הסקירה השבועית של ספונסר – 25.10.2009
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 – מגמה מעורבת נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .המדדים המובילים נותרו כמעט ללא
שינוי ,מדד הבנקים התממש בכ 3.5% -לאחר חמישה שבועות חיוביים רצופים .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות אמפל
אמריקן ונייר חדרה שזינקו בכ 15% -כל אחת .מנגד ,מניות איזיצ'יפ ואפריקה ישראל צנחו בכ 12% -בממוצע 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 חיובית כשבאפיק השקלי נרשמו עליות של כאחוז במח"מ הארוך ביותר .מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית
והעידו על המצאות קונים חזקים בשוק המניות כשעמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית שנרשמה בסיום שבוע המסחר הקודם בבורסות ארה"ב
ואירופה .המדדים המובילים נסחרו במשך כל שעות היום ביציבות סביב שערי הפתיחה והמדדים סגרו במגמה מעורבת .מניית
אודיוקודס זינקה בכ 9% -לאחר שקפצה בכ 7% -ביום שישי בוול סטריט .מאחורי העליות במניה עומדת סקירה של מריל לינץ',
זרוע ההשקעות של בנק אוף אמריקה ,אשר העלה את המלצתו למניה ל"קנייה" מ"תשואת חסר" והקפיץ את מחיר היעד למניה
ל 3.5 -דולר מ 1.75 -דולר ,מחיר הגבוה בכ 30% -ממחיר השוק .יום שני נפתח בעליות בהתאם למגמה העולמית בפתיחת
שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה .עליות השערים התחזקו בשעות הבוקר ,אולם לקראת השעה  14.00המדדים המובילים
עברו להיסחר במגמה מעורבת כאשר מדד הבנקים עבר לירידות שערים והעיב על מדד המעו"ף .מניית אפריקה צנחה בכ9% -
לאור הערכת לידר כי "מחיר מניית אפריקה ישראל מנופח ומנותק מהמציאות" וכי היא עלולה להיחתך ב 60% -לאחר הסדר
החוב .באנליזה של לידר קובעים האנליסטים אלון גלזר וגליה מיכלביץ' כי "לאחר ההסדר ,התחייבויות אפריקה יעמדו על 8
מיליארד ש"ח ,השווי הנקי נטו שלה יהיה  700מיליון ש"ח בלבד".
ביום שלישי נפתח המסחר בעליות שערים בהתאם למגמה החיובית שנרשמה אמש בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו בשעות
הבוקר ביציבות ,ובשעות הצהרים עברו להיסחר במגמה מעורבת כאשר מדד הבנקים בלט לשלילה והעיב על מדד המעו"ף.
לקראת סיום המגמה החיובית נחלשה בהשפעת החוזים העתידיים .מניית כי"ל רשמה השבוע עלייה של כ 6% -ובכך הגיבה
לעליות החדות במניית פוטאש בוול סטריט ,על רקע שמועות שהוכחשו ,לרכישתה של פוטאש ע"י ענקית הכרייה  BHPביליטון
לפי מחיר של  125-130דולר למניה ,מחיר המשקף פרמיה של כ 30% -על מחירה בשוק .יום רביעי נפתח בירידות שערים של
עד  0.5%בהשפעת הפתיחה השלילית של יום המסחר בבורסות אירופה ואסיה .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר
בטריטוריה השלילית ,ביציבות והחל מהשעה  14:00המגמה השלילית התמתנה בהדרגה .לקראת סיום המדדים עברו להיסחר
במגמה מעורבת בהשפעת פתיחת מסחר חיובית בארה"ב .את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן .מניית מכתשים אגן
עלתה השבוע ונסחרה על רקע הצעת הרכש הומצלחת של כור ,אשר רכשה בעקבותיה  5%ממניות החברה במחיר של 18
שקל למניה.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בירידות שערים של עד  0.8%בהשפעת הנעילה יום קודם לכן בארה"ב ופתיחת
המסחר השלילית בבורסות אירופה ואסיה .עד לשעה  14:00נסחרו המדדים ביציבות סביב שערי הפתיחה .לקראת סיום
נרשמה התמתנות בירידות השערים אך בכל זאת המסחר בבורסה באחד העם הסתיים במגמה שלילית .מניית טסקום זינקה
בכ 9% -והשלימה עלייה חדה של  20%בשבוע החולף לאחר שספקית פתרונות תוכנה ואבטחת איכות ,זכתה בחוזה עם חברת
ביטוח אירופית ,שהיקפו עשוי להגיע לכ 10 -מיליון אירו .החברה ,תשתתף בפרויקט הסבת מערכות ליבה של חברת הביטוח.
בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.25% -ומדד הבנקים ירד ב .0.46% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.46 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.18% -מדד ת"א  75עלה  ,0.23%מדד הבנקים ירד  ,3.48%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  1.61%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .1.79%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של  0.5%לרמה
של  3.688ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליה קלה מאוד בסיכום שבוע המסחר החולף וכפי שציינו בשבועות האחרונים בהצלחה הוא עדיין
נמצא באיתות קניה טכני קלאסי מרגע שפרץ את רמת ההתנגדות הטכנית/פסיכולוגית ברמה של  1000נקודות ומאז אכן
השלים חמישה 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 .בטווח הקצר ייתכן דשדוש ברמות  1020-1045נקודות.
שקל-דולר  -הדולר נחלש גם השבוע מול השקל למרות ניסיונות כושלים של הנגיד ,סטנלי פישר ,להעלות את שערו ע"י קניות
חוזרות ונשנות 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 הצליח לפרוץ בשבוע המסחר החולף את רמת ההתנגדות השוכנת

ברמות  5190-5200נקודות ובינתיים מצליח להתמך מעליה .כל עוד המדד לא יורד מרמות אלה הוא נמצא באיתות קניה
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 מסחר תנודתי ,יחסית ,על רקע
נתוני מאקרו כשברקע החברות המובילות פרסמו את הדוחות הרבעוניים .המדד נסחר השבוע בתנועה צידית )דשדוש( בטווח
שבין  1,075ל 1,100 -נקודות .טכנית הדשדוש הינו התבססות לאחר פריצת ה 1,075 -נקודות כך שכל עוד המדד נסחר מעל
רמה זו המגמה לטווח הקצר מוגדרת כחיובית והצפי להמשך המגמה החיובית .מחיר היעד נותר ללא שינוי על רמה של
 1,109.2נקודות .ומחיר היעד המלא )בעבות הדשדוש( סומן ב 1,148 -נקודות
זהב  -הזהב נסחר השבוע בתנועה צידית )דשדוש( בטווח מסחר צר יחסית שבין  1,068$ל .1,045$ -טכנית הדשדוש הינו
מהלך חיוני לאחר רצף של עליות ונותן אפשרות לכניסה לאלו שטרם הספיקו לעשות כן .פריצה של  1,070$תהווה טריגר חיובי
להמשך הגל העולה עם מחיר יעד ב 1,116$ -שהוא היעד החדש שנגזר מהמלך האחרון והדשדוש הנוכחי.
ניתוח מניות
ביו לייט ) - (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  -במהלך השבוע פרצה המניה התנגדות אופקית ברמת  131.50נקודות אך לא משכילה להתבסס ולנעול את
השבוע מעל .על הגרף ניתן לזהות כעת שני קווים אופקיים משמעותיים ,האחד מלמטה ברמת  120נקודות והשני מלמעלה
ברמת  136.80נקודות ,פריצה או שבירה של אחת מהרמות הנ"ל יאותתו על המהלך הבא .אוסיף ואומר שלדעתי פריצת 136.8
תפתח תבנית רו"כ הפוכים עם יעד גבוה לאזור  175נקודות.
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 נמצאת במהלך עולה ברור תוך יצירת שיאים ושפלים עולים .טווח המסחר הנוכחי הינו בין רמת 131.50
מלמטה לרמת  146נקודות מלמעלה ,פריצה או שבירה של אחת מהרמות הנ"ל יסמנו את המהלך הבא.
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 – המניה מדשדשת בשבועות האחרונים ומתקשה עם פריצת ההתנגדות ב  19000נקודות ,לפני מספר ימים
התבצעה פריצה שהתבררה כפריצת שווא והמניה נועלת את השבוע מתחת ל .19000
כרגע לדעתי למעקב בלבד והמתנה לפריצה משכנעת של ההתנגדות.
כן פייט ביופרמה ) - (1094473החברה ,כן פייט ביופרמה בע"מ ,עוסקת בפיתוח תרופות לסרטן ומחלות דלקתיות
אוטואימוניות .מחלות אלו מאופיינות בגדילה ושגשוג לא מבוקר של תאים מסוג מסוים בגוף .פעילותן של התרופות שכן פייט
ביופרמה מפתחת בעיכוב התפתחות גידולים סרטניים ובעיכוב התהליכים הדלקתיים הודגמה במגוון רחב של ניסויי מעבדה.
ניתוח טכני – המניה מתכנסת בתוך משולש תוך כיווץ של רצועות בולינגר והמתנה לקראת תנועה חדה שיכולה לבוא לכל אחד
מהכיוונים .לאגרסיביים לדעתי כניסה בפריצת המשולש כלפי מעלה ואילו לסולידיים רק בפריצת ההתנגדות האופקית ברמת 90
נקודות .שבירת רמת  74הנקודות תהווה איתות מכירה לנייר.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור תוך יצירת שיאים ושפלים עולים לאורך זמן .ניתן לדעתי לומר כי כל זמן
שנסחרת מעל רמת  1410אזי חיובית ואין סיבה טכנית לצאת ממנה .למי שבחוץ לדעתי כניסה רק בהתבססות נוספת מעל
 1517נקודות או לחילופין פריצת .1585
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  .25מבט טכני למנייה מראה כי למעשה יש לנו כאן התכנסות מחירים
ברורה בין התנגדות אופקית על  4713 -4715-לבין קו מגמה עולה א"ט כנראה על הגרף .בשלב זה וביום המסחר האחרון
הגיעה המנייה עד לתקרת רמת ההתנגדות האופקית וסגרה בדיוק עליו .פריצת רמה זו ,ייתן איתות מיידי לעבר רמת  5000שם
ההתנגדות המשמעותית הבאה ,ולמעשה ייתן איתות חיובי לפתיחת מהלך עולה ברור עם תמיכה על רמת ההתנגדות שנפרצה.
כשלון בפריצה ,ייתן איתות להמשך דשדוש בטווח ההתכנסות עד להכרעה כאשר רמת  ,4500מהווה תמיכה קרובה.
קבוצת דלק ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות 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  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי המנייה ממשיכה להישען על קו מגמה עולה א"ט,
כאשר בנוסף תנועת המנייה בשבועות האחרונים הינה רוחבית בטווח צר מאוד של מחירים בשילוב בולינגר מכווץ .לעניות
דעתנו ,צריכה להגיע בקרוב תנועה דיי חדה לאחר מהלך של דשדוש ממושך זה ,כאשר יציאה תיתן איתות לטווח הרוחבי השני
בו המנייה נמצאת ,כלומר ,מלמטה  57500ומלמעלה  .68720בשורה התחתונה טווח מסחר צר מאוד בגבולות -65400
 ,63000שיציאה ממנו ייתנו יעדים –  57500מלמטה או  68720מלמעלה ,וכנראה בגרף המצ"ב.
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  -המניה שברה השבוע קו תמיכה עולה ארוך טווח ובכך נתנה איתות שלילי לטווח הקצר לפחות .בשלב זה המניה
נבלמה מעל השפל האחרון שסימנה סביב רמת  23160הנקודות ביחד עם רצועת בולינגר התחתונה הנמצאת באיזור ונכון
לכתיבת שורות אלו ,תמיכה זו עדיין בתוקף ולא נשברה .נר המסחר ביום האחרון יכול להוות איתות קנייה אגרסיבי ואימות שלו
ביום המסחר הבא )פריצה תוך יומית של רמת  23710הנקודות( תיתן איתות כניסה אגרסיבי מאוד לאוהבי סיכונים כאשר הSL -
ימוקם בשבירת  23160הנקודות.
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 ומכירה בארץ
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  -המניה נמצאת בהתכנסות מתחת לקו התנגדות יורד קצר טווח ומעל תמיכה אופקית ברמות  .2420-2425נקודה
זו היא נקודת כניסה אגרסיבית שכן ה SL-נמצא קרוב אך עם זאת תמונת המתנדים נוטה לכיוון השלילי כאשר מתנד הDMI-
נתן איתות שלילי לפני כמה ימים ומתנד ה ADX-שהוא למעשה האישור של תמונה זו מתחיל להרים ראש ולאשר את הנטייה
השלילית .ניתן לראות כאן גם אפשרות לבנייתה של תבנית ראש וכתפיים מעל רמת  2420הנקודות ולכן שבירתה מטה תהווה
איתות שלילי נוסף והפעלת  SLלסוחרי טווח קצר.
אפריקה נכסים ) - (1091354החברה ,אפריקה ישראל נכסים בע"מ ,פעילה בתחום הנדל"ן המניב מאז היווסדה בשנת .1971
לאפריקה ישראל נכסים מבנים המשמשים לתעשיה ,למסחר ולמשרדים בארץ ובחו"ל .בנוסף ,לאפריקה ישראל נכסים נכסים
בבניה ,קרקעות וזכויות בניה שטרם נוצלו .בשנת  2006החלה אפריקה ישראל נכסים לפעול בתחום המגורים באירופה.
אפריקה ישראל נכסים מצויה בשלבים שונים של הקמת פרויקטים למגורים בצ'כיה ,רומניה ,בולגריה ,לטביה ופולין .בנייני
המשרדים העיקריים של אפריקה ישראל נכסים בישראל הינם :מגדל אפריקה ישראל בתל אביב מגדל הקריה בתל אביב בניין

משרדים מעל קניון רמת אביב מגדלי קונקורד בבני ברק ושטחי משרדים ביהוד .אפריקה ישראל נכסים מקימה מעונות
סטודנטים בהר הצופים שבירושלים בשיטת.B.O.T
ניתוח טכני  -בשבועיים האחרונים סבלה המניה במומנט שלילי בעיקר בעקבות חברת האם אפריקה ישראל שאינה מצליחה
להגיע להסדר חובות האג"ח עם המוסדיים .בשלושת הימים האחרונים רואים אזור בלימה בירידה ברמת מחיר של 5550-
 ,5600אגרסיביים יכולים לקנות ברמה הנוכחית עם סטופ צמוד ונוח ,סולידיים ימתינו להיפוך באזור הנוכחי בליווי מחזור מסחר.
רמת התנגדות משמעותית נמצאת ברמת  7000הנקודות.

אלקטרה ) - (739037החברה ,אלקטרה בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות הן בישראל והן בחו"ל ,בארבעה מגזרים
עיקריים:
 מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות  -פעילות הקבוצה הינה בליווי מלא של כלל השירותים להם זקוק לקוח בתחוםהמבנים והתעשיות .הליווי הינו בכל שלבי הפרויקט המבוקש ,החל מהתקנת המערכות האלקטרו-מכניות בבנין
)מערכות מיזוג אוויר ,חשמל וצנרת ,מעליות( ,מתן שירותי בניה ,התקנה וייצור של מוצרי תשתית חשמליים למתח
מכל סוג למבנים ,תעשיה ותשתיות ,וביצוע והקמה של מתקני תשתיות לאומיות )כגון מתקני טיהור שפכים(
 מגזר שירות אחזקה וסחר  -שירותי ניהול ואחזקה שוטפת למבנים ולמערכות אלקטרו-מכניות וכן הפעלה)(OPERATIONשל מתקני טיהור שפכים
 מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום  -הקבוצה עוסקת בפיתוח והקמה של נדל"ן בייזום בישראל ובחו"ל מגזר נדל"ן מניב  -עיקר פעילותה של הקבוצה במגזר הנדל"ן המניב הינו בחו"ל ,אך גם בישראלניתוח טכני  -המניה יצאה למימוש אחרי מהלך עולה חזק וסולידי מאוד ,אזור תמיכה חשוב שוכן ברמת מחירים של 32000-
 ,32400הגעה לשם והיפוך בליווי מחזור יכול לתת כניסה נוחה עם סטופ קרוב ,תמיכה חשובה נוספת נמצאת ברמת 30000
הנקודות.
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.בספטמבר  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  -בשבועיים האחרונים המניה כשלה בפריצת השיא השנתי ברמות מחיר של  12000הנקודות ,המניה נמצאת באזור
מחירים צר מאוד כבר  10ימי מסחר 12000 ,מלמעלה ו  11500מלמטה אשר משמשת רמת תמיכה נקודתית ,פריצה של השיא
תיתן איתות קניה עם יעד ראשון ב ,13100 -תמיכה חשובה נוספת נמצאת ב 11100 -ומתחת רק ברמת  10000הנקודות.
על רגל אחת
פועלים ) - (662577המניה הגיעה לאזור תמיכה סביב  1350הנקודות ולעת עתה נתמכה שם .מחזורי המסחר בירידות גבוהים
מאלו בעליות ולכן יש לשים לב לאיתותי אזהרה נוספים ולעת עתה המניה נמצאת תחת מעקב עם אפשרות לאיתות שלילי נוסף
בשבירת איזור  1340הנקודות.
מגדל ביטוח ) - (1081165אחרי כמה ניסיונות כושלים של המניה לפריצת איזור  660הנקודות היא יצאה למימוש נוסף .ביום
המסחר האחרון היא נתמכה ע"י ממוצע נע  50מה שיכול ליצור תמיכה נקודתית אך כלל הפרמטרים ממשיכים להצביע כלפי
מטה לטווח המיידי.
אגוד ) - (722314מניות הבנק שנסחרות תחת מדד ת"א  ,100נמצאים בשלב זה במימוש לאחר מהלך עולה נאה .רמת ,1626
מהווה תמיכה חשובה בשלב זה ,וקבלת נר היפוך על תמיכה זו בשילוב מחזור תיתן איתות כניסה למהלך עולה לטווח קצר
לפחות .למעקב.
אדגר ) - (1820083מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות בברור תנועה רוחבית בטווח  ,386-438כאשר
יציאה מטווח זה תיתן איתות על מהלך לפחות בגובה הדשדוש הנוכחי.
בריינסוויי ) - (1100718מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית ,כי המנייה שטה רוחבית על הגרף
לאחרונה ,כאשר תמיכה מאוד חשובה נמצאת על אופקית  1122בשילוב קו מגמה עולה תומך ארוך טווח .בשלב זה אין פסילה
ממהלך לבדיקת רמת התמיכה שהוזכרה ,ועד אז התנועה העולה עדיין נשמרת.
קמהדע ) - (1094119מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי המנייה נמצאת בתבנית של תעלה עולה דיי
רחבה בשלב זה .כעת המנייה נמצאת סמוך לתמיכת ריצפת התעלה העולה ,כאשר נר היפוך ברור בשילוב מחזורים ייתן איתות
חיובי לפתיחת מהלך עולה לטווח הקצר לפחות .סטופ על  ,2660תמיכת תחתית התעלה העולה ,כאשר קבלת האיתות החיובי
בסגירה מעל רמת .2800
אל על ) - (1087824המניה נמצאת באזור דשדוש צר מאוד  91.5מלמטה ו  96מלמעלה ,אזור רחב יותר נמצא בין  86.3לבין
 98.8רק יציאה ברורה לאחד הכיוונים יכול להוציא מהלך משמעותי בנייר ,כל עוד הנייר בתחום הדשדוש לדעתנו אין מה לחפש
בו.

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.

