הסקירה השבועית של ספונסר – 29.09.2009
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 חיובי שהתחיל בירידות קלות אולם בהמשכו נרשמו עליות שערים נאות עבר על הבורסה
באחד העם .בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כ 2% -בממוצע ,מדד הבנקים בלט גם השבוע לטובה
כשזינק בכ 7% -נוספים והשלים עליה של כ 14% -בשבועיים האחרונים .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות דלק נדל"ן ורמי לוי
שרשמו ירידות של כ 7% -בממוצע כל אחת .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות נאות
של כאחוז בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד ואגרות החוב השקליות נסחרו כמעט ללא שינוי
בטווחים הקצרים אולם רשמו עליות קלות במח"מ בינוני-ארוך של  5-10שנים .מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה כשעמדו
על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר המקוצר )עקב ראש השנה( נפתח בירידות שערים קלות בהשפעת המגמה העולמית שנרשמה בסוף השבוע
שעבר בבורסות ארה"ב ואירופה ופתיחת מסחר מעורבת במדדי אסיה .החל משעות הבוקר החלו המדדים לתקן את הירידות
ואף עברו להיסחר במגמה חיובית אך לקראת סיום החלו המדדים להתממש וסגרו את יום המסחר במגמה מעורבת .את
המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים .יום שלישי נפתח בעליות שערים נאות של כ 1% -בהשפעת המגמה החיובית בבורסות
אסיה ואירופה והעובדה כי המדד המשולב זינק ב 1.3% -בחודש אוגוסט ,זה החודש הרביעי הרציפות .כך עולה מנתוני בנק
ישראל .לדברי הבנק" ,מגמת העלייה במדד בחודשיים האחרונים מבססת את ההערכה כי חלה תפנית חיובית בפעילות
המשק" .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה והחל מהשעה  14.00המגמה החיובית
התחזקה בהדרגה עד לשעת הנעילה .את המגמה החיובית הובילו גם הפעם מניות הבנקים.
יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות של עד  0.5%במדדים המובילים בניגוד למגמה המעורבת בבורסות אסיה ואירופה.
המדדים המובילים נסחרו החל משעות הבוקר בעליות שערים שהלכו והתגברו ,אך החל מהשעה  15:00המגמה החיובית
נחלשה מעט עד לשעת הנעילה לאחר שמדד המעו"ף שוב לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות הפסיכולוגית של 1000
הנקודות .יום חמישי נפתח המסחר בירידות שערים קלות על רקע פקיעת אופציות המעו"ף ברמת  983.3נקודות ,המדדים
המשיכו להתממש מיד לאחר הפתיחה אך מיד לאחר מכן החלו לתקן למעלה ואף עברו להיסחר בעליות שערים שנמשכו עד
לסגירת המסחר .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים .מניית ביוליין זינקה והשלימה מהלך של כ 50% -ביומיים לאחר
הצהרות שלכאורה נתן המנכ"ל מוריס לסטר כאילו החברה צריכה להיות שווה מיליארד דולר )לעומת כ 350 -מיליון שקל
במסחר כיום .בתגובה פרסמה ביוליין הודעה לבורסה בה הסבירה כי המנכ"ל העריך את השווי הפוטנציאלי של שני המוצרים
המובילים של החברה ,ולא התכוון להעריך את שווי החברה אך בכל זאת אסרה הרשות על החברה להנפיק ניירות ערך נוספים
עד הודעה חדשה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.7% -ומדד הבנקים עלה ב .1.41% -מחזור המסחר הכולל היה גבוה
עקב הפקיעה והסתכם ב 2.43 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.37% -מדד ת"א  75עלה  ,1.77%מדד הבנקים עלה  ,7.06%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  0.51%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .2.41%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כאחוז לרמה
של  3.77ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם גם השבוע עליה של כ 2% -בסיכום שבוע המסחר החולף שהתחיל במגמה שלילית אולם בהמשכו
נרשמו עליות שערים נאות .מצורף גרף יומי בו תוכלו לראות כי כרגע בטווח הקצר-בינוני הרמות החשובות הן אזור 900-915
הנקודות מלמטה אשר מהווה רמת תמיכה חזקה ומנגד ,רמת  1000הנקודות שממשיכה להוות התנגדות פסיכולוגית וטכנית
שפריצתה תוביל למהלך עליות חד כלפי מעלה ,בטווח הקצר ישנן תמיכות הנמצאות ברמות  943ו 934 -נקודות .לדעתנו
הדשדוש בין הרמות הללו צפוי להסתיים בשבועיים הקרובים והסיכוי לפריצה כלפי מעלה גדל משמעותית משבוע לשבוע.
שקל-דולר  -הדולר רשם עליה של כאחוז מול השקל בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שנגיד בנק ישראל ,סטנלי פישר הותיר
את הריבית על כנה ברמה של  0.75%וכעת שוב הוא נסחר מעל אזור התמיכה .כעת נראה כי הדולר ממשיך לדשדש בטווח של
 3.73-3.80ש"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  Nikkei 225יפן  -המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות היפני פרץ את רמת ההתנגדות החשובה של  10200הנקודות בסוף יולי ומאז מדשדש
בטווח צר בין רמות  10200-10700נקודות .איתות קניה ברור יתקבל רק בפריצה ברורה של רמת ההתנגדות של 10700
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 רשם שבוע מסחר שלילי
כשברקע נתוני מאקרו מעורבים והחלטת הריבית אשר פורסמה ביום רביעי .המדד רשם ירידה של  40נקודות מהגובה של יום

רביעי ב 1080 -ועד השפל שנרשם ביום שישי ב 1041.17 -כאשר רמת התמיכה בפועל שונת ב 1037 -נקודת לכן קיימת
אפשרות להמשך המימוש עד למת ה ,1037 -לכל הפחות בכדי לייצר אפשרו להיפוך מעל רמה זו אשר יסיים את התיקון לפני
המשך המגמה החיובית .בפועל זהו תרחיש הגיוני החלט ,אולם אין מדובר במדע מדויק לכן הפועל המימוש הנקודתי יכול
להמשך מעבר לכך .אזור  1075סומן כהתנגדות מהותית בגל הנוכחי.
ניתוח מניות
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  -המניה מדשדשת בטווח יחסית צר בין  $53מלמעלה ל $50 -מלמטה .פריצה/שבירה של התחום הנ"ל יאותתו על
המהלך הבא .כרגע למעקב בלבד אך לדעתי ההכרעה בקרוב.
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.
ניתוח טכני – המניה מדשדשת בין רמת  1355מלמעלה לרמת  1200מלמטה כאשר יציאה מהתחום הנ"ל תאותת על המהלך
הבא .על פניו ,לדעתי נראה שהמניה תנוע פעם נוספת לבדיקת התמיכה ברמת  1200לפני הכרעת הדשדוש ויציאה למהלך
הראשי הבא.
איזי אנרגיה ) - (1080688עד מרץ  2005עסקה החברה ,איזי אנרגיה בע"מ ,בתחום הנדל"ן .בתאריך זה הועברה השליטה,
כאשר גבור ספורט מכרה את כל החזקותיה בחברה למר יהושע הרשקוביץ .ביולי  2006אישרה אסיפה כללית של איזי אנרגיה
הקצאה פרטית למר אלי זהבי ,שבעקבותיה הפך זהבי לבעל השליטה בחברה )באמצעות חברה בשליטתו ).בינואר  2008שונה
הסיווג הענפי של איזי אנרגיה ,מ-השקעות ל-שירותים.
נכון למרץ  ,2008לאיזי אנרגיה שני תחומי פעילות:
 שיווק קמעונאי :מכירת דלקים בתחנות דלק ומכירת מוצרים שונים בחנויות הנוחות. שיווק הסיטונאי :מכירה סיטונאית של דלק לתחנות תדלוק.ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת קו מגמה יורד ובגדול ניתן לומר שהיא במגמה שלילית די ברורה ,אך יחד עם זאת ראינו
השבוע תמיכה נוספת על קו המגמה העולה )ארוך הטווח( ובלימת הירידות על רמת  6.8-7אג' שמהווה גם תמיכה אופקית.
המניה סגרה את השבוע על רמת  7.4ובעצם בדיוק על ההתנגדות הקרובה ,כאשר פריצת  7.4תיתן יעד ראשון ב  8ושני ב 8.5-
 9אג' למניה.
הערה נוספת – מחזורים נמוכים מאד לאחרונה ויש לתת את הדעת על כך.
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 בגמה שלילית ברורה ,נסחרת בתבנית שיאים ושפלים יורדים ברורה .תמיכה קרובה שוכנת ברמת 98-100
נקודות ששבירתה תהווה איתות מאד דובי למניה ,מאידך המשך התבססות מעל רמת  100יכול לייצר את התנאים הדרושים
לפריצה ושינוי כיוון .התנגדות קרובה ברמת  115ואחריה ב  128 ,120ו.140 -
כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,לרבות חברת מבני
תעשיה בע"מ המוחזקת ,בתחומי הנדל"ן השונים ,לרבות רכישת קרקעות ופיתוחן ,השכרת רכישת ומכירת נדל"ן מניב בתחומי
מסחר ,תעשיה ,מגורים ומשרדים .כלכלית ירושלים פועלת בתחומים הנ"ל בארצות רבות ובכללן ישראל ,ארצות הברית ,קנדה,
גרמניה ,צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,ליטא ,סרביה ,הודו ומקדוניה באמצעות חברות בנות ונאמנויות בחו"ל,
וכן ברוסיה באמצעות חברת מירלנד המוחזקת ע"י כלכלית ירושלים.
ניתוח טכני  -המניה ירדה בחדות בשבועות האחרונים מרמת  3520נקודות ,ועד רמת  2100נקודות בשפל האחרון שממנו
הספיקה לתקן מעל עד רמת  2580נקודות שמהווה כעת התנגדות אופקית לטווח הקצר ,שפריצתה תהווה איתות חיובי עם יעד
באזור  3050נקודות .לסיכום ,לדעתי תחום המסחר לתקופה הקרובה במניה הינו  3050נקודות מלמעלה ו2050-2100 -
נקודות מלמטה כאשר פריצה  /שבירה של תחום זה יהוו איתות משמעותי יותר.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל"ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את
החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין.

ניתוח טכני  -המניה נסוגה מאזורי השיא השנתיים ב 9000-9400 -נקודות ובונה תבנית ראש וכתפיים כאשר אזור תמיכה חשוב
ומשמעותי ביותר נמצא סביב רמות של  .7875-8000שבירה של אזור התמיכה הנ"ל בליווי מחזור מסחר גבוה ייתן איתות
יציאה מניה ויעד שלילי ל  6600נקודות.
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  -המניה נמצאת מעל אזור התנגדות חשוב ברמת  3000הנקודות ,בגרף היומי ניתן לראות התנגדות ברמת 3400
שטרם נפרצה ונראה כי יש מוכרים באזור זה לפי תצורת הנרות .פריצה של רמה זאת תמשיך את המומנטום החיובי שקיים
במניה ואילו אי יכולת לפרוץ סביר שישלח את המניה למימוש לאזור התמיכה שצוין לעיל.
הוט ) - (510016החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,פועלת בעצמה ,באמצעות חברה בת ושותפות מוחזקת ,בשני תחומי
פעילות :שידורי טלויזיה רב-ערוצית בכבלים ,ושירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים למגזר הפרטי .כמו כן ,להוט שותפות
אשר עוסקת באספקת שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,וכן במתן שירותי גישה לאינטרנט מהיר
המסופקים למגזר העסקי .ביוני  2006נמחקו מניות הוט מהמסחר בנאסד"ק .החברה ממשיכה להיסחר בבורסה בתל אביב.
בחודש דצמבר הושלמה עיסקת מיזוג חברות הכבלים ,אשר במסגרתה רכשה הוט מיתר חברות הכבלים את כל פעילותן
בתחום השידורים )טלויזיה רב-ערוצית( ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית )טלפוניה וגישה לאינטרנט(.
ניתוח טכני  -מחודש יוני האחרון המניה נמצאת במגמת דשדוש אופקית רמת  3340-3400מהווה אזור תמיכה חזק ואילו רמת
 3800-3750מהווה התנגדות משמעותית .רק פריצה של האזור הגבוה ייתן איתות קניה סולידי עם יעד ראשון ב  ,4200אי
יכולת לפרוץ שוב והגעה של מוכרים סביר שיביא את הנייר שוב לבדיקת התמיכה.
אלביט מערכות ) - (1081819החברה ,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  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מניה זו הופיעה גם בסקירה הקודמת והחלטנו להביאה גם בסקירה זו,
עקב המשך תהליך שנצפה בדיוק בסקירה הקודמת ,ולדעתנו ימשיך גם בשבוע הקרוב .ובכן ,המנייה נתמכה בשבוע שעבר על
קו המגמה העולה הראשי ,ונתנה היפוך ,שם זוהה האיתות החיובי הראשון וכפי שהוזכר בסקירה הקודמת .השבוע המשיכה
המנייה לעלות עקב ההיפוך החיובי שקיבלה על התמיכה בשבוע שעבר ,תוך יציאה מתחום התבנית היורדת )מקווקו בגרף(,
והמשך מתן איתות חיובי נוסף .בשלב זה הצפי הוא להמשך תנועה עולה כאשר ההתנגדות הקרובה על אזור  ,26000ואילו מעל
רמת השיא על  .27247יש לציין כי מתנדים בינתיים ממשיכים לתמוך בתנועה עולה זו.
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  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי לאחר עלייה מתקנת רציפה ,נכנסה המנייה
בשבועות האחרונים למהלך רוחבי בטווח  .68720 - 57500מהלך זה מלווה ברצועות בולינגר מכווצות ,לכן יציאה מתחום
מהלך רוחבי זה ,עלול לתת תנועה חדה בהמשך .מה שכן ניתן לראות כי המהלך לפני היציאה מצטמצם ככל שאנו מתקדמים
עם הזמן עקב ,התכנסות מחירים בין קו המגמה העולה הראשי ,הנראה בגרף ,לבין רמת תקרת ההתנגדות של הטווח הרוחבי
שהוזכר )התנגדות כפולה  /תקרה כפולה ( .הנטייה כרגע הינה למעקב בלבד אחרי המנייה ,כאשר יציאה מתחום הדשדוש
כאמור ובצרוף מחזורים ,תהווה איתות לכניסה לפוזיציה ,והתאם לכיוון שיתקבל.
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 .כמו כן ,לקבוצת בנק לאומי השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח ,התשתיות ,הנדל"ן
בישראל ומחוצה לה ,התיירות והנופש ,התקשורת והמדיה ,האנרגיה ,הספנות והתעשיה הכימית.
ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה בברור כי ,המנייה השבוע פרצה תוך מחזורים ,את רמת
ההתנגדות על  ,1400ולכן נתנה איתות חיובי וכניסה לפוזיציה .בשלב זה ,היעד של פריצה זו עומד ברמת  ,1600כאשר
למעשה המנייה נעה בתוך תבנית של תעלה עולה .התמיכה הקרובה בתוך התבנית עומד על רמת  ,1400שהיא רמת
ההתנגדות הקודמת שנפרצה כאמור.

על רגל אחת
ביוליין ) - (1101518לאחר עליה שבועית חדה מאוד ,המניה הגיעה לאזור התנגדות חזק מאוד ביום המסחר האחרון ב418- -
 420נקודות ונסוגה מעט לאחור ,פריצה של האזור הנ"ל יביא המשך עליות לרמות של  ,500אי יכולת לפרוץ ככל הנראה יוציא
את הנייר למימוש.
רמי לוי ) - (1104249המניה נמצאת כרגע במומנט שלילי מאוד שהחל מ  8/9בו ירדה המניה בחדות בליווי מחזור מסחר גבוה
מאוד .אזור תמיכה נקודתי נמצא ב 6500ואילו אזור תמיכה חזק יותר נמצא ב  6000-5800נקודות.
אבוג'ן ) - (1105055מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50מבט טכני מראה כי המנייה ממשיכה בתנועה הרוחבית על
תמיכת קו המגמה העולה ,אולם נראה כי השבוע תנועה זו תסתיים ,והמנייה תחליט לאן פניה .או לשבירת התמיכה בקו המגמה
העולה ,או לפריצת רמת ההתנגדות על  1300ובשילוב ממוצע  .50פריצה או שבירה של תהווה איתות להמשך תנועה לפחות
לטווח הקצר.
כור ) - (649012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות שהמהלך הרוחבי של השבועות האחרונים נמשך
בטווח  ,10000-12000כאשר בשלב זה נראה שהמנייה הולכת לכיוון רמת תקרת הטווח על  ,12000שם תיבחן שנית.
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה עשתה פסגה כפולה באזור  11000נקודות אך נראה כי הירידות נבלמו על רמת
 ,8000כרגע לדעתי לונג בפריצת  9250עם יעד לשיא האחרון ואילו איתות מכירה בשבירת  8000נקודות.
בריינסווי ) – (1100718המניה לדעתי בהתכנסות שהולכת ומצטמצמת לטווח שבין  1240נקודות מלמעלה ל  1100נקודות
מלמטה ,פריצה  /שבירה של אחד הצדדים תהווה את האיתות למהלך הבא .לדעתי המניה תמשיך לדשדש בתקופה הקרובה.
דלק קידוחים יה"ש ) – (475020ביום המסחר האחרון נבלמת בדיוק על רמת השיא ב  676נקודות ולא מצליחה בשלב זה
לסגור מעל .פריצת השיא תהווה איתות לונג נוסף למניה ,מאידך רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  620נקודות ואחריה ב 565
נקודות שכל זמן שאינן נשברות אזי המהלך העולה ימשך לדעתי.
כלל עסקי ביטוח ) – (224014נר היפוך במחזור עצום ביום המסחר האחרון ,הכולל גם נעילה מתחת לרמת התמיכה ב8000 -
נקודות ,רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  7220נקודות ושבירתה תהווה איתות שורט משמעותי למניה עם יעד לאזור 5500
נקודות .בשלב זה לונג רק בפריצת  8500נקודות או לחילופין נר היפוך במחזור גבוה על אחת התמיכות.

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.

