הסקירה השבועית של ספונסר – 16.11.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית – שבוע מסחר שנפתח בירידות חדות אולם התייצב בהמשך נרשם השבוע בבורסה המקומית.
מדדי המניות המובילים סיימו בירידות שערים של כ 2% -בממוצע בסיכום שבועי .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו
על כ 2 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות בתגובה למימוש החד שנרשם בוול-סטריט ביום שישי האחרון .המדדים
המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה שלילית אשר התחזקה לאורך יום המסחר בהובלה של מדד הבנקים
שרשם ירידה של כמעט  4%כשמניית בנק פועלים משלימה נפילה של כ .11% -ביום שני המדדים המובילים נסחרו
לאורך כל יום המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה כשברקע בנק ישראל עדכן את תחזית הצמיחה של שנת 2007
כלפי מעלה .מניית אלביט מערכות בלטה כשרמה עלייה חדה של  10%ביומיים לאחר שפרסמה כי תספק מערכות
מל"טים (מטוסים ללא טייס) חדשות לצה"ל תמורת  30מיליון דולר ,במקביל הדו"ח שפרסמה החברה היה מצוין והיא
עקפה את תחזיות האנליסטים כשהרווח שפורסם גדל ב 41% -ל 26 -מיליון דולר וצבר ההזמנות הסתכם ב4.5 -
מיליארד דולר.
ביום שלישי המדדים המובילים נסחרו ביציבות בשעות המסחר המוקדמות ולקראת הצהריים נרשמה מגמה חיובית
בהתאם לעליה בחוזים העתידיים על הנאסד"ק והתחזקות המגמה בשווקי אירופה .לקראת סיום עליות השערים
התעצמו בהובלה של מניות הבנקים והנדל"ן .יום רביעי נפתח בעליות שערים של למעלה מאחוז בהשפעת הראלי
שנרשם יום קודם לכן בוול-סטריט .בשעות הצהריים המומנטום החיובי החל להיחלש ומדד המעו"ף אף התהפך ועבר
להיסחר בירידה של  .0.5%בשעה  15.30התפרסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב ובתגובה החוזים העתידיים זינקו ב-
 1.5%ובשעה  16.30המדדים בוול-סטריט אומנם פתחו בעליה של  0.9%אך התאפסו עד לשעת הנעילה של השוק
המקומי ובתגובה מדד המעו"ף חתם בירידה למרות שבעקבות השיפור המתמשך בפרמטרים הכלכליים במשק
מתגברת הסבירות להעלאת דירוג האשראי של ישראל ל.A -
אתמול( ,חמישי) ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר ביציבות יחסית בהתאם למגמה העולמית ,אולם בשעות
הצהריים עברו להיסחר בטריטוריה השלילית עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הבנקים ומניות השורה השנייה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.69% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.53% -מדד הבנקים ירד ב ,2.31% -מדד נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  1.20%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .3.73%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם
עליה שבועית של  0.18%לרמה של  3.934ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף דשדש כאמור בשבוע החולף ורשם ירידה של כ 2% -בסיכום שבועי אל רמת  1200הנקודות
אותה ציינו בשבוע שעבר .כעת המדד יכול וצפוי לדעתנו להסחר בטווח רחב יחסית שבין  1168-1250הנקודות ורק
יציאה ברורה מהטווח תהווה איתות משמעותי לאותו כיוון .כאמור ,פריצה ברורה של רמת  1250הנקודות תהווה איתות
קניה ומנגד ,רק שבירה ברורה של רמת  1168הנקודות כלפי מטה תהווה איתות מכירה .קשה מאוד בימים אלו לחזות
לאן ינוע המדד בגלל שלל המרכיבים המשפיעים עליו ולכן אנחנו זהירים הפעם בתחזית השבועית.
שקל-דולר – הדולר נסחר השבוע ביציבות יחסית ברמות של  3.92-3.96ש"ח לדולר .שערו היציג נקבע ברמה של
 3.934ש"ח לדולר .במידה והדולר ישבור את רמת  3.90ש"ח לדולר כלפי מטה יתקבל איתות שורט ברור לטווח
הבינוני-ארוך.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר פתח את שבוע המסחר בירידות שערים בהמשך לשבוע שעבר ,אולם ביום שני המדד
התהפך כלפי מעלה וננעל בעליה חדה של  .3.5%יום רביעי נפתח בעליה של אחוז לאחר פרסום מדד המחירים ליצרן,
אולם חתם את יום המסחר בירידה של אחוז .ביום חמישי המדד נסחר במגמה שלילית בהשפעת נתוני מאקרו והמשך
דיווחים של חברות בהקשר למחיקות כתוצאה מהמשבר .טכנית המדד נסחר במגמה יורדת מיום שישי שעבר לאחר
שהמדד שבר כלפי מטה את רמת ה 2700 -נקודות והשבוע המדד נכשל בפריצתו .שבירה של  2583נקודות תהווה
איתות שלילי להמשך המימוש שעשוי להגיע עד ל 2460 -נקודות .מנגד פריצה של רמת ה 2700 -נקודות תהווה איתות
חיובי להמשך התיקון כלפי מעלה.
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 – S&P 500המדד התהפך ביום שלישי בדומה למדד הנאסד"ק ויום שלישי נבלם בשעות המסחר הראשונות ע"י רמת
ה 1490 -נקודות שהפכה להתנגדות .טכנית המדד צפוי לרשום היפוך מעל  1440נקודות אולם שבירתו תהווה איתות
שלילי להמשך המימוש ל 1420 -נקודות .איתות כניסה מחודש יתקבל בפריצה והתבססות מעל רמת ההתנגדות ב-
 1490נקודות.
נפט – הנפט נסחר פתח את שבוע המסחר במומנטום שלילי וירד אל מתחת ל ,$90 -אולם התהפך חזרה ביום רביעי
בהשפעת דו"ח המלאים אשר הציג עליה משל  2.8מיליון חביות בניגוד לציפיות האנליסטים .למרות ההיפוך הנפט עשוי
להמשיך לתקן כלפי מטה ,בשלב ראשון  .$85מנגד פריצה של רמת השיא ב $98.64 -תהווה איתות חיובי עם מחיר
יעד שסומן ב.$102 -
מדד הניקיי ( 225יפן) – המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו.
בהמשך לסקירה משבוע שעבר ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהמדד רשם ירידה חדה גם השבוע ושבר רמת
התמיכה החשובה ברמה של  15500נקודות ובכך התקבל איתות מכירה ,רק חזרה מעל רמה זו תבטל את האיתות
השלילי.

ניתוח מניות
אידיבי אחזקות ( – )736579מניית אידיבי אחזקות נתקלה בתחילת החודש בפסגה כפולה באיזור  14500נקודות
ומשם החלה לרדת ,השבוע המניה נתמכה באיזור חשוב וכל עוד היא מעל איזור  13600-13700נקודות היא עדיין
נמצאת במומנטום חיובי וצפויה לחזור לעלות ,במקרה של שבירה ברורה של רמות אלו יתקבל איתות מכירה.
דיסקונט השקעות ( - )639013המנייה נסחרת לאחרונה בהתכנסות מחירים כפי הנראה ע"ג בגרף .פריצת
ההתכנסות ייתן יעד ראשון על – 13080ואילו שבירתה ייתן יעד על -12000סגירה מתחת לרמה זו ייתן אתות שלילי
והפעלת סטופ לסוחרים לטווח קצר .ניתן לראות עוד שרצועות בולינגר מתחילות להתכווץ – מה שאומר יכולת לתנועה
חדה בקרוב .
לסיכום – בנוסף לגבולות ההתכנסות הנראים בשרטוט  -תחום המחירים הקובע לגבי תנועה ברורה הוא\13080 :
 12000כאמור לעיל.
סלקום ( - )1101534המנייה פורצת ביום המסחר האחרון לשיא חדש וסוגרת מעל רמת ההתנגדות הקודמת על
 -11321אתות חיובי לכל הדעות .לפני פריצת השיא המנייה ביצעה מהלך עולה מרשים – מנקודת שפל כאשר בימים
האחרונים לפני פריצת השיא -כאמור – "נחה" המנייה כדי לשחרר מתנדים מהירים – כהכנה לפריצת השיא – מה
שנקרא –פריצה קלסית....
אם כך כרגע התמיכה עומדת על רמת  11321אופקית וכל עוד אנו נמצאים מעל לתמיכה זו אזי המנייה מוגדרת
כחיובית  .דבר זה נתמך ע"י המתנדים שנמצאים בתנועה שוורית.
בגדול ניתן להבחין כי המנייה במסלול של תעלה עולה – וברור שתבנית זו כל עוד היא קיימת נותנת גיבוי להמשך
חיובי.
כלל פיננסים בע"מ ( -)110227החברה ,כלל פיננסים בע"מ ,פועלת בחמישה תחומי פעילות עיקריים:
 בנקאות להשקעות :חיתום וניהול קונסורציום חתמים ,ניהול הנפקות פרטיות ,ביצוע הצעות מכר ,הפצת חבילות ניירותערך וכד'.
 ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות וניהול קרנות נאמנות. שירותים פיננסיים :מתן שירותי חבר בורסה ,פעילות עשיית שוק באגרות חוב ממשלתיות ובניירות ערך. מוצרים פיננסיים :הנפקת מוצרים פיננסיים ,כגון תעודות סל ותעודות בחסר. -אחרים :מסחר בנגזרים ,ניהול קרן גידור.
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ניתוח טכני -המנייה נעצרה ביום חמישי על רמת תמיכה אופקית השוכנת באזור  780 -נקודות ויצרה תבנית " טריפל
בוטום" .התבססות על  780נקודות ותחילת עליות בליווי מחזורי מסחר ערים יתנו לדעתנו איתות קנייה כאשר יעד
ראשון שוכן ב 900 -נקודות .שבירת התמיכה הנ"ל הינה איתות מכירה לטווח הקצר למחזיקים.
הפניקס אחזקות בע"מ ( -)767012החברה ,הפניקס אחזקות בע"מ ,עוסקת בכל תחומי הביטוח :ביטוח כללי על
מרבית ענפיו ,לרבות ביטוחי מחלות ואישפוז ,וביטוח חיים לסוגיו השונים המקובלים במשק הביטוח בישראל ,לרבות
ביטוח סיעודי וביטוח פנסיוני .בטוחי המשנה של הפניקס אחזקות בבטוח כללי ובבטוח חיים נערכים עם מבטחי משנה
הקשורים לחברה שנים רבות .מערך המכירות בהפניקס אחזקות בנוי על סוכני בטוח עצמאים ,המקבלים את שירותי
החברה באמצעות סניפים הפרושים על פני הארץ.
בדצמ'  2005הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה קבוצת דלק כ 25%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס אחזקות.
בנוב'  2006הגדילה דלק את החזקותיה בהפניקס אחזקות ,והפכה לבעלת השליטה.
ניתוח טכני -המנייה נעצרה השבוע על רמת תמיכה אופקי ששוכנת ב 1,600 -נקודות ,ובדקה אות התמיכה שלןש
פעמים במשך השבוע  .לדעתנו המנייה חיובית כל עוד נסחרת מעל רמת  1,600נקודות כאשר התנגדות ראשונה
נמצאת ב 1,914 -נקודות.
מכתשים אגן – ( – )1081819תחום הפעילות של החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,כולל ייצור ושיווק של מוצרים
קונבנציונליים להגנת הצומח (אגרוכימיה) .תיק המוצרים של מכתשים אגן כולל שלוש קבוצות מוצרים עיקריות :קוטלי
עשבים ,קוטלי חרקים וקוטלי פטריות.
תחום פעילות נוסף של מכתשים אגן הינו ייצור ושיווק חומרי ביניים לתעשיות אחרות ומוצרי ארומה סינטטיים ,המיועדים
בעיקר ליצוא .נציין כי פעילות זו אינה מהותית לחברה.
ניתוח טכני – המניה המשיכה השבוע את המומנטום השלילי והשלימה  9ימי ירידות רצופים ונמצאת כבר כ15%-
מתחת לשיא שקבעה בתחילת החודש .השבוע נתמכה מעל רמת  3200הנקודות שהייתה בעבר רמת התנגדות וכעת
מהווה תמיכה .היפוך מעל רמה זו במחזור גבוה ייתן איתות כניסה אגרסיבי .שבירה של רמת  3200תיתן עוד איתות
שלילי לטווח הקצר ,כאשר תמיכות נוספות שוכנות ברמות  3100ו 2950-הנקודות.
אלביט מערכות  – )1081124( -החברה ,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 – בשבוע שעבר סימנו את רמת  21100הנקודות כנקודת כניסה נוחה למניה .המניה פרצה השבוע את רמה
זו והשלימה עליה שבועית של קרוב ל .10%-המניה פרצה את השיא הקודם במחזור מסחר גבוה במיוחד מה שחיזק
את הפריצה.
אפריקה מגורים ( - )1097948עיקר פעילותה של החברה,אפריקה ישראל מגורים בע"מ ,הינו בייזום של פרוייקטים
בתחום הבניה בישראל על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן ,הקמת מבנים,
שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים .החברה,אפריקה ישראל מגורים בע"מ ,נמנית על קבוצת אפריקה ישראל ,והינה
בעלת השליטה ב-דניה סיבוס.
ניתוח טכני – החברה נמצאת במומנטום חיובי במשך החודשיים האחרונים ,מהלך שהעלה אותה מעל  25%מאז אמצע
ספטמבר .ביום המסחר האחרון פוגשת שוב את רמת ההתנגדות ברמת  9200הנקודות .רמה זו היתה בעבר רמת
תמיכה חזקה מאוד למניה .פריצה של רמה זו במחזור מסחר גבוה ייתן איתות כניסה למניה.

על רגל אחת
דלק מערכות רכב בע"מ ( - )829010המניה דשדשה מאמצע אוקטובר בין  4,800נקודות ל  5,000נקודות.
בתחילת השבוע המנייה ירדה עד רמת  4,600נקודות המשמשת כתמיכה אופקית ומשם עלתה השבוע המנייה ופרצה
את ההתנגדות האופקית השוכנת ב –  5,000נקודות וסגרה בסוף השבוע ב 5,100 -נקודות.לדעתנו המנייה חיובית כל
עוד נסחרת מעל  5,000נקודות ,כאשר היעד הבא שוכן ברמת  5,400נקודות  ,שיא כל הזמנים.
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חד ( - )351015המשך מעקב מחודש קודם -כאמור בחודש קודם נתנו למנייה יעד ראשון  3,800נקודות ויעד שני
 4,000נקודות.ביום רביעי המנייה הגיעה ליעד הראשון ונסוגה ,וסגרה השבוע ב 3,684 -נקודות.כפי שצויין בשבוע
שעבר שבירת רמת תמיכה השוכנת ב 3,400-נקודות תהווה איתות מכירה.
דיסקונט השקעות ( -)639013המניה מנסה כבר כחודש לשוב ולסגור מעל רמת  .12550פריצה של רמה זו במחזור
מסחר גבוה תהווה איתות כניסה .שבירה ברורה של  12200תהווה איתות מכירה לטווח קצר.
דלק קידוחים יהש  – )475020( -המניה מדשדשת בין הרמות  235-250הנקודות .רצועת בולינגר התכווצה לתחום זה
ויציאה ממנו לאחד הכיוונים תיתן את הכיוון לטווח הקצר.
כלכלית ירושלים ( – )198010מאז שברה בשבוע שעבר את רמת התמיכה ברמת  8050הנקודות ,לא מצליחה לשוב
ולפרוץ אותה .רמת  7480הנקודות תומכת בה מלמטה ושבירה שלה תהווה איתות מכירה לטווח הקצר .פריצה של
רמת  8050הנקודות במחזור מסחר גבוה תהווה איתות קניה מחודש למניה.

תחת זכוכית מגדלת – דרך אחת פשוטה לבחירת מניה מנצחת
לא מעט פעמים אני נתקל בשאלת משקיעים המחפשים מניה ”טובה” לטווח ארוך .כזו שאפשר להשקיע בה ולשכוח עד
הפנסיה או שתהווה חיסכון לילדים לכשיגדלו ויעזבו את הקן .המניע למחשבה הזו הוא די ברור – אפיקי ההשקעה
במניות אכן ’מכים’ שוב ושוב את שאר אפיקי ההשקעה כאשר מדובר בהשקעה לטווח ארוך של  10-15שנה לפחות.
השאלה האמיתית היא אם כן – באיזו מניה להשקיע ? או ,ליתר דיוק – האם ישנה דרך לזהות כבר היום את המניה
שתתן לנו את התשואה המובטחת בעוד מס’ שנים?....
אם כן ,למרות שברור שהתשובה כאן היא מורכבת ויש כמובן אין סוף פרמטרים שיכולים לשנות את פני הדברים
וצריכים להילקח בחשבון בשיקולי הבחירה ,הייתי רוצה במאמר הבא לנסות ולתאר דרך אחת פשוטה לבחירת מניה
להשקעה לטווח ארוך .לספק את הטיעונים לכך ,וכהרגלי ,לספק גם כלים שיכולים לשמש את המשקיע הבוחר לפעול
הנ”ל.
השיקולים
עפ”י
כל הנכתב כמובן הינו על דעתי בלבד ואין לראות בו משום המלצה בכל דרך שהיא נתחיל...
מהיום הראשון בו התחלתי את דרכי בשוק המניות הישראלי ( )1977-8לא הפסקתי לשאול את עצמי אם אין בנמצא
שיטה פשוטה שתאפשר לבחור מניה מנצחת .מניה אשר לגביה יש סבירות גבוהה שתניב רווח בהשקעה לטווח ארוך.
את התשובה גיליתי ,לגמרי במקרה ,רק שנים אחדות לאחר מכן,על גג בית משותף בראשון לציון....
השנה היא  1999ואני ,במהלך חיפושי לרכישת דירה ,מוצא את עצמי אחר-צהריים אחד על גג דירה בראשל”צ מנהל
שיחת נימוסין עם זוג מוכרים נחמד שנראו לי באמצע שנות החמישים לחייהם.
תוך כדי שיחה הסתבר כי הם מכירים מנהל חברה בכיר במשק הישראלי ,מנהל מוכשר מאד שהיה לי הכבוד לעבוד
בעברי.
איתו
שמח על הנושא המשותף,סיפרתי להם כמובן שאני מכיר ומעריך את אותו מנהל וכדי להפגין בקיאות ,גם סיפרתי להם
כי ככל הידוע לי הוא עזב לאחרונה את החברה שניהל עד כה ועבר לנהל חברה אחרת בארץ.
”כמובן שאנו מודעים לכך ”!...ענו שניהם כמעט ביחד” ,הרי אנחנו – עברנו איתו לחברה החדשה???........”...
למראה מבטי המשתומם הסבירו......” :אנחנו ”הולכים” איתו יחד כבר כ  20שנה .בתקופה זו הוא החליף כבר 3
חברות ,ובכל פעם שעבר חברה – מכרנו גם אנו את מניות החברה שאותה עזב וקנינו מניות של החברה החדשה
שאותה הוא החל לנהל .הוא מנהל בחסד ומעולם לא התאכזבנו ,תמיד ידע להצעיד את החברה תחתיו לרווח ומניותינו
!”....
הן
אף
עלו
תמיד
שם ,באותה שנייה,על גג הדירה ההיא בראשון לציון ,נפל לי לפתע האסימון – כל כך פשוט... !...ועם זאת כל כך גאוני !!
– איך זה שלא חשבתי על זה בעצמי קודם!?....
בדרכי למטה שבתי ונזכרתי בימים הראשונים בהם התוודעתי לאותו מנהל .הוא מונה אז כמנכ”ל חדש בחברה בה
עבדתי ותוך פחות מחצי שנה ביצע מהלכים מהירים שמיקדו את החברה בפעילויות הרווחיות באמת .תוך זמן קצר ביצע
מהלכי קיצוץ בפעילויות לא הכרחיות ,הקטין מלאים מכבידים ובנה תוכנית אסטרטגית שכללה כיוון התפתחות טכנולוגי
ברור ויעד מוגדר להתרחבות ללקוחות אסטרטגיים.
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תוך כשנה לערך כבר קצרה החברה פירות ראשונים של המהלך ושני רבעונים אחר כך ,כבר עלתה על המסלול והניבה
רווחי שיא אותם לא ידעה קודם.
אם כך השיטה נראית די פשוטה – ....מחפש מניה של חברה טובה להשקעה ? – בדוק מי מנהל את החברה !
והלוגיקה כאן ,הרי כל כך פשוטה - :מה בסך הכול מצפה משקיע מהמניה שלו ? – ששערה יעלה כמובן ,והיא תניב לו
רווחים.
 מה יביא לעלית שער המניה ? – גידול בשווי החברה  -מה גורם לעלית שווי החברה?  -הצלחת החברה ועלייתה עלפסי רווחיות והתרחבות  -מה יביא את החברה לעלות על פסי רווחיות והצלחה ? – ניהול נכון.
בינגו! אנחנו הרי נוהגים לומר על דרך השלילה ” הדג מסריח מהראש” והכוונה ברורה – הכול מתחיל מלמעלה:
ועל כן – ניהול טוב = הצלחת חברה = רווחים = עלית מניה !.......לא ביקשנו יותר....
במילים אחרות – אם השקעת במנהל טוב הורדת הרבה מהסיכון שלך להפסיד כי מנהל טוב ,גם אם יקבל לידיו חברה
כושלת  -יכול ,להפיק ממנה את המיטב במשך הזמן .נשמע הגיוני ? יכול לעבוד? מסתבר שכן – הנה שימו לב:
לגבי הצלחתו של וורן באפט בתחום ההשקעות – אין עוררין .האיש פשוט יודע את העבודה וקרנות השקעה שלו הפכו
מודל לחיקוי בקרב קהילת המשקיעים .איך הוא פועל ?
במאמר (מצורף קישור) המסביר את שיטת ההשקעה של וורן באפט (”שיטת הערך”) נכתב בין היתר:
”’....השקעות ערך’ הינה אסטרטגיה לבחירת השקעות אחראיות ,אשר מתמקדת ברכישת חברות איכותיות מאוד שיש
להן יתרון תחרותי מתמשך ,ועומדות במספר תנאים :יציבות ברווחיות ותשואה גבוהה על ההון ,צמיחה בעסקי-הליבה,
שקיפות חשבונאית ,הנהלה אחראית וישרה עם יכולת ביצוע מוכחת ואמינות גבוהה ביותר”....
במילים אחרות ,לשיטתנו הפשוטה – החלטת להשקיע בסקטור שוק מסוים ואינך יודע באיזו חברה לבחור ? – לך על
החברה עם המנהל המוכח והוא כבר ידאג שהחברה תעמוד בכל שאר התנאים הדרושים להצלחה!....
כלים לבחירה:
אם אכן מוסכם עלינו שמנהל טוב הוא חיוני להצלחת ההשקעה – נשארה לנו רק שאלה אחת קטנה  ....איך נדע למצוא
אותו )-:......??....ראשית נגדיר  -מהו ”מנהל טוב” ?
”מנהל טוב” לעניינינו הוא מנהל בעל ניסיון מוכח שכבר הצעיד בעבר חברות לתוצאות והצלחות מרשימות (עם
קבלות - )...כמו כן ,כמשקיעים ,נחפש מנהל אשר ידוע באמינות ובשקיפות הניהול שלו ואשר דואג ומפגין את מחויבותו
המניות.
למחזיקי
כיצד נבחר? אם כן ,דרך אחת בסיסית מתבססת ,כמובן ,על העובדה שלכול משקיע יש את הניסיון האישי שלו והידע
אשר נצבר עם השנים מתוך היכרותו עם השוק ומעקב אחרי הביצועים של המנהלים השונים.
דרך נוספת ניתן למצוא גם בתוצאות דירוגי מנהלים במשק המפורסמות מעת לעת ע”י חברות המתמחות בתחום.
לדוגמא – דירוג המנהלים שנערך ע”י חברת דן אנד ברדסטריט המצורף בקישור המצורף בסוף המאמר.
לסיכום
נכון שלצורך בחירת מניה להשקעה לטווח ארוך דרוש ניתוח לא פשוט ומייגע שמתחיל בניתוח תמונת המקרו הכלכלית
–פוליטית העולמית ,עובר דרך ביצועי המשק המקומי ,ממשיך בניתוח הצפי לגבי הסקטורים השונים ובחינת נתוני
החברות וביצועיהם ועד להחלטה הסופית לגבי ההשקעה במניות של החברה הנבחרת.....
אבל לפעמים אפשר גם לעשות קיצורי דרך – אם השווקים סיימו תקופה של ירידות ויוצאים לתקופת שגשוג ועליות,
ואם יש כיוון ברור וציפיות לפריחה בסקטור מסוים (אנרגיה ירוקה ,נדל”ן ,תקשורת ,פרמצבטיקה ,השקעות ?....וכו’)..
הרי שכל מה שנותר זה רק  -להושיט את האצבע ולבחור את המנהל הנכון!..
בהצלחה!
DC
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה 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.
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