הסקירה השבועית של ספונסר – 01.01.2012
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 נסחרה השבוע במגמה מעורבת לאחר שפתחה בעליות חדות אולם סיימה בקול ענות
חלושה .מדדי המעו"ף והבנקים ירדו בכ 0.5% -ו 2.5% -בהתאמה .מנגד ,מדדי תא  ,75הנדל"ן ומדד הנפט וגז עלו בכ1% -
בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטה לטובה מניית אפריקה נכסים שזינקה בכ 14.5% -ומנגד ,מניות אלון רבוע כחול ,אגוד
וגולף ירדו בכ 6% -כל אחת .בסיכום שנתי ,מניית פריגו בלטה מעל כולם כשסיימה את השנה בעלייה של !64.4%
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו באווירה אופטימית ורשמו
עליות שערים נאות של כ 1.2% -בממוצע בעיקר בזכות עליות חדות באגרות החוב של קבוצת אידיבי של נוחי דנקנר .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ הקצר אולם עלו
בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי סיכום שבועי .מחזורי המסחר המשיכו להיות
נמוכים מאוד ועמדו על כ 1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף לחודש נובמבר
והמחזור עמד על כ 2.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4..0% -מדד תא  75עלה  ,4.40% -מדד הבנקים ירד ב ,8.02% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  4.2.%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .4..2%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 4.0%לרמה של  3.817ש"ח לדולר.
בסיכום שנתי מדד המעו"ף ירד ב ,42.4.% -מדד תא  75ירד  ,8..22% -מדד הבנקים ירד ב ,60...% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  86.80%ויתר  50רשם ירידה של .8...2%
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1085נקודות .כפי שציינו בשבוע שעבר ,תמונת
המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות
 1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של
איזור  1000הנקודות שמהווה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות
בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בעיקר לקראת סוף השבוע ונסחר כעת סביב רמה של  3.815ש"ח לדולר
לאחר הנפקת אג"ח מוצלחת של ממשלת איטליה אמש שהביאה לסגירה חיובית בבורסות אירופה השונות ובערב בוול-סטריט.
המשקיעים התעודדו מהעובדה כי גם הפעם התשואה בהנפקה היתה נמוכה יותר מההנפקה הקודמת (קרדיט ל.)IFOREX -
כעת כל עוד הדולר נסחר מעל איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ימשיך להתחזק בשבועות הקרובים
כשהיעד הראשון נמצא באיזור  3.90ש"ח לדולר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השנה בתשואה שלילית במיוחד של כמעט  35%ונועל את השנה באזור תמיכות חזק
מאוד סביב  920ו  908נקודות אזורים שתמכו במדד לא פעם השנה ,יש כאן אזור כניסה נוח למניות הבנקים הגדולות לטובת
מהלך עולה במידה וזה יחל ,אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  1000נקודות.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי התחזק בשבוע החולף וכעת נראה כי ימשיך לעלות לכיוון אזור 5600
הנקודות שם ייבחן ובמידה שיצליח לפרוץ כלפי מעלה היעד הבא נמצא באזור  6100נקודות.

ניתוח מניות
אורמת ( – )8.4442החברה ,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 מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני -המניה נב למה ביום המסחר האחרון סביב אזור תמיכה אופקי חזק באזור רמת  1800נקודות .סוחרים אגרסיביים
יכולים לחפש אזור כניסה סביב הרמות הנוכחיות עם סטופ צמוד ונוח בשבירה ברורה של רמת התמיכה .אזור התנגדות לטווח
קצר נמצא סביב  1860נקודות ואחריו באזור .1900

טאואר ( - )4428620החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה שוב מופיעה בסקירה השבועית שלנו לאחר שגם השבוע היא נעה בטווח מסחר צר סביב אזור התמיכה
ברמה של  230/227נקודות ,מחזורי המסחר היו ערים ומעל הממוצע ואין ספק שיש כאן אפשרות כניסה מעניינת למניה עם
סטופ צמוד .מצד שני שבירה של  227תפתח ככל הנראה טרנד שלילי.
דסק"ש ( – ).60446התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות בת
וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים והאגרוכימיה.
בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין ,שופרסל ,כור
ומכתשים אגן .עוד נוסיף ונציין כי ביוני  2011הושלמה עסקה לפיה השקיעה דיסקונט השקעות ורכשה את השליטה ,בחברה
הציבורית מעריב.
ניתוח טכני – אחת המניות השליליות ביותר בבורסה בשנה האחרונה דבר שגרם לגריעתה ממדד המעו"ף ויציאה למניות
השורה השנייה (ת"א  ,)75ניתן לראות בגרף המצורף שבשבועיים האחרונים ירידות השערים במניה נבלמו והיא מצויה סביב
טווח מסחר בין הנמוך השנתי ברמה של  2220ל  2400אזור הגבוה השבועי המהווה התנגדות לטווח הקצר ,תבנית הנרות של
שלושת ימי המסחר האחרונים מראים כי ישנם סיכויים טובים של המשך תנועה עולה כשטריגר יינתן מעל  2400נקודות ,היעד
הקצר בפריצה יהיה סביב  2600נקודות.
בי קומיוניקיישנס ( – )4442..6החברה ,בי קומיוניקיישנס בע"מ (לשעבר סמייל תקשורת  ,)012הינה חברת תקשורת
המספקת שירותי תקשורת בינלאומיים בתחום הטלפוניה והאינטרנט .ל-בי קומיוניקיישנס רישיון ממשרד התקשורת ,לספק
שירותי טלפוניה פנים ארציים בטכנולוגית שיחות על גבי האינטרנט  ,OVER BROADBAND VOICEבקידומת .072
בי קומיוניקיישנס מספקת שירותים ללקוחות עסקיים ,הכוללים בין היתר שירותי קישוריות לאינטרנט ,חיוג בינלאומי מכל מקום
לכל מקום בעולם ותקשורת נתונים .בנוסף מעמידה בי קומיוניקיישנס שירותים מתקדמים כגון שירותי  VPNפנים ארציים
ובינ"ל ,פתרונות אבטחת מידע ,אירוח אתרים ושרתים ועוד .באפר'  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס כ-
 30%מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
ניתוח טכני – המניה נעלה את השנה באזור הנמוך השנתי סביב אזור תמיכה אופקי חזק שהחזיק את הנייר  3פעמים קודם לכן
ברמה של  5500נקודות .היפוך ב אזור הנוכחי ביום המסחר הבא בליווי מחזור מסחר יכול לתת אזור כניסה נוח ואגרסיבי למי
שמחפש טרייד קצר בסיכון נמוך יחסית .אזור ההתנגדות הקרוב נמצא סביב  6200נקודות.
אלביט מערכות (  - )4424480החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר
נראית תמיכה כפולה על רמת  , 14900-ומנגד התנגדות באזור קו תקרת התעלה היורדת ברמת –  . 16600למעשה האיתות
המרכזי הבא במניה זו יתקבל בשבירת התמיכה הכפולה או בפריצת קו תקרת התעלה היורדת כאמור ,וכעת יש לנו דשדוש \
התכנסות מחירים בין קו תמיכה לקו מגמה יורד .למעקב.
דלק קבוצה ( - )4420482החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -לראות כי המניה שנמצאת עדיין תחת תיקון עולה  ,נמצאת כעת במצב של התכנסות מחרים ברורה בין קו תמיכה
עולה להתנגדות על –  . 72600האיתות הבא יתקבל בסגירה מעל  , 72600או בשבירת התמיכה העולה ובייחוד בשבירת
תמיכת –רמת  .68800למעקב.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  43דולר
משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האיתות העולה המתקן .רמת 40
דולר הינה כעת התמיכה הקרובה –כאשר שבירה כאן יאשר  .38למעקב.
ישראמקו ( - )868442מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי המניה שנמצאת במסלול עולה  ,עם זאת נותרת
תחת התכנסות מחירים שביום האחרון של המסחר נגעה בתחתית התכנסות זו .שבירת רמת  46.5-יאשר יעד מיידי לרמת
 45שם נמצאת התמיכה המהותית במניה .מנגד יכולת פריצת רמת  49יאשר יעד על  51.5בשלב ראשון  .למעקב.
אבנר ( – )8.2444מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25למעשה המניה עדיין נסחרת לטווח הקצר בתנועה רוחבית –
בתחום מחירים .225 -242-יכולת יציאה ברורה מחוץ לטווח זה ,במונחי סגירה ,יאשר את האיתות הבא במניה.
כלכלית ירושלים ( – )402444מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי למעשה רמת  2300היא
תמיכה חשובה בשלב זה ואיתות שלילי נוסף יתקבל רק בסגירה מתחת לרמה זו .מנגד רמת  2480הינה ההתנגדות הקרובה
ולמעשה האיתות הבא יינתן ביציאה מתחום – .2480-2300

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.

