הסקירה השבועית של ספונסר – 18.10.2009
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 רביעי ברציפות עבר על הבורסה בת"א .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות
שערים של כ 2.5% -בממוצע ,מדד התל-טק רשם עלייה חדה של כמעט  6%בהובלת מניית סרגון .במדד ת"א  100בלטו
לטובה מניות אלקו החזקות והפניקס שזינקו בכ 15% -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 בעיקר באפיק הצמוד למדד לאור ציפיות )שהתבדו בהמשך השבוע( למדד גבוה מהצפוי .מחזורי המסחר היו גבוהים
יחסית והעידו על קונים חזקים בשוק המניות כשעמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום.
יום ראשון נפתח בעליות שערים של עד  0.5%במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה בסוף השבוע שעבר
בבורסות ארה"ב .עליות השערים נחלשו בהמשך המסחר והשוק עבר להיסחר במגמה מעורבת כשמניות השורה השנייה
נסחרות ביציבות ובעליות שערים לאורך כל יום המסחר .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים כשמנגד את המגמה
החיובית הובילו מניות הנדל"ן .מניית סרגון בלטה לטובה כשזינקה בכ 13% -לאחר שחזרה מסוף השבוע עם פער ארביטראז'
חיובי משמעותי .ספקית פתרונות התקשורת בקצבים גבוהים לדור הבא של רשתות אלחוטיות דיווחה בסוף שבוע שעבר על
שני חוזים חדשים .הראשון ,בשיתוף עם חברת אלווריון הישראלית ,תספק פתרונות תמסורת ) (backhaulמתקדמים עבור
תשתית רשת  Wimaxבפס רחב של חברת אופן ריינג' באזורים כפריים בארה"ב .השני ,על קבלת הזמנה בשווי מיליוני דולרים
מספקית תקשורת ויימקס מובילה בצפון אמריקה .מניית אפריקה ישראל בלטה לטובה על רקע הציפיות להתקדמות בנושא
הסדר החוב .יום שני נפתח ביציבות עם נטייה לירידות שערים קלות וזאת בניגוד לפתיחת מסחר חיובית בבורסות אירופה .מייד
לאחר הפתיחה החלו המדדים לעבור לעליות שערים קלות בהתאם להתחזקות המגמה החיובית באירופה ובחוזים העתידיים
ומיד עם פתיחת המסחר בבורסות ארה"ב המשיכו המדדים לעלות ונעלו את יום המסחר באזור הגבוה היומי .מניית טאואר
זינקה בלמעלה מ 20% -לאחר שדיווחה על חוזה חדש בהיקף של כ 20 -מיליון דולר בשיתוף חברות יונדאי וקאיה .החוזה צפוי
לתרום הכנסות לחברה החל משנת  .2012במסגרת העסקה ,טאואר תייצר שבבים לרכיבי  power automotiveשל חברת
C&Sהקוריאנית ,שהיא הספק הרשמי של רכיבים ופתרונות מולטימדיה עבור יצרניות הרכבים יונדאי וקאיה.
יום שלישי נפתח בירידות שערים של עד  0.5%בהשפעת המגמה המעורבת שנרשמה יום קודם לכן במדדי ארה"ב ואירופה.
בשעות הבוקר המדדים דשדשו בטריטוריה השלילית ובשעות הצהריים עברו להיסחר במגמה מעורבת בהשפעת החוזים
העתידיים אשר רשמו עליות שערים לקראת פרסום דוחות של חברת ג'ונסון & ג'ונסון .לקראת הנעילה המגמה שוב התהפכה
כלפי מטה בעיקר בגלל חולשה במדד הבנקים ,אולם המדדים חתמו במגמה מעורבת .יום רביעי נפתח בעליות שערים של כ-
 1%בהשפעת המגמה החיובית בעולם .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה והחל משעות
הצהריים המגמה החיובית התחזקה בהדרגה בהשפעת החוזים העתידיים בתגובה לדו"חות טובים של  .JPMמניית הביומד
בריינסוויי העוסקת במכשור רפואי ומפתחת מכשיר לטיפול בתפקודי המוח שמיועד לטפל בדיכאון ,מניה דיפרסיה ועוד מחלות
רבות זינקה בכ 5% -במחזור מסחר גבוה במיוחד בעקבות הודעתה לבורסה כי היא קיבלה הזמנה ראשונה למכשיר הDEEP -
 TMSשלה מלקוח באיטליה .החברה תספק את המכשיר בנובמבר ומצפה להזמנות נוספות בעתיד הקרוב.
יום חמישי נפתח בעליות שערים קלות אולם בשעות הצהריים המגמה החיובית התמתנה והמדדים המובילים סיימו כמעט ללא
שינוי .מדד הנדל"ן בלט לרעה בהובלת מניית אפריקה שצנחה בכ 11% -לאחר שלא הושגו הסכמות על מתווה הסדר האג"ח.
חברת פרוטליקס ,המפתחת את תרופת ה UPLYSO -המיועדת לטיפול במחלת הגושה ,הצליחה בניסוי שלב  IIIבארה"ב ,זהו
השלב הסופי והמכריע לפני קבלת אישור מינהל המזון והתרופות בארה"ב ) (FDAלשיווק התרופה .מניית ביוסל המחזיקה
בפרוטליקס זינקה בעקבות ההודעה תוך מחזור מסחר גבוה של כ 67 -מיליון ש"ח .בתום המסחר פורסם מדד המחירים לצרכן
לחודש ספטמבר שירד ב ,0.3% -הנתון יצא בניגוד לציפיות כשבשוק ציפו ליציבות עד עלייה של .0.2%
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.67% -מדד ת"א  75עלה  ,4.18%מדד הבנקים עלה  ,1.58%מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  2.78%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .5.70%בשוק המט"ח הדולר נחלש גם השבוע בכ 1% -ושערו
היציג נקבע ברמה של  3.709ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליה של כ 0.7% -בסיכום שבוע המסחר החולף וכפי שציינו בשבועות האחרונים בהצלחה הוא
נמצא באיתות קניה טכני קלאסי מרגע שפרץ את רמת ההתנגדות הטכנית/פסיכולוגית ברמה של  1000נקודות ומאז השלים
ארבעה שבועות מסחר חיוביים ברציפות .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 נחלש השבוע מול השקל למרות ניסיונות כושלים של הנגיד ,סטנלי פישר ,להעלות את שערו ע"י קניות של
מאות מיליוני דולרים בשוק .הדולר שבר את רמת התמיכה של  3.73ש"ח לדולר וכעת הוא צפוי להמשיך להחלש אל עבר היעד
הבא אותו ציינו בסקירות הקודמות ברמה של  3.65ש"ח לדולר.

מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי ניסה לפרוץ בשבוע המסחר החולף את רמת ההתנגדות השוכנת
ברמות  5190-5200נקודות בינתיים ללא הצלחה .פריצה ברורה ותמיכה מעל רמה זו תהווה איתות קניה מחודש כשמנגד,
חזרה כלפי מטה תהווה איתות שלילי עם יעד ברמה של  4950נקודות.
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 .שבוע חיובי נוסף של עליות כשברקע
החברות המובילות פרסמו את הדוחות הרבעוניים .המדד פתח את שבוע המסחר בעליה תוך כדי פריצה של רמת ההתנגדות
סביב  1075נקודות .ביום שלישי המדד ביצע נסיגה אל מתחת לאזור זה ,אולם בסיכומו של יום חתם בירידה מינורית מה
שסימל את ההתבססות מעל אזור הפריצה .ברבעי וחמישי המדד רשם עלות שערים וביום שישי נרשם מימוש של כ0.8% -
בלבד .בשלב זה רף ה 1075 -נקודות סומן כתמיכה לטווח הקצר ונקודת מוצא לגל עליות חדש .מחיר היעד נותר ללא שינוי על
רמה של  1109.2נקודות.
זהב  -הזהב רשם השבוע שיא תוך יומי של  1,071.05$ונסוג בהמשך להיסחר סביב .1,053$בשלב זה המומנטום החיובי
נקטע בדמות דשדוש עם התבססות מעל  .1,045$פריצה של  1,070$תהווה טריגר חיובי להמשך הגל העולה עם מחיר יעד
ב1,116$ -
ניתוח מניות
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  -המניה פורצת ביום המסחר האחרון התנגדות אופקית ברמת  130נקודות זאת תוך מחזור מסחר גבוה מאד.
ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת  140נקודות כאשר פריצתה תסמן ליעדי יעד נוסף ברמת  146-150נקודות .שבירת 130
תהווה סטופ לטרייד במניה ואיתות טכני שלילי.
סרגון ) - (CRNTהחברה ,סרגון נטוורקס בע"מ ,נמנית על קבוצת רד בינת ועוסקת בייצור ,פיתוח ושיווק ציוד אלחוטי לאספקת
שירותי אינטרנט מהיר רחס פס .מניות החברה ,סרגון נטוורקס בע"מ ,נסחרות בבורסת ה NASDAQ-משנת  2000והחלו
להיסחר בבורסה בתל אביב בספט' .2004
ניתוח טכני  -המניה נמצאת במהלך עולה ברור תוך שהיא יוצרת תבנית של שיאים ושפלים עולים ואף פורצת את ההתנגדות
האופקית ב  $9.5שהופכת כעת לרמת תמיכה .על הגרף ניתן לראות שהמניה הגיעה לתקרת התעלה העולה ומכאן סביר ליצא
תיקון יורד לפני המשך עליות ,רמת התמיכה המשמעותית ביותר בעיני הינה  $9למניה ששבירתה תהווה איתות טכני שלילי.
המשכיות של המהלך העולה תביא את המניה לדעתי ,לעבר ההתנגדות הבאה ברמת  $14.5למניה.
אקסלנז ) - (1104868החברה ,אקסלנז ביוסיינס בע"מ )לשעבר ברת'אידי( ,נוסדה לצורך עיסוק בתחום פיתוח ושיווק של
מערכות לאבחון מחלות בתחום דרכי העיכול והכבד ,ביצוע מעקב אחר מחלות אלו והתווית הטיפול בהן .המערכת העומדת
בבסיס פעילות אקסלנז מורכבת ממכשיר ומערכות בדיקה חד פעמיות שונות ,שהשימוש בהם יחדיו מיועד לאבחון ולמעקב אחר
תפקודם של איברים שונים במערכת העיכול ,לרבות הקיבה ,הכבד והלבלב ,לצורך התווית הטיפול הנדרש .אבחון המחלה
נעשה באמצעות בדיקת נשימה לא פולשנית ,היכולה להתבצע בכל מקום בתוך או מחוץ לבית חולים .מוצרי אקסלנז מיועדים
בין היתר לשימוש בבתי חולים ,מרפאות חוץ ,מרפאות פרטיות ומשרדי רופא.
ניתוח טכני  -עליה חדה מאד ביום המסחר האחרון תוך מחזור מסחר גבוה מביאה לפריצת רמת ההתנגדות האופקית ב 180
ומסמנת יעד קרוב ברמת  200-205נקודות .יחד עם זאת המניה פורצת רצועת בולינגר עליונה כלפי מעלה ולכן יתכן מימוש /
דשדוש לפני המשך עליות במניה .פריצת  205תהווה איתות חיובי נוסף ואילו שבירת  150איתות שלילי ביותר.
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  -ביום המסחר האחרון פורצת המניה התנגדות אופקית ברמת  ₪ 254למניה ובכך נותנת איתות טכני חיובי עם יעד
קרוב ב  ₪ 274.5למניה .פריצת  274תסמן יעד נוסף לעבר  ₪ 300למניה .לדעתי ניתן לומר כי כל זמן שהמניה נסחרת מעל
רמת  254היא חיובית.
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 מייצרת ציוד לייצור חשמל

ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתוך רצועת דשדוש רחבה בין רמת  3520נקודות מלמעלה ורמת  3000נקודות מלמטה .על
הגרף ניתן לראות תבנית של התכנסות מחירים שפריצתה כלפי מעלה תשלח את המניה קרוב לוודאי לבדיקה נוספת של 3520
ואילו שבירת ההתכנסות כלפי מטה תשלח לבדיקת  .3000יחד עם זאת יש לומר כי פריצה  /שבירה של תחומי הדשדוש
שציינתי יהוו איתותים טכניים משמעותיים ביותר לנייר.
פאנגאיה נדלן ) – (434019החברה ,פאנגאיה נדל"ן בע"מ ,עוסקת באיתור וביצוע השקעות שונות בתחום הנדל"ן ,ולשם כך
בוחנת ,במהלך העסקים הרגיל שלה ,התקשרויות בעסקאות רבות ושונות בתחום הנדל"ן.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון פורצת המניה את רמת  158.60נקודות ובכך מסיימת תקופת דשדוש של מספר שבועות,
היעד הקרוב למניה הינו  178נקודות שם שוכנת ההתנגדות האופקית הבאה שפריצתה תיקח את המניה לעבר השיא האחרון
ברמת  210נקודות .לסיכום התבססות מעל רמת  158-160ופריצת  178יהוו איתותים חיוביים ביותר וחיזוק למהלך העולה.
איתות מכירה יתקבל רק בנעילה מתחת לרמת  158.60נקודות.
זרח יהש ) – (1099761התאגיד ,זרח חיפושי נפט וגז  -שותפות מוגבלת ,עוסק בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .השותפות
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין הנאמן ,כשותף מוגבל ,מצד אחד ובין השותף הכללי מצד שני .ניהולה השוטף
של השותפות מתבצע של ידי השותף הכללי ,תחת פיקוחו של המפקח.
ניתוח טכני – ראשית אציין כי המניה נסחרת באופן פעיל מזה חודשים ספורים בלבד ולכן קשה לנתח אותה מבחינה טכנית .מה
שכן ניתן לזהות על הגרף הוא שמניה ביצעה תיקון פיבו  38.2לכל המהלך העולה האחרון ונעלה את השבוע מעל רמת 14
נקודות .פריצת  14.50בימים הקרובים תסמן לדעתי יעד קרוב ברמת השיא האחרון ואף מעבר לכך .איתות מכירה יתקבל רק
בשבירת רמת  12.50נקודות.
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני – מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי כללית המנייה נמצאת במסגרת מהלך עולה
שמתבטא בתנועה בתוך תעלה עולה .לטווח הקצר ,נראה תנועה רוחבית יחסית צרה בתחום  ,689-740בשילוב רצועות
בולינגר מכווצות .יציאה מתוך טווח זה תיתן איתות לכיוון ההמשכי לטווח המיידי .פריצה תוביל לרמת אזור  .800לפי מכלול
תצורת המתנדים ,נראה כי פריצה שכזו בהחלט ברת ביצוע.
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  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית ,כי ביום המסחר האחרון נבדקה תמיכת קו המגמה
העולה של המנייה ,שנמצאת זה זמן במהלך עולה ברור .בשלב זה כניסה אגרסיבית אפשרית ,כאשר פריצת קו המגמה היורד
)כחול דק בגרף( תיתן איתות יותר מהותי להיפוך על התמיכה .ברור שסטופ יופעל בשבירת קו המגמה העולה.
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 .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת
הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי
הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה
ומערכות הינע.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית ,כי ביום המסחר האחרון ירדה המנייה עד לתמיכת
קו המגמה העולה ארוך הטווח .היפוך בשלב זה יכול לתת איתות לפתיחת מהלך עולה לפחות לטווח הקצר ,כאשר מנגד
שבירת התמיכה ובמיוחד סגירה מתחת לרמת  ,24000תיתן איתות סטופ.
על רגל אחת

ביוליין ) - (1101518המנייה נמצאת כעיקרון במהלך עולה .לאחרונה ביצעה תיקון פיבו שליש ,תוך כדי מהלך העליות ולאחריו,
ביצעה שיא עולה חדש .רמת התמיכה נמצאת על  ,484שאם תישבר נקבל איתות למימוש יותר עמוק ,לעומת זאת היעד הקרוב
עומד על רמת  .600ניתן לומר כי כל עוד נמצאת מעל  ,484אזי עדיין תחת מהלך עולה ברור ,גם לטווח הקצר.
אפריקה ) - (611012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחר מהלך מתקן עולה חריף ,מתממשת המנייה ,וכעת
תיקנה עד לתמיכה ברמת  ,5000הנחשבת כתמיכה בשלב זה ,וכן במקביל לתיקון פיבו חצי למהלך העולה האחרון .כעת
המנייה נמצאת לפני צומת ,שבירה תיתן איתות לתיקון עמוק יותר ,לעומת זאת היפוך על רמת  5000בשילוב מחזור יחזיר
לאיתות חיובי לטווח המיידי לפחות עם יעד על .6000
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה ממשיכה במהלך ההתכנסות  /תנועה רוחבית,
בשילוב בולינגר מכווץ בצורה חזקה .מכאן אפשר להסיק שתנועה חדה בפתח .פריצת רמת  1800תוך מחזורים יאשר איתות
חיובי לפחות לטווח הקרוב עם יעד ראשון על  ,2000מנגד אי יכולת פריצה עלול להחזיר המנייה לתמיכת הטווח הרוחבי על
 .1650למעקב צמוד בשלב זה.
טאואר ) - (1082379מבט טכני למנייה מראה כי לאחר עלייה חדה השבוע ,תיקנה המנייה לאחר מכן פיבו ש"ש מערך העלייה
והחלה שוב להראות סימני עלייה .בשלב זה הנטייה לראות המשך מהלך מתקן עולה ,לפחות עד לרמת  ,450בשלב הראשון
שם ההתנגדות הראשונה .מעל התנגדות על  .500מתנדים איטיים במהלך עולה ברור.
כיל ) - (281014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית המנייה ממשיכה במסלול של התכנסות מחירים ,בין קו
מגמה עולה ארוך טווח ,לבין קו מגמה יורד של שיאים יורדים אחרונים .פריצת רמת  ,4655תיתן איתות חיובי להמשך .יש לציין
שלדעתנו מהלך התכנסות נמצא לקראת סיומו ,ויתכן ונראה כבר בשבוע הקרוב הכרעה.
הוט ) - (510016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ביום המסחר האחרון סגרה המנייה מעל התנגדות ברמת
 ,3600וכל שכך נראה כי לטווח הקצר היא במהלך עולה ,למרות שבכללי היא במהלך רוחבי .יעד קרוב של תקרת המהלך
הרוחבי הינו  ,3750שלשם אמורה כאמור המנייה להגיע במיידי ,ושם תיבחן שנית .פריצה תיתן איתות חיובי משמעותי

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.

