחר השבוע במגמה שלילית וכבש את מחיר היעד שניתן בסקירות האחרונות ב .62.24$ -ביום חמישי הנפט
המשך בירידה כאשר עושה הרושם שמנסים לבלום את הירידות סביב רמת ה ,60$ -אולם התמיכה האמיתית באזור התמיכה
ב .54.8$ ~ 56$ -רמת  63$ -מהווה התנגדות ,במידה ויתחיל לתקן כלפי מעלה.

ניתוח מניות
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  -לאחר מהלך עולה ארוך שהחל בתחילת השנה יוצאת המניה לתיקון יורד ואף שוברת את קו המגמה העולה .ניתן
לדעתי לזהות על הגרף משולש דובי ששבירתו כלפי מטה בשילוב התמיכה האופקית המשמעותית ב  3750יביאו לדעתי
למימוש עמוק יותר במניה עם יעד ברמת  3225נקודות .מאידך פריצת רמת  4000במחזור גבוה תהווה איתות חיובי עם יעד
לעבר השיא האחרון.
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 מהלך עולה ארוך שהחל בתחילת השנה יוצאת המניה לתיקון יורד ואף שוברת את קו המגמה העולה .בשני
ימי המסחר האחרונים מתקנת המניה כלפי מעלה אך נתקלת )שוב( בקו המגמה היורד שנבנה לאחרונה .אזור התמיכה
המשמעותי והחשוב ביותר למניה שוכן כרגע בין רמת 186900לרמת  189900כאשר שבירה של תחום זה תפתח תבנית רו"כ
עם יעד נמוך מאד .מאידך ,פריצת רמת  220000במחזור גבוה תביא לחידוש העליות והמגמה החיובית במניה .כרגע לדעתי
למעקב בלבד עד ליציאה מהתחום שבין  22000מלמעלה ו 186900 -מלמטה.
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
רכישת .IVAX
ניתוח טכני  -הניתוח הוא של גרף המניה בבורסת הנסד"ק .בשבועיים האחרונים נמצאת המניה במהלך עולה ברור תוך תנועה
בתעלה עולה ויצירת מבנה של שיאים  /שפלים עולים ,פריצת רמת שיא כל הזמנים ב  $49וקביעת שיא חדש ברמת .$50.37

לטווח המיידי  /קצר נראה שפניה של המניה לנגיעה נוספת בתחתית התעלה העולה ,שם תהיה לדעתי אפשרות כניסה נוחה
עם סטופ בשבירת התמיכה האופקית השוכנת ברמת .$46
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 – כפי שצוין בסקירה של השבוע שעבר ,המניה נמצאת בהתכנסות בין קו תמיכה עולה וקו התנגדות יורד כאשר
רמת  28800הנקודות מהווה תמיכה .השבוע ראינו את המניה בודקת את התמיכות הנ"ל כאשר גם שבירת ממוצע נע 50
היתה במחזור מסחר נמוך מאוד והתמיכות החזקות החזיקו אותה לפחות בשלב זה .כמו שנכתב בסקירה ,באיזור זה היה
איתות קניה אגרסיבי ומי שלקח באיזור התמיכות מורווח כרגע כ .4.5%-כרגע נציין כי המניה שבה אל קו ההתנגדות היורד ויש
לראות אם הפעם תצליח לפרוץ אותו או שתכשל שוב .התמיכות נשארו זהות וכל זמן שסוגרת מעל רמת  22800הנקודות ,אין
איתות לשינוי כלשהו במניה.
דלק קבוצה ) – (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב.
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד
ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בין קו תמיכה ארוך טווח שליווה את כל המהלך העולה מהקרקעית ובין רמת התנגדות סביב רמת
 52650הנקודות שממשיך לבלום את העליות מזה מספר שבועות .במתנד ה RSI-ניתן לזהות סטייה דובית ברורה ולכן יש
להיזהר בטווח הקצר במידה ותשבור המניה את קו התמיכה הארוך .עם זאת ,פריצה ברורה של רמת ההתנגדות תהווה איתות
קנייה מחודש למניה.
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 סובלת ממומנטום שלילי מזה מספר שבועות .כעת ניתן לראות על הגרף מספר סימנים שיכולים להעיד על
סבירות גבוהה יחסית לתיקון מהנקודה הנוכחית – המניה יצאה אל מתחת לרמת בולינגר התחתונה ,נמצאת מעל תמיכה
אופקית  1650הנקודות ומעל ממוצע נע  200שידע בזמנו לשמש גם כהתנגדות .יחד עם העובדה שהמתנדים המהירים נמצאים
ברמות שפל ,היפוך ברמות אלו יכול להיחשב איתות קנייה אגרסיבי עם  SLבסגירה מתחת לרמת  1650הנקודות ,דבר שיראה
על חולשה נוספת של המניה.
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 – מבט טכני למנייה מראה כי התנועה העולה של המנייה נשמרת בשלב זה למרות מהלך מדשדש לאחרונה.
בשלב זה המנייה נמצאת מעל קווי מגמה עולים מאוד ברורים וכל שכך ,אזי המנייה עדיין חיובית .לפניה כעת התנגדות ברמת
 16830אופקית שפריצתה במחזורים תיתן איתות חיובי נוסף ,כאשר ההתנגדות הבאה המשמעותית על  .19500תצורת
המתנדים מראה על האפשרות החיובית ,כאפשרית בהחלט.
ישראמקו ) – (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .מטרת השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2הינה
להשתתף בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת עדיין תחת מהלך עולה הנתמך
על קו מגמה עולה ברור )קו שחור על הגרף( .למעשה המנייה מתכנסת בין קו המגמה העולה להתנגדות על  40.40כאשר
יציאה מהתכנסות זו תיתן איתות לכיוון ההמשכי .ללא קשר כאמור המנייה עדיין נמצאת במהלך עולה ,כל עוד לא יוכח אחרת.
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 מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי מגמת הדשדוש במנייה נמשכת בשלב זה.

כאשר אזור  3000במונחי שערי סגירה מהווה סטופ לנמצאים בפוזיציה .כ"כ ניתן לראות היווצרות קו מגמה יורד )שחור( בתוך
המהלך הרוחבי מה שאומר ,שאיתות מהלך חיובי לפחות עד לרמת ההתנגדות של ההתכנסות ) ,(3515יינתן רק בפריצת קו
המגמה היורד ,ובשילוב ממוצע  50על  3254נכון להיום.

על רגל אחת
ברינסווי ) - (1100718לאחר מהלך עולה מדהים שביצעה יצאה המניה לתיקון טכני יורד ,זאת לאחר שני ניסיונות פריצה )ע"ב
יומי( של רמת  1380הנקודות .ביום רביעי )השבוע( הגיע המניה עד רמת  1052נקודות והסתובבה למעלה עד לנעילה שבועית
ברמת  1120הנקודות .לדעתי לונג רק בפריצת רמת  1200ע"ב נעילה ומאידך איתו מכירה יתקבל בשבירת רמת  967נקודות,
כרגע למעקב בלבד אך אומר שלדעתי סיכוי טוב לתנועה נוספת כלפי מעלה.
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ביצעה מהלך עולה מדהים מרמת  572ועד לרמת  3000נקודות מתחילת השנה ויצאה
לתיקון טכני יורד .רמת התמיכה האופקית הקרובה שוכנת בין  2200ל  2250נקודות ושבירתה תהווה איתות מכירה עם יעד
נמוך מאד ,מאידך פריצה של רמת  2500ואחריה  2700הנקודות יהוו בעיני איתותים חיוביים ביותר עם פוטנציאל גדול להמשך
עליות .בינתיים למעקב עד ליציאה מהטווח .2200-2500
לאומי ) – (604611המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד וממשיכה לא להרשים .פריצה ביום הבא של רמת  1040הנקודות
שיהווה גם פריצת הגבוה של יום המסחר האחרון וגם של קו ההתנגדות היורד יוכל לתת איתות אגרסיבי לטווח הקצר.
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בין תמיכה עולה והתנגדות יורדת .המניה שברה את ממוצע
נע  50וכרגע נמצאת בטריטוריה השלילית של בולינגר כשהרצועה נפתחת כלפי מטה ולכן נדרשת זהירות לטווח הקצר.
אפריקה ) – (611012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית השבוע המנייה שברה תמיכה אופקית על ,6500
ולמעשה נתנה איתות שלילי נוסף עם יעד ב 5200-5000 -נקודות
בזן ) – (2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי המנייה מתקרבת לעבר תמיכה חשובה
ברמת  155אופקי ,בשילוב ממוצע  50שם תיבחן להמשך .שבירה תיתן המשך מהלך יורד ל ,150 -בשלב ראשון ,ואילו היפוך
על התמיכה תיתן איתות חיובי לעבר .179
אבוגן ) – (1105055מבט טכני למנייה מראה כי המנייה ביצעה היפוך על רמת  ,1200אולם מחזורי המסחר נשארו בשלב זה
נמוכים יחסית .ההתנגדות הקרובה נמצאת על  1400ונראה כי בשלב ראשון המנייה בדרכה לשם ,אם תפרוץ יתקבל איתות
חיובי נוסף .סטופ כאמור על תמיכת .1200
אאורה ) – (373019מבט טכני למנייה מראה כי היא נמצאת בשלב זה באיתות חיובי לאחר פריצת התכנסות לאחרונה .כעת
נמצאת בתבנית דמוי דגל ,כאשר פריצת רמת  326יאשר פריצת התבנית .היעד לא משתנה מהניתוח הקודם ועומד על .400

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.

