הסקירה השבועית של ספונסר – 13.09.2009
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 תנודתי שהתחיל והסתיים במגמה שלילית כשבאמצע דווקא נרשמו עליות שערים נאות עבר
על הבורסה בת"א .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו ירידות שערים קלות ,מדד הנדל"ן בלט לרעה כשצלל גם השבוע
בכמעט  6%נוספים והשלים ירידה של כ 20% -בשבועות האחרונים בעיקר בגלל הצלילה החופשית של מניות דלק נדל"ן
וכלכלית ירושלים שצנחו בכ 20% -בממוצע כל אחת .במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית אדגר כשזינקה בכ .11% -באפיק
הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה שלילית כשמדד תל בונד  40ירד בכ 1.4% -בעיקר בגלל המשך ירידות חדות
באגרות החוב של חברות אפריקה ישראל וכלכלית ירושלים .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד נסחרו
בעליות קלות בטווח הקצר ובאפיק השקלי נותרו השחרים כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר קטנו ,היו נמוכים מהממוצע ועמדו
על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות של כ 1.5% -במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה בסוף השבוע
שעבר בבורסות ארה"ב ואירופה .לקראת שעות הצהרים החלו המדדים המובילים לאבד גובה ובשעת המסחר האחרונה אף
עברו להיסחר במגמה שלילית .ההערכות הן שהירידה החדה נבעה ממכירות נקודתיות של חברת מנורה מבטחים שהקטינה
חשיפה ע"י מכירה של תעודות סל מנייתיות בשווי של מאות מיליוני שקלים .מניית נטקס בלטה כשזינקה ב 144% -לאחר
הודעה מהותית שפירסמה .החברה ,המפתחת טכנולוגיות חיפוש ממוקדות באינטרנט ,הודיעה כי רשם הפטנטים בארה"ב
אישר את בקשתה להגדיר כפטנט את טכנולוגיית הניתוב והחיפוש הישיר שלה באינטרנט .בקשה זו ,שהוגשה ב ,1998 -מהווה
את הפטנט העיקרי של החברה ,כאשר טכנולוגיית הניתוב מאפשרת להקליד שם של אתר בתיבת החיפוש או הדפדפן ולהגיע
ישירות לאתר המבוקש ,ללא תוצאות חיפוש .לדברי החברה ,בשלב זה ובהסתמך על בדיקות מקדימות שנערכו עבור החברה,
מספר חברות מובילות בארה"ב בתחום החיפוש באינטרנט מבצעות פעילות בתחום המכוסה על-ידי פטנט זה .כך ,לדוגמה ,גוגל
מציעה פיצ'ר המבוסס על טכנולוגיה זו ,וגם יאהו ומיקרוסופט מציעות פיצ'רים דומים המתבססים על הטכנולוגיה הזו .בניגוד
ליום המסחר הקודם יום שני נפתח דווקא בעליות שערים של כ 0.5% -במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית בפתיחת
שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה .לקראת שעות הצהרים התחזקו עליות השערים אך מייד לאחר מכן החלו שוב המדדים
לאבד גובה ואף עברו להיסחר בירידות שערים קלות .בשעת המסחר האחרונה ועד לנעילה התמתנו מעט ירידות השערים
והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כ 0.5% -במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית בבורסות אסיה ואירופה .מיד
לאחר הפתיחה התמתנה המגמה החיובית אך מיד לאחר מכן שבו המדדים לעליות שערים של עד אחוז ונשארו כך עד לסיום
המסחר .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים והתל-טק .חברת בריינסוויי בלטה כשעלתה בכ 12% -תוך מחזור מסחר
גבוה במיוחד לאחר שקיבלה אישור של האיחוד האירופי ) (CEשמתיר שיווק ומכירה של מכשיר ה Deep TMS-שפיתחה
לטיפול בהפרעה דו-קוטבית )מאניה-דיפרסיה( .האישור מצטרף לאישור שקיבלה החברה באוקטובר  2008לשווק את המכשיר
לטיפול בדיכאון מאז'ורי .בריינסוויי צופה שתקבל בקרוב אישור שיווק נוסף לשימוש במכשיר לטיפול בסכיזופרניה ואישור לרשום
את המכשיר באיטליה .יום רביעי נפתח במגמה שלילית במדדים המובילים בהשפעת המגמה השלילית בבורסות אסיה ופתיחת
המסחר באירופה .לקראת שעות הצהריים נחלשו מעט ירידות השערים והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת שנשמרה עד
לסיום המסחר .את המגמה החיובית הובילו מניות השורה הראשונה ומנגד את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בעליות שערים של עד כאחוז במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית
שנרשמה יום קודם לכן במדדי ארה"ב ,משעות הפתיחה ועד לשעות צהריים המוקדמות נחלשו עליות השערים בניגוד למסחר
החיובי באירופה והשוק עבר להיסחר במגמה שלילית עד לנעילה .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן .מניית החברה
לישראל בלטה לרעה כשצנחה בלמעלה מ 5% -לאחר שחברת צים שבבעלותה הזהירה שוב כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה
ומבקשת הסדר חוב עם נושיה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.15% -ומדד הבנקים ירד ב .1.80% -מחזור המסחר הכולל
הסתכם ב 1.43 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.51% -מדד ת"א  75ירד  ,2.26%מדד הבנקים ירד  ,2.17%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  5.72%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.68%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה
של  3.78ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידה קלה בסיכום שבוע המסחר החולף שהתחיל והסתיים במגמה שלילית .מצורף גרף יומי בו
תוכלו לראות כי כרגע בטווח הבינוני הרמות החשובות הן אזור  900-915הנקודות מלמטה אשר מהווה רמת תמיכה חזקה
ומנגד ,רמת  1000הנקודות מהווה כעת התנגדות פסיכולוגית אולם גם טכנית שפריצתה תוביל למהלך עליות חד כלפי מעלה,
בטווח הקצר התמיכה החשובה נמצאת באזור  945הנקודות .לדעתנו הדשדוש בין הרמות הללו צפוי להמשך גם בשבועות
הקרובים אולם הסיכוי לפריצה כלפי מעלה גדל משמעותית משבוע לשבוע.
שקל-דולר  -הדולר נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבוע המסחר החולף מול השקל לאחר ששוב התערב נגיד בנק ישראל,
סטנלי פישר במסחר ורכש כ 800 -מיליון דולר לאחר שהמטבע האמריקאי נחלש במסחר התוך יומי ונסחר מתחת לרמה של

 3.75ש"ח לדולר .כעת נראה כי הדולר ממשיך לדשדש בטווח של  3.75-3.80ש"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 חזר כלפי מעלה לאזור ההתנגדות ברמה של  3700הנקודות ומכאן פריצה
ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה ברור.
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 השבוע עליון שערים נאות
וביום חמישי המדד אף פרץ את רמת ההנגדות ב 1037 -נקודות בליווי מחזור מסחר ממוצע .בשלב זה תיתכן בדיקה של רמה
זו ,הפעם מלמעלה ,כתהליך התבססות קצר שבאמצעותו יהיה ניתן לגזור יעדים מדויקים יותר להמשך הדרך .בשלב זה יעד
ראשון שכמעט והושלם סומן ב  1048ולאחריו  .1075מלמטה ,אזור  1030-1037מהווה רצועת תמיכה/ביקוש.
זהב – הזהב רשם השבוע עליות שערים ואף פרץ את רף ה 1000$ -הפסיכולוגי שהתנגד לפחות פעמיים .טכנית פריצה של
רמת התנגדת היסטורית זו מהווה טריגר חיובי לתחילת מגמה חדשה .מחיר היעד הראשון סומן ב 1036$ -ומחיר היעד השני
סומן ב .1071$ -רמת ה 970$ -סומנה כרמת תמיכה במקרה של תיקון יורד לפני המשך המהלך העולה.

ניתוח מניות
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתוח טכני מראה כי המנייה לאחרונה משייטת בתחום רוחבי
 ,3000/3400וזאת במסגרת אתנחתא למהלך המתקן העולה שביצעה לאחרונה .ביום המסחר האחרון סיימה המנייה קרוב
לתמיכה על רמת  ,3000ונר היפוך בשילוב מחזור יכול לתת איתות חיובי לטווח הקצר לכיוון ההתנגדות של המהלך הרוחבי.
מנגד ,וזה לא פחות חשוב ,שבירה וסגירה מתחת לרמת  3000תוציא איתות שלילי ברור למנייה ,לטווח הקצר לפחות.
כור ) - (649012החברה ,כור תעשיות בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה ,אלקטרוניקה צבאית,
אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים ,תיירות ,טכנולוגיה והשקעות הון סיכון  -זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה .מבין החזקותיה
העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.
בספט'  2007הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה ,ובכך חדלה כור מלהחזיק בה.
נציין כי עד יוני  2007היתה מוגדרת כור כחברה כדואלית ,כאשר מניותיה נסחרו הן בבורסה בתל אביב והן בניו-יורק .כאמור,
נמחקו מניות כור מהמסחר ב.NYSE-
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי לאחרונה המנייה מתייצבת סביב רמת התמיכה על
 .10000ומנגד ,רמת ההתנגדות המשמעותית לטווח הקצר עומדת על .12000אלה הם רמות התמיכה /התנגדות המשמעותיות
לטווח הקצר .כ"כ ניתן לראות בקו מגמה יורד )מקווקו בגרף( בין  2הרמות הנ"ל ,כאשר יכולת סגירה ,רצוי במחזור מעל קו זה,
ובמיוחד מעל רמת  10940אשר תיתן איתות לעבר תנועה לרמת  ,12000שם המנייה תיבחן שוב .נזכיר כי שבירת רמת
10000תיתן איתות שלילי בלתי מתפשר לטווח הקצר.
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  .100ניתן להבחין טכנית כי המנייה הגיעה השבוע לתמיכה חשובה על
 29.2אופקי והתהפכה כלפי מעלה תוך מחזור מעל לממוצע .בשלב זה ,תמיכה זו היא נקודת הסטופלוס למי שנכנס לפוזיציה.
לעומת זאת ובמקביל ניתן לראות בהתנגדות כפולה וברורה בדמות קו מגמה יורד בשילוב סגירה על אופקי  32.7שרק סגירה
מעליהם תיתן איתות המשכי למהלך עולה .ההתנגדות מעל עומדת על  .35לסיכום  -תנועה בין רמת תמיכה להתנגדות כפולה ,
שסגירה מחוץ לטווח זה ייתן איתות המשכי למנייה.
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 בתנועה רוחבית בין תמיכה סביב רמות  158-160הנקודות לבין התנגדות בצורת ממוצע נע  50וקו
תמיכה שנשבר והפך להתנגדות באיזור  170הנקודות .רק יציאה ברורה מתחום זה תיתן אינדיקציה להמשך .תמונת המתנדים
הארוכים נמצאת בטריטוריה השלילית אך עדיין ,עד שבירה של התמיכות הנ"ל אין איתות שורט.
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 פעולות הקבוצה ויזום
מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל.
בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – מנית הראל השקעות נמצאת בהתכנסות מחירים מזה מספר שבועות בין קו התמיכה העולה ובין איזור 19000
הנקודות .ביום המסחר האחרון ראינו את המניה חוצה כלפי מטה את קו התמיכה העולה וסוגרת מתחתיו .בנוסף ,תמונת
המתנדים היא שלילית כאשר מתנד ה ,DMI-לדוגמא ,נותן איתות שלילי .עם זאת ,מחזור המסחר אינו מאפשר לקבוע בוודאות
כי מדובר בשבירת ההתכנסות ונדרש עוד יום מסחר לאישור .אי יכולת חזרה אל מעל הקו העולה תיתן יעד באיזור 16200
הנקודות.
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .ביולי  2008הושלמה
עיסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני  -המניה מדשדשת בתבנית של משולש מתכנס כאשר רמת התמיכה שוכנת ב  1200נקודות ואילו ההתנגדות ברמת
 1300נקודות כאשר פריצה  /שבירה יתנו את הכיוון למהלך הבא עם יעד של כ  150נקודות למעלה או למטה .בשלב זה למעקב
בלבד.
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 נסחרת תחת קו מגמה יורד ובונה משולש דובי גדול ,רמת התמיכה המשמעותית הינה  1675ששבירתה
תהווה איתות מכירה חד משמעי למניה ,מאידך פריצת רמת  1900נק' תהווה איתות חיובי ביותר ,תבטל את התבנית הדובית
ותיתן יעד לעליה עד רמת השיא האחרון .לסיכום ,קניה רק בפריצת  1900ובינתיים למעקב בלבד
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  -המניה נסחרת מעל קרו מגמה עולה ברור .ביום המסחר האחרון נבלמה המניה ברמת ההתנגדות  250וחזרה שוב
אל מ.נ 50 .ברמת  222נקודות .רמת התמיכה האופקית המשמעותית למניה שוכנת ב  215נקודות ושבירתה תהווה איתות
מכירה ברור .ההתנגדות המשמעותית ביותר שוכנת כעת ברמת  275נקודות כאשר לפניה ישנה התנגדות מקומית נוספת
ברמת  ,250פריצת התנגדויות אלו יסמנו לדעתי יעד ראשון ב  350ושני ב  400נקודות למניה.
שיכון ובינוי ) - (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקותה
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי .ביוני  2009הושלמה עיסקה ,לפיה מכרה שיכון ובינוי את מלוא החזקותיה
בחברה הציבורית פרג .בכך חדלה להיות בעלת ענין בה.
ניתוח טכני  -המניה נעצרת ביום המסחר האחרון בדיוק על רמת התמיכה האופקית ב  578נקודות ,יחד עם זאת ניתן לראות
מפגש בין הממוצעים  20ו 50 -לאחר תקופה מאד ארוכה שבה ממוצע  20שהה מעל  50באופן ברור .שבירת  20את 50
מלמעלה למטה בשילוב עם שבירת התמיכה האופקית ב  578נקודות יהוו איתות מאד שלילי למניה ,מאידך התבססות ברמות
הללו והיפוך במחזור גבוה יכולים להביא למהלך עולה חד מאד.

על רגל אחת

אבוגן ) - (1105055המנייה ממשיכה לשהות מעל קו מגמה עולה ברור ,וכל שכך הינה חיובית .רמת  ,1200בשילוב קו המגמה
העולה הם התמיכה בשלב זה .מנגד ,רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת על  1300בשילוב ממוצע  .50יציאה מתוך טווח רמות
ההתנגדות/תמיכה ,תיתן איתות בהתאם.
כיל ) - (281014המניה נמצאת בטווח מחירים צר בין התמיכה  4200וההתנגדות  4400מעליה מתקשה המניה לסגור .רק
יציאה לאחד הכיוונים ייתן אינדיקציה להמשך .כלל המתנדים נמצאים על סף איתות שלילי ולכן לטווח הקצר ,עדיין קיים סיכון
במניה.
אלביט מערכות ) - (1081124המניה המשיכה כל השבוע להיתמך על קו התמיכה העולה עליו נכתב בסקירה הקודמת .ביום
המסחר האחרון סגרה המניה על קו זה ואף טיפה מתחתיו .תמונת המתנדים עדיין שלילית אך היפוך מעל קו זה ביום המסחר
הבא יכולה להיות איתות קנייה אגרסיבי שכן כל זמן שהקו לא נשבר חד משמעית ,אין שינוי במגמה הכוללת.

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.

