הסקירה השבועית של ספונסר – 01.02.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי למעט יום חמישי עבר על הבורסה בת"א ,מדדי המעו"ף והבנקים סיימו את השבוע בעליה
של כ 3% -כל אחד ,מדדי ת"א  75והנדל"ן עלו בכ 8% -כל אחד ומדד התל טק עלה בכ .6% -מחזורי המסחר חזרו להיות נמוכים
יחסית ועמדו על כ 1 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע למעט מועד הפקיעה שחל בסוף השבוע.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של עד  1%על רקע נעילת מסחר מעורבת בבורסות אירופה וארה"ב במסחר של יום שישי
שעבר .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר במגמה מעורבת לאחר שבנק ישראל פרסם תחזית צמיחה שלילית לשנת ,2009
אולם בשעה  12.00המדדים התהפכו כלפי מעלה ועברו להיסחר בעליות שערים ,למעט מדד הבנקים אשר נסחר כל היום בירידה
בטווח מחירים צר יחסית .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,0.62% -מדד הנדל"ן זינק
ב 4.56% -ומדד הבנקים לעומתם ירד ב .1.10% -מחזור המסחר הכולל היה הסתכם ב 760 -מיליון ש"ח .יום שני נפתח גם הוא
בירידות שערים של עד  1%על רקע פתיחת שבוע המסחר בבורסות חו"ל והמתנה להחלטת הריבית אשר פורסמה לאחר שלב
הנעילה .המדדים המובילים החלו לתקן כלפי מעלה כבר החל מפתיחת המסחר הרציף ובשעה  11.00אף עברו לעליות שערים
אשר התחזקו בהדרגה לאורך יום המסחר עד לשעת הנעילה .את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים .בשעה  17.30הכריז
בנק ישראל על הפחתת ריבית של  0.75%לשיעור של  1%בלבד.
יום שלישי נפתח בעליות שערים בהשפעת המגמה העולמית והחלטת הריבית .בשעות הצהריים המגמה החיובית התמתנה ומדד
הבנקים עבר להיסחר בטריטוריה השלילית והעיב על מדד המעו"ף שנסחר אף הוא בירידה .את המגמה החיובית הובילו מניות
הנדל"ן ומניות השורה השניה .יום רביעי נפתח בעליות שערים בהשפעת המגמה העולמית וצפי לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב.
המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה חיובית אשר התחזקה בהדרגה לאורך יום המסחר כאשר בשעה 14.00
לערך החלה התחזקות בעליות השערים בהתאם למגמה העולמית .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ומניות הבנקים
והמדדים המובילים סגרו בעליות שערים חדות של למעלה מ.3% -
אתמול ,יום חמישי ,נפתח המסחר בפקיעת האופציות על מדד המעו"ף .שער הפקיעה לאופציות נקבע על  672.64נקודות,
המשקף עליה של  0.36%ביחס לשער הנעילה של יום רביעי ,הפקיעה לוותה במחזור מסחר של  790מיליון ש"ח .לאחר פתיחת
המסחר המדדים עברו להיסחר בירידות שערים של עד  1%בהשפעת בורסות אירופה והחוזים העתידיים ולקראת סיום המגמה
השלילית התחזקה בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 1.43% -ומדד הבנקים ירד ב-
 .1.86%מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.83 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.67% -מדד ת"א  75עלה  ,8.51%מדד הבנקים עלה ב ,2.02% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  8.61%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .6.17%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של
כ 2% -לרמה של  4.05ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים נאות בסיכום שבוע המסחר החולף .המדד נתמך השבוע ע"י קו מגמה עולה
שצפוי להמשיך ולשמש כתמיכה גם בעתיד במקרה הצורך )ראה גרף( ורק במידה וישבור גם אותו כלפי מטה הוא צפוי להגיע
לתמיכות הבאות הנמצאות ברמות  616נקודות ו 590 -נקודות בהתאמה .מלמעלה ישנו אזור התנגדות משמעותי 705-715
נקודות ורק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש עם יעד רחוק יחסית באזור  800נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך להתחזק באופן משמעותי במהלך השבוע החולף מול השקל ומול רוב המטבעות בעולם,
וכעת )יום שישי( נראה כי הוא פורץ התנגדות מאוד משמעותית וחשובה באזור  4ש"ח לדולר ולכן מתקבל איתות קניה טכני עם
סטופ במידה והמטבע האמריקאי יירד מתחת לרמה של  3.95ש"ח לדולר .היעד נמצא ברמה של  4.35ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .אנחנו ממשיכים
לעקוב אחרי המדד הצרפתי וכפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף המדד רשם עליות שערים בשבוע החולף לאחר שנתמך כצפוי
ברמת התמיכה החשובה סביב רמת  2840נקודות .כל עוד המדד לא שובר רמה זו כלפי מטה ישנו סיכוי טוב שיחזור לרשום
עליות שערים משמעותיות בשבועות הקרובים.
מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר גדוש בנתוני מאקרו מעורבים ופרסום דו"חות כספיים של החברות הגדולות השפיעו על המדד
כאשר בתחילות השבוע המדד נסחר בעליות שערים ,אולם ביום חמישי המדד התהפך כלפי מטה וירד ב.3.24% -
ניתוח טכני  -המדד פתח את שבוע המסחר במגמה חיובית ואף פרץ את רמת ההתנגדות הנקודתית ב 1527 -נקודות .יום רביעי
נפתח בגאפ עולה והמדד סגר בעליה של  3.55%במחזור מסחר ממוצע כאשר טכנית הגאפ מלמד על עוצמת השוורים ,אולם
המדד התממש ביום חמישי וסגר את הגאפ הפתוח כך שטכנית הסיכוי להמשך התיקון העולה גבוה יחסית .במבט כללי יותר
המדד מדשדש תוך התכנסות בתצורה של משולש כאשר  1600מהווה התנגדות בחלק העליון ו 1440 -כתמיכה בחלק התחתון.

מדד דאו ג'ונס – המדד נסחר בחלקו הראשון של השבוע בעליות שערים וביום חמישי התהפך כלפי מטה על רקע נתוני מאקרו
מאכזבים והחברות המדווחות.
ניתוח טכני – המדד מדשדש בתעלה אופקית בטווח שבין  8443לבין  7923בליווי מחזורי מסחר ממוצעים .פריצה של הגבול
העליון יהווה טריגר חיובי לחזרה אל אזור ה 9000 -נקודות ,מנגד שבירה של הגבול התחתון תהווה טריגר לירידה אל רמת
תמיכה נקודתית ב 7773 -ואחריה לשפל שנרשם בחודש נובמבר האחרון סביב  7500נקודות.

ניתוח מניות
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 – בשבוע שעבר ציינו לרעה את המומנטום במניה וקיומה של תמיכה ברמת  724הנקודות .השבוע ראינו את המניה
יורדת עד לרמה זו ונתמכת על רמת  725.3הנקודות .המניה עדיין נמצאת מתחת לקו ההתנגדות היורד עליו דובר והוא המפתח
לשינוי המגמה במניה שרק פריצתו מעלה תאותת על שינוי כיוון .אם כך – גרף המניה ממשיך להתכנס בין קו התמיכה האופקי
 724-725לקו ההתנגדות היורד ורק יציאה מתחום זה ייתן את הכיוון להמשך.
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 כשלה השבוע בפעם השלישית בפריצת ההתנגדות האופקית באיזור  1980הנקודות .מצד שני ,ניתן לראות
כי גרף המחיר נתמך ע"י קו תמיכה עולה .יציאה מתחום ההתכנסות הנ"ל ייתן אינדיקציה לבאות .רמות ההתנגדות הבאות
מלמעלה ,במידה ורמת  1980תיפרץ שוכנות באיזור  2080ו 2200-הנקודות .שבירה של קו התמיכה העולה תהווה איתות שלילי
לטווח הקצר .תמונת המתנדים לא מלמדת אותנו הרבה ונראה כי גם הם מחכים להחלטה בנוגע לכיוון.
שטראוס גרופ ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני – המניה החליפה תעלה עולה קצרת טווח בתעלה יורדת קצרת טווח .לאחר שנתמכה באיזור  3250הנקודות ,איזור
בו נסחרה מספר פעמים בחודשים האחרונים .המניה לא סגרה מתחת לרמה זו מאז שנת  2005וגם הפעם רמה זו החזיקה
אותה והחזירה אותה כלפי מעלה .איזור  3400הנקודות שהיה תמיכה שנשברה נפרץ חזרה השבוע ונראה כי המניה בדרך
לתקרת התעלה היורדת שם גם נמצאת התנגדות אופקית .פריצה שלה תוביל אל ההתנגדות הבאה  3700ואח"כ לכיוון 400
הנקודות .המתנדים שירדו לרמות נמוכות ומסתובבים כלפי מעלה יתמכו במהלך עולה במידה ואחד כזה יתפתח.
שופרסל ) - (777037החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים
למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל"ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים
ניתוח טכני  -המניה נסחרת במדד ת"א  ,25מראה כי היא נסחרת לאחרונה בטווח מחירים רוחבי  .1300-1400-יציאה מטווח
זה ייתן איתות להמשך .נציין כי ביום המסחר האחרון סגרה המנייה על גבול התמיכה ,כך שיום המסחר הבא עלול לתת איתות
להמשך ,כלומר שבירת התמיכה או נר היפוך עליה.
ביומדיקס ) - (3668019החברה ,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  -השבוע פרצה המניה את רמת ההתנגדות  ,60אשר הפכה לתמיכה .המנייה הצליחה להעפיל אל רמת  ,77אך
נסוגה ממנה והחלה להתממש .התקבלו איתותים שליליים ע"י מס' אינדיקטורים טכניים בינהם  RSIומדד זרימת הכסף .במידה
והמניה תימצא תמיכה ברמת  60קיימת אפשרות למהלך עולה לעבר היעד  .80מאידך גיסא ,שבירת רמת  60תיתן איתות שלילי
עם יעד לעבר התמיכה הבאה ברמת .40

על רגל אחת
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה הגיעה השבוע שוב לאיזור  5850הנקודות המהווה התנגדות עיקשת מזה כמה חודשים.
המתנדים הגבוהים מעמידים בספק את יכולת המניה לפתח מהלך משמעותי כלפי מעלה בשלב זה אך פריצה ברורה של רמה זו
תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.
בזק ) – (230011בשבוע שעבר כתבנו כי אישור לשבירה של קו התמיכה העולה ואיתות שלילי נוסף יתקבל בשבירת התמיכה
ברמות  .583-586השבוע המניה הסתובבה ובמקום לשבור את התמיכה ,פרצה את ההתנגדות האופקית  620הנקודות .פריצה
זו התרחשה בבת אחת וזרקה את המתנדים המהירים לרמות שיא ,משם היו צריכים להתאוורר.כרגע התמיכה אליה יש לשים לב
לטווח הקרוב היא אותה תמיכה סביב  583-586הנקודות ששבירתה תהווה איתות שלילי.
גולף ) - (1096148ניתוח טכני למנייה  ,שנסחרת במדד ת"א  ,100מראה כי המנייה כעת במימוש לאחר מהלך עולה לאחרונה,
כאשר תמיכה קרובה על רמת  ,1200שם תיבחן שוב ,כאשר נר היפוך ברמה זו ייתן איתות חיובי ומנגד שבירת התמיכה ,ייתן
איתות שלילי המשכי וסטופ לטווח המיידי.
פניקס  - (767012) 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון ירדה המנייה בחדות ,כאשר
במבט טכני נראה כי למרות הירידה החדה של יום המסחר האחרון ,עדיין מצויה בתוך תבנית התכנסות ולמעשה הגיעה עד
לתחתית/תמיכה של תבנית זו כאשר שער הסטופלוס עומד על רמת  .300היפוך מעל רמה זו בגיבוי מחזור ייתן איתות חיובי עם
יעד ב ,400 -בעוד ששבירת תמיכה זו ייתן איתות יציאה כאמור.
פרוטארום ) - (1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המנייה לאחר מהלך עולה מרשים
לאחרונה .בימים האחרונה נסחרת ביציבות יחסית מעל לתמיכת רמת  .3000שבירת תמיכה זו ייתן איתות שלילי ראשוני ויעד
לרמת  2800אופקי ,כאשר שיקול לשחרור רווחים למי שיש יהיה בהחלט סביר בשלב זה .רק פריצת רמת  ,3200ייתן איתות
מחודש חיובי למנייה.
כלכלית ירושלים ) - (198010לאחר מהלך עולה חד המנייה החלה להתממש תוך תנועה צידית ,כאשר היא משייטת בין ממוצע
נע  20לבין רצועת בולינגר העליונה .התבססות מעל רמת  1200חיונית להמשך מהלך עולה .שבירתה תיתן איתות שלילי עם יעד
לתמיכה הבאה ב.1100-
קרדן אן.וי ) - (1087949המנייה עלתה השבוע במשך חמישה ימים רצופים  ,21.56%כאשר מחזורי המסחר הולכים ומתרחבים.
רצועת בולינגר עליונה נפרצה השבוע לאחר דשדוש ממושך של כחודשיים וחצי .פריצת ההתנגדות ברמת  1320תיתן יעד רחוק
 .1700שבירת רמת  1100שנפרצה השבוע והפכה לתמיכה תיתן יעד באזור .1000
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

