הסקירה השבועית של ספונסר – 15.11.2009
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 – מגמה חיובית נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .האווירה האופטימית השתלטה השבוע
על שוק ההון ועליות שערים נאות נרשמו כמעט בכל ימי השבוע .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות דלק קבוצה ואבנר שעלו
בכ 15% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית סאני התממשה בכ .7% -באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה
חיובית ורשמו עליות שערים נאות של כ 1.4% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמו גם כן עליות שערים נאות כשבאפיק הצמוד
נרשמו עליות של כ 0.7% -במח"מ הארוך ובאפיק השקלי אגרות החוב הארוכות רשמו עליות חדות של כ .1.2% -מחזורי
המסחר היו מעט נמוכים מהממוצע ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -בתגובה למגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בארה"ב .עליות
השערים מפתיחת המסחר התחזקו בשעות הבוקר ובהמשך היום המדדים המובילים נסחרו בתנועה צידית בטווח מסחר צר עד
לשעת הנעילה .את המגמה החיובית הובילו מניות הגז והנדל"ן כשברקע חברת דלק אנרגיה מציעה לרכוש בדרך של חליפין
 10.4%מאבנר בפרמיה של כ 10% -על מחיר השוק .עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שני בהתאם לפתיחה חיובית של שבוע
המסחר בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית כאשר עליות השערים
התחזקו בהדרגה אולם לקראת סיום נרשמה התמתנות קלה .חברת פרטנר פרסמה דו"חות בינוניים כשדיווחה על ירידה של
 20.3%ברווחי הרבעון השלישי ל 263 -מיליון שקל .ההכנסות הסתכמו ב 1.575 -מיליארד שקל ,ירידה של  3.3%לעומת
הרבעון המקביל אשתקד.
ביום שלישי המגמה החיובית התמתנה והמדדים נסחרו ביציבות לאורך כל יום המסחר .טבע רשמה במהלך השבוע עליות נאות
לאחר שהודיעה כי בכוונתה לתקן את תביעתה נגד מומנטה-סנדוז ,חברת הבת של נובארטיס ולהוסיף תביעה על הפרת
שלושה פטנטים המתייחסים לאפיון של קופקסון ,במקביל קיבלה החברה אישור סופי לתרופת ה ,Prevacid -עם מכירות מקור
של כ 3 -מיליארד דולר ותחילת השקת התרופה .יום רביעי התאפיין כמו שאר ימות המסחר בעליות שערים בהובלה של מניות
הבנקים על רקע המשך המגמה החיובית במדדי ארה"ב ואירופה .חברת בז"ן פרסמה דו"חות בהם דיווחה על עלייה ברווח הנקי
לכ 100 -מיליון דולר ברבעון השלישי לעומת איזון ברבעון המקביל אשתקד .הכנסות החברה נחתכו בכ 45% -והסתכמו ב-
 1.45מיליארד דולר לעומת הכנסות של  2.624מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד .מרווח הזיקוק המנוטרל מהשפעות
ושינויים בערך המלאי ו IFRS -הסתכם ב 8.1-דולר לחבית לעומת מרווח ייחוס של  1.6דולר לחבית .למרות שלדעת מרבית
האנליסטים הדו"חות טובים ,בלטה המניה דווקא לשלילה כשירדה בכ.4% -
אתמול ,יום חמישי ,נפתח המסחר בירידות שערים של כ 0.4% -בהשפעת המגמה העולמית .ירידות השערים התחזקו בשעות
הבוקר אולם לקראת השעה  12.00המגמה השלילית החלה להתמתן בהתאם למגמה העולמית והחוזים העתידיים .בהמשך
היום המדדים נסחרו בסמוך לשערי הבסיס במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מניית בנק דיסקונט קפצה בכ 3.3% -לאחר
קבלת המלצה חיובית ע"י כלל פיננסים .בסיכום יומי מדד המעו"ף נותר ללא שינוי ומדד הבנקים עלה ב .0.14% -מחזור
המסחר הכולל הסתכם ב 1.45 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.17% -מדד ת"א  75עלה  ,4.20%מדד הבנקים עלה  ,4.72%מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  2.01%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.43%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר
ברמה של  3.77ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים נאות בסיכום שבוע המסחר החולף והשלים מהלך חד ומהיר כלפי מעלה של
כ 7% -בשבועיים האחרונים אולם שוב נתקל השבוע בהתנגדות מסוף חודש אוקטובר ברמות  1055-1060נקודות .כרגע ,רק
פריצה ברורה של רמות אלו תהווה איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של  1100נקודות ,לעת עתה שוק המניות יכול להמשיך
לדשדש בשבוע הקרוב ולהמשיך להתבסס מעל רמת  1000הנקודות.
שקל-דולר  -הדולר נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ביציבות מרשימה מול השקל וכנראה ימשיך לדשדש בתקופה הקרובה בטווח
של  3.65-3.83ש"ח לדולר .לאחר חולשה בתחילת השבוע השטר הירוק התחזק בהמשך מול רוב המטבעות העיקריים על רקע
נתוני תעסוקה טובים מהצפי שפורסמו בארה"ב .בניגוד לאופי המסחר בדולר בתקופה האחרונה נתוני התעסוקה הטובים
הצליחו לחזק את המטבע האמריקאי .מספר דורשי העבודה השבועיים ירד בשיעור חד מהצפי לרמה הנמוכה מאז חודש ינואר.
מדד מעו"ף – עליה שבועית של קצת מעל  3%במדד המעו"ף ,מחזורי המסחר מעט מתחת לממוצע ונשקנו לשיא השנתי בשני
ימי המסחר האחרונים ,האם נגמרו הכוחות לעליות שערים או שראלי סוף שנה ממתין לנו מעבר לפינה ?
ניתוח טכני  -בגרף ניראת תבנית היפוך אמינה מאוד בשם ) Island Reversalבמקרה שלנו היפוך מירידות לעליות( שיעדה
נסגר ברמת השיא השנתית .1057/8 -גאפ פתוח קיים ברמת  1022.64והשוק שלנו יסגור אותו במוקדם או במאוחר )לדעתי
עוד החודש( .מתנד העוצמה  DMIמראים על החלשות המגמה העולה כבר מהשיא הקודם שנקבע בגרף .אזור תמיכה חזק
מאוד נמצא ברמת  ,985-1000התנגדות כאמור ברמת השיא השנתית .1057/8

נגזרים  -סטיות התקן חזרו לשגרה והתנודתיות בשוק חזרה לרדת עם העלייה האחרונה ,בסקירה שבוע שעבר כתבתי
"שהעליות הקודמות היו אופוריה רגעית וניתן להחשיב סטיות של  19-20כאופוריה לנקודת זמן הנוכחית" ,אז מה קבלנו שוב ?
סטייה קצת מעל  20בסיום שבוע המסחר הנוכחי .כל זה מראה על זהירות בעיקר לכותבי האופציות ,מצד אחד מחזורי מסחר
נמוכים מביאים אותנו לשיאים השנתיים מלפני שבועיים מצד שני שכחו את המימושים החדים שראינו בשבוע הפקיעה ולאחריו
הפחד חיש מהר מתפוגג לו וסטיות התקן יורדות ב 7-ווגות תוך  7ימי מסחר.
שורט כרגע נראה כמשאלת לב ותו לא ,לכן מי שמחפש שורט עם הקרבה לפקיעה רצוי שיעשה זאת בחוכמה עם השקעה
כספית נמוכה ופוטנציאל רווח גבוה או ע"י פרפרים ברמות נמוכות של  1000-1020או ע"י קונדור גם באזורים האלה .אגרסיביים
יכולים לקחת חוזים ולנטרל את הווגה והתטא מהפוזיציה כמובן שכאן הסיכון הרבה יותר גבוה.
הקרבה לגבוה השנתי עם השארות של שבועיים לפקיעה בשילוב סטייה נמוכה נותנת מגוון אפשרויות פעולה נרחב ,כניסה
לשורט עם סטופ צמוד ברמת מדד של  1058או המתנה ברמות האלה לפריצה וחבירה ללונג.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים נאות בשבועיים האחרונים וכעת הגיע שוב לרמת
ההתנגדות  5300נקודות ,רק פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של  5600נקודות.
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 פתח את שבוע המסחר בעליה
חדה של כ ,2.2% -זאת בהמשך למומנטום החיובי משבוע שעבר .עליות השערים נמשכו עד ליום חמישי ,אולם המדד התהפך
במהלך המסחר וחתם בירידה של כ .1% -טכנית המדד רשם פריצת שווא של רף ההתנגדות/שיא שנתי ב 1,100 -נקודות.
מחזורי המסחר במהלך השבוע היו נמוכים מהממוצע ,זאת בניגוד מוחלט לעליה במחיר המדד ,ולכן ניתן לפרש זאת שאין
מוכרים בשוק ,אבל גם אין מספיק קונים .מסקנה – הסיכון עולה בכל יום מסחר ובשלב זה המדד מצוי בפרשת דרכים )בדומה
לרוב מדדי ארה"ב ,אירופה וישראל( ורק פריצה של רמת השיא השנתי בליווי מחזור מסחר תומך )פי  1.2מהמחזור הממוצע,
לפחות( תהווה טריגר חיובי לכניסה מחודשת לשוק ובסיכון נמוך יותר.
פריצה של רף ה 1,100 -נקודות והתבססות מעליו תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית הראשית עם יעד ב 1,135 -נקודות.
זהב – שבוע מסחר חיובי נוסף ,אולם השבוע ביום חמישי הזהב רשם הפוגה לאחר שרשם שיא חדש ב ,1,123$ -כאשר מחיר
היעד שציינו בשבוע שעבר סומן ב .1,112$ -בשלב זה ,הסטייה הדובית המתמשכת במתנד ה RIS -הופכת למשמעותית.
פרמטר נוסף שמגדיל את הסיכון בהמשך המגמה החיובית בא משוק המט"ח שאינו תומך כבר מספר ימים בעליה במחיר הזהב.
טכנית אפשרות לדשדוש בטווח המחירים הנוכחי .רף ה 1,070$ -משמש כרמת תמיכה קרובה.
ניתוח מניות
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  -המניה מגיעה אל איזור  5100הנקודות פעם שנייה תוך כמה שבועות .איזור זה היווה התנגדות בפעם הקודמת
שהמניה הגיעה אליו וגם כעת נראה כי היא מתקשה לפרוץ אותו .על הגרף נשים לב כי קיימת סטייה דובית במתנדים והמחזורי
המסחר הולכים ויורדים מה שמוריד את הסיכוי לפריצת ההתנגדות גם הפעם .התמיכה החזקה מלמטה נמצאת סביב 4800
הנקודות ובדיקתה תגדיר תחום דשדוש של  300נקודות כך שיציאה מהתחום  4800-5100תיתן יעד של  300נקודות בכיוון
היציאה.
דלק רכב ) - (829010החברה ,דלק מערכות רכב בע"מ  ,פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה ,כיבואנית כלי
רכב וחלקי חילוף לרכב .הפעילות כוללת יבוא ,הפצה ומכירה של כלי רכב ,אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה ,פורד ולינקולן
בישראל .כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים
ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות "מאזדה" ו"-פורד" ברחבי הארץ.
ניתוח טכני  -מנית דלק רכב נמצאת בתוך תעלה עולה מזה מספר חודשים וכל עוד שכך ,נחשבת חיובית לטווח הבינוני-ארוך.
עם זאת ,בתוך התעלה ניתן לזהות כי כרגע מתקשה המניה עם איזור  4500-4540הנקודות .כל עוד רמת  4540הנקודות אינה
נפרצת כלפי מעלה ,אין איתות כניסה למניה אך פריצתה מעלה בשבוע הקרוב יכולה להחשב כפתיחת תבנית ראש וכתפיים
הפוכים ולהוות איתות קנייה אגרסיבי
כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,עוסק בשני תחומי פעילות עיקריים:
 הכשרת מבנים :ייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר ,היי-תק ומשרדים ,המיועדים בעיקר להשכרה ומכירהבארץ ובחו"ל.
 השכרה למגורים :החל משנת  2004החלה כלכלית ירושלים ,לעסוק בתחום השכרת דירות למגורים בחו"ל.כמו כן ,מספקת כלכלית לירושלים שירותי ניהול ואחזקה למבנים בארץ בחו"ל ,שבבעלותה ושטחים לא מהותיים שלא
בבעלותה .בנוסף לפעילות הנ"ל ,מבצעת כלכלית לירושלים תכנון וניהול של עבודות פיתוח ,תשתית ובינוי לתעשייה ,למסחר,
למשרדים ,למגורים ולתיירות.

ניתוח טכני  -אחרי ששברה המניה את איזור  2420הנקודות ופתחה למעשה תבנית ראש וכתפיים )לא אידיאלית כי המהלך
העולה לפניה היה קצר יחסית( ניסתה השבוע לפרוץ את רמה זו מלמטה וכשלה בכך וע"י כך נתנה איתות חולשה נוסף .אם כך,
כל עוד נמצאת המניה מתחת לרמה זו ,היא נחשבת לשלילית לטווח הקצר כששבירת  2230תהווה איתות שלילי נוסף ותפתח
את הדרך לכיוון .2100
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 עדיין התנועה בשלב זה הינה רוחבית ב12000- -
 ,10000כאשר בשלב זה המנייה נמצאת לכיוון תקרת הטווח על רמת  12000כאמור .רמת  ,10940הינה רמת האיזון בתוך
הטווח הרוחבי ,ברור שאתות מהותי יתקבל בפריצת הטווח הרוחבי המוזכר .מתנדים מראים מהלך עולה.
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  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה להתנגדות
כפולה ברמת  ,281800נראה בגרף המצורף .ברור שאיתות חיובי המשכי יכול להתקבל רק בפריצת רמה זו תוך מחזורים.
פריצה שכזו ,אם תתרחש ,תיתן יעד להתנגדות קרובה על  300000שם תיבחן המנייה בשנית .כשלון בפריצה בשלב זה יכול
לדרדר המנייה לעבר רמת ממוצע  50שם התמיכה כעת.
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.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25כבר נאמר לא פעם בניתוחים האחרונים ,כי המנייה נמצאת במגמת
מהלך עולה מתקן ,הנשען על קו מגמה עולה תומך ברור .ביום המסחר האחרון אף נפרצה תבנית התכנסות ברמת ,4800
אולם המנייה כבר השלימה הגעה להתנגדות הקרובה מעל ברמת  .5000כעת ,רק פריצת רמת  5000תיתן איתות חיובי המשכי
כאשר כשלון ,יכול להוציא מהלך תיקון יורד כאשר רמת  4800מהווה תמיכה קרובה.
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 דלק מוגמרים 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 .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה נעה בתעלה עולה ארוכת טווח והשבוע נתקלה בתקרתה וחזרה מיד לאחור תוך התגברות משמעותית
במחזורי המסחר תו"כ הירידות וכן שבירת תעלה עולה מינורית .לדעתי המניה בדרכה לבדיקת התמיכה האופקית ברמת 184
נקודות אך יחד עם זאת ניתן לומר שכל זמן שנסחרת מעל הרמה הזו אזי היא חיובית לטווח הרחוק יותר ,שבירת  184תהווה
בעיני איתות מכירה לנייר.
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  -המניה נעה בתעלה יורדת תוך יצירה איטית אך עקבית של שיאים ושפלים יורדים ,כמו כן שוברת קו מגמה עולה
ארוך טווח ולכן לדעתי פניה לעבר רמת השפל הקודמת ב  964-970נקודות ששבירתה כמובן תביא ליצירת שפל נמוך יותר.
למי שבחוץ לדעתי כניסה למניה רק בהיפוך אמין באזור  970או לחילופין בפריצת  1240נקודות במחזור גבוה.

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  -נעה בתעלה דשדוש מזה שלושה וחצי חודשים שגבולותיה הם  68574מלמעלה ו 57350 -מלמטה .פריצה או
שבירה של הגבולות הנ"ל יתנו את הכיוון הבא כאשר היעד הראשון לכל כיוון יהיה כגובה הדשדוש )קרי  11224נקודות( .כרגע
למעקב בלבד אך לדעתי מעניינת ועם סיכויים לא רעים לפרוץ כלפי מעלה.
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 בתעלת דשדוש שגבולותיה הם  1820מלמעלה ו 1655 -מלמטה כאשר באמצע רמת האיזון שוכנת
ב  1735נקודות .לדעתי המניה החלה בתנועה נוספת לעבר תחתית הדשדוש כאשר שבירת  1735תאשר זאת .כרגע לדעתי
למעקב בלבד והמתנה לפריצה או שבירה של התחום שצוין.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .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 .ביולי  2008הושלמה עיסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – )הניתוח מתבסס על הגרף השבועי( המניה מתמודדת מזה מספר שבועות עם רמת ההתנגדות ב  3200נקודות
שמהווה גם את רמת שיא כל הזמנים ,אך לא מצליחה לנעול שבוע מסחר מעליה .רמת התמיכה המשמעותית ביותר שוכנת
כעת ב  2800נקודות ששבירתה תהווה גם שבירת התעלה העולה ארוכת הטווח וגם איתות מכירה לנייר .למי שבחוץ לדעתי
קניה רק בנעילה שבועית מעל רמת  3200נקודות.
אורכית ) - (1082346החברה ,אורכית תקשורת בע”מ ,מפתחת ,מייצרת ומשווקת מודמים תוך שימוש בטכנולוגיית ה - DSL
הכוללת את הטכנולוגיות  HDSL, ADSL, G.SHDSLו -VDSL.טכנולוגיית(  ADSLהעברה אסימטרית ספרתית לחוג המנוי )
מאפשרת העברת מידע בתדירויות גבוהות דרך קווי נחושת קיימים ,על ידי כך שהיא לוקחת את רוחב הפס של חוט הטלפון,
מפלחת אותו לקווים נפרדים ומאפשרת לחברות הטלפון לספק שירותים מתקדמים ללקוחותיהן .החברה ,אורכית תקשורת
בע”מ ,משווקת את מוצריה לחברות טלפוניה ולספקי שירותי אינטרנט ,בעצמה ודרך מפיצים .ניירות הערך של החברה ,אורכית
תקשורת בע”מ ,החלו להיסחר בבורסה בתל אביב בחודש מאי  2002ונסחרים ב -NASDAQהחל משנת .1996
ניתוח טכני  -המניה נסחרת מעל קו מגמה עולה מאד ברור אך יחד עם זאת בתוך תעלה יורדת מינורית .הרמה האופקית
 1300שמשתלבת עם קו המגמה העולה מהווה כעת את התמיכה המשמעותית ביותר וגם את הסטופ למי שמחזיק .ההתנגדות
הקרובה שוכנת ב  1430נקודות ופריצתה תהווה בעיני איתות חיובי לפחות לטווח הקצר עם יעד ראשון לסגירת גאפ ב 1546
נקודות.
על רגל אחת
פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ביום המסחר האחרון שברה המנייה את תמיכת קו המגמה
העולה בשילוב תמיכת רמת  .6990בשלב זה רמת  ,6800מהווה את תמיכת הסטופ לטווח הקצר.
ישראמקו יהש ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה עד לרמת השיא
על 38.46 -המהווה התנגדות כפולה ,בשלב זה .רק פריצה ברורה וסגירה מעל רמה זו תיתן איתות חיובי המשכי עם יעד על
רמת  .41מנגד ,כישלון יהווה איתות למימוש כאשר התמיכה הקרובה באזור .36

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.

