הסקירה השבועית של ספונסר – 03.06.2012
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים .מדד המעו"ף סגר
בעלייה של כ 3.1% -בהובלת מניית בזק שתיקנה בצורה חדה וזינקה בכ ,31% -מדדי הבנקים והגז ונפט המשיכו לאכזב
ורשמו שבוע שלילי נוסף לעומת מדד התקשורת שהצליח לתקן מעט את הירידות האחרונות .במדד ת"א  ,311בלטו לחיוב
מניית הוט שתיקנה חלק מ הירידות מהחודשים האחרונים וגם מניית אלוט תקשורת שקפצה בכמעט  .31%מנגד ,בצד השלילי
נציין את מניית קרדן אן וי שהמשיכה את הצלילה מהשבועות האחרונים והשבוע ירדה בכ 31% -ובכך השלימה מהלך יורד של
כ 21% -מתחילת השנה!
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדד התל בונד  11עלה בכ 1.3% -ומנגד ,מדד התל
בונד  01ירד בכ .1.10% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו
בכ 1.10% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ו מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.0% -במח"מ הארוך .מחזורי
המסחר היו נמוכים מאוד למעט יום חמישי בו נרשם מחזור גבוה של כ 3.1 -מיליארד ש"ח בגלל נפח מסחר גדול בשעה
האחרונה שנבע מסיום תקופת עדכוני המדדים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4..1% -מדד ת"א  20ירד ב ,1.44% -מדד הבנקים ירד ב ,1..0% -מדד הנדל"ן  30רשם
השבוע עליה של  1.01%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .0..0%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 4..%לרמה של  1.33ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ  3.1% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  3110נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד לא מצליח לעת עתה לטפס חזרה כלפי מעלה ,מעבר לרמת ההתנגדות שנוצרה באזור  3110הנקודות שהיוותה לפני
כשלושה חודשים תמיכה חזקה .במידה והמדד יצליח לפרוץ כלפי מעלה נקבל מהלך עולה מהיר לכיוון  3311הנקודות ,אולם
במידה והמדד יירד מתחת לרמה של  3101הנקודות הוא יבקר באזור החשוב ביותר לטווח הארוך ברמה של  3111נקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק משמעותית מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  1.33ש"ח לדולר
לאחר שאמש (חמישי) עוד יום אדום עבר על וול סטריט ,משבר החוב האירופי ונתוני מאקרו מאכזבים משוק העבודה בארה"ב
סחפו את הבורסה לירידה של  ,1.1%סקר התעסוקה המקדים לנתוני התעסוקה אכזב ,כאשר הצפי היה להתווספות של 302
אלף משרות חדשות לשוק המשרות הפרטיות בארה"ב אך בפועל הנתון שהתפרסם היה  311אלף משרות חדשות .המשבר
באירופה גורם לאי וודאות גדולה וכתוצאה מכך לעצבנות בשווקים ,ספרד במסרים סותרים למשקיעים בנוגע לסיוע ,יוון לפני
הבחירות שייערכו ב 32.11 -משותקת פוליטית וכלכלית ועימה מנהיגי האיחוד אשר מתקשים להתנהל עם יוון ולקבל החלטות
לגביה בסיטואציה הנוכחית ,אי וודאות זאת שולחת את המשקיעים לדולר האמריקאי אשר מהווה נכס בטוח למשקיעים בזמנים
של חוסר וודאות בשווקים .הדולר האמריקאי רשם בחודש מאי התחזקות של  0.0%בממוצע מול המטבעות של שש שותפות
הסחר הגדולות של ארה"ב ,ומול היורו רשם הדולר בחודש מאי התחזקות של ( 1.1%קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית,
הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ופריצה של רמות ההתנגדות הקרובות ברמות של  1.11-1.11ש"ח לדולר
תהווה איתות טכני חיובי משמעותי עם יעד גבוהים לטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נתמך בשבועיים האחרונים סביב רמת  1111הנקודות ורק שבירה של איזור זה כלפי מטה תהווה איתות שלילי
מחודש .מנגד ,עלייה מעל רמת  1011הנקודות תסמן מהלך חיובי לכיוון איזור  2111הנקודות.
מדד הבנקים  -מניות הבנקים המשיכו בטרנד השלילי גם השבוע ,אזור תמיכה ברמה של  311/131נשבר ואף נבדק מלמטה
באמצע השבוע .טכנית נראה שמדד הבנקים הולך לבדיקתם השפלים של שנת  1133ברמה של  111/01נקודות.
מדד יתר  - .1מניות היתר הפגינו עוצמה השבוע וננעלו בעליות שערים של  1.1%בסיכום השבועי .טכנית ניתן לראות את
התחתית האחרונה סביב  101נקודות כאזור של קונים מנגד נרשמת התנגדות נקודתית סביב  101/1נקודות שסגירה מעל
תביא ליעד מהיר לאזור של  111נקודות.
מדד נדל"ן  - 4.מניות הנדל"ן המשיכו להתבסס מעל אזור התמיכה סביב  121נקודות גם בשבוע המסחר האחרון ,ניתן
לראות בגרף המצ ורף את "הזנבות" של הקונים שכל פעם הגיעו שוב סביב אותו אזור .הסגירה החזקה של יום חמישי מביאה
אופטימיות עם אפשרות להמשך תיקון עולה במדד לכיוון של .111/0

זהב  -הזהב ממשיך בהתבססות שלו סביב אזור של  3011דולרים לאונקיה כשגם השבוע בדק אזור זה .טכנית ההתבססות
יכולה להוציא מהלך מתקן עולה בזהב לאחר  0חודשי ירידות רצופים ,יעדים עולים לטווח הקצר נמצאים ב  3111ו 3111
דולרים לאונקיה .מנגד שבירה וסגירה ברורה מתחת לאזור זה ברמה השבועית תהווה איתות מכירה חזק מאוד לסחורה לאחר
שנים של מגמה שוורית.

ניתוח מניות
רמי לוי ( - )4411014החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  1111בע"מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
החנויות מציעות מגוון מוצרים כגון :מזון ,פירות וירקות ,טואלטיקה וניקוי ,קוסמטיקה וכן הלבשה וטקסטיל .בנוסף ,בחלק מן
החנויות נמכרות תרופות אשר ניתן לשווקן ללא מרשם רופא .קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים
קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – המניה ביצעה בתקופה האחרונה תיקון יורד שנעצר סביב אזור  33311נקודות שמהווה תמיכה לטווח הקצר.
בגרפים היותר ארוכים ניתן לראות שגם אזור של  33211/111מהווה תמיכה חזקה מאוד בנייר .טכנית יש כאן אפשרות כניסה
נוחה לסוחרי טווח קצ ר עם סטופ נוח כשהיעד הקצר נמצא סביב  310111ומעל .31111
לאומי ( – )411444התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 0-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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 ועסקי ם 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 והתעשייה הכימית.
ניתוח טכני – המניה נתמכה בשני ימי המסחר האחרונים סביב רמות השפל התקופתיות ברמות מחירים של  321/11נקודות.
את שבוע המסחר המניה נעלה מעל לרמה זו דבר שיכול להביא לתיקון עולה במניה לטווח הקצר ,אזור יעד לתיקון נמצא באזור
של  3111נקודות ומעליו 3101שם נמצא גאפ פתוח.
דיסקונט ( - )444040התאגיד ,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  311מיליון ש"ח.
בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.
בנקאות פרטית.
ניתוח טכני – המניה בדקה השבוע פעמיים את אזור הנמוך התקופתי סביב  031ואף ביום חמישי עשתה נמוך חדש אולם
חזרה למעלה במחזורים ערים כתוצאה מהיציאה ממדד  , MSCIטכנית המניה לאחר מימושים חזקים מאוד ומתבססת בצורה
טובה סביב אזור התמיכה שצוין לעיל .לדעתנו המניה מעניינת מאוד ברמות הנוכחית עם סטופ דיי קרוב ויעד עולה לאזור של
 002וסגירת גאפ פתוח.
בזק (  - )0.1144החברה וחברות הבנות שלה עוסקות ב 0-תחומי פעילות עיקריים .תקשורת פנים ארצית נייחת  ,רדיו-טלפון
נייד ,תקשורת בינלאומית ,וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני -מראה כי המניה ,שנמצאת תחת מימוש בשבועות האחרונים ,התייצבה לאחרונה מעל תמיכה רוחבית ברמת
 ,011ופתחה בתיקון עולה אגרסיבי בשלב זה .כעת ,עם סיום השבוע הנוכחי ,רמת  030מהווה רמת התנגדות מהותית
להמשך התיקון העולה ומנגד רמת  011מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר .לכן ,האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום 011-
 ,030כאשר הוא ייתן איתות האם אנו ממשיכים במהלך המתקן העולה או לחילופין ,האם הסתיים התיקון הנוכחי .בכללי עדיין
המניה נותרת תחת איתות שלילי  ,למרות התיקון העולה האחרון  ,כאמור.
תחומי עיסוק :זיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,

דלק קבוצה (  ) 41.140.החברה הינה חברת אחזקות ופועלת בארץ ובחול.
נדלן ,רכב ,פיננסים ,ביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,10נמצאת עדיין מתחת קו מהלך יורד ראשי באזור , 22011 -כאשר בשלב
זה המניה החלה בנסיגה מתחת להתנגדות זו .לאחרונה  ,אף שברה המניה את תמיכת ההתכנסות  ,כלומר את קו המהלך
העולה של המניה ,ולכן קיבלה איתות שלילי נוסף השבוע גם רמת  ,11,111נשברה והמניה הגיעה לתמיכת  11,111המהווה
תמיכה חשובה בשלב זה .ביום המסחר האחרון השכילה המניה במחזור ,לתת היפוך על רמת  ,11,111ואף ננעלה מעל רמת
 11,111שהייתה התנגדות קרובה .יכולת המניה לשמור על רמת  11,111כתמיכה ביום המסחר הבא יאשר איתות לעבר רמת
 21,111כהתנגדות הבאה בתיקון העולה הנוכחי .כאמור בגדול ,המניה עדיין נותרת תחת מהלך של מימוש עם תיקוני ביניים
מידי פעם.

על רגל אחת
 \ TEVAטבע  -המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור
 01-02הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרפ השבועי ,ולכן רק סיום מעליו ,קרי,סיום מעל קווי מגמה מהותיים
ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .זאת ועוד ,תמיכת  01.1דולר נשברה לאחרונה וכעת גם
המניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר .כל עוד שהמניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר במונחי נעילה ,היא עדיין שלילית .יכולת
פריצת רמת  01דולר יאשר יעד על רמת ההתנגדות הבאה על  01.1דולר.
אפריקה (  - )444140המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור
 .3,111כעת המניה נתמכת בדיוק על תמיכת קו מהלך עולה ראשי מאז החל התיקון העולה במניה ,שבינתיים כמעט וחוסל
כולו .למעשה בשבוע הבא ייקבע האם המניה שוברת תמיכה מהותית זו ,)3323( ,או מבצעת היפוך על התמיכה .איתות חיובי
יתקבל בנעילה מעל רמת . 3101
כלכלית ירושלים (  - ) 44.141מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311ניתן לראות כי המניה לאחר שנתקלה
בהתנגדות מהותית על  ,1111יצאה למימוש דיי אגרסיבי .דרכה לרמת התמיכה המהותית על  1,111נבדקה לאחרונה,
ובמונחי נעילה לא נשברה .רק נעילה מעל רמת  , 1011יאשר למעשה  ,איתות לפתיחת תיקון עולה ברור .נציין כי רמת 1,011
במונחי נעילה  ,הופכת להיות רמת התנגדות קרובה.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
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.

