הסקירה השבועית של ספונסר – 04.08.2013
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 שלילי בצל החששות מפני תקיפה אמריקאית בסוריה ,ותגובה אפשרית
של אסד .המדדים המובילים ירדו בכ 5.1% -בממוצע ,כשמדד הגז ונפט בלט לשלילה וירד בכ .2.4% -מחזורי המסחר התחזקו
בגלל אפקט הפחד ועמדו על כ 5.1 -מיליארד ש"ח ליום ,למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כ .0.2% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.6% -במח"מ (משך זמן ממוצע) הארוך ואילו
מנגד ,מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0..1% -מדד ת"א  51ירד ב ,1.9.% -מדד הבנקים ירד ב ,0..1% -מדד הנדל"ן  51רשם
השבוע ירידה של  8.02%ומדד נפט וגז ירד ב .9.80% -בשוק המט”ח הדולר התחזק בכ 1..% -לאחר שבוע תנודתי במיוחד,
ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  0.651ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 5.1% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  5551נקודות .לאור החששות
מתקיפה בסוריה ותגובות אפשריות כלפי ישראל ,המדד ירד נקודתית מתחת לרמת התמיכה השוכנת סביב אזור  5561נקודות,
אולם הצליח לחזור ולהסחר מעליה ,ובמקביל להתמך ע"י קו מגמה עולה ארוך טווח (מצורף גרף שבועי) .כרגע ,רק שבירה
ברורה של תמיכה זו ,תבשר על המשך ירידות שערים משמעותיות לכיוון התמיכה הבאה השוכנת ברמה של  5500נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  0.651ש"ח לדולר,
לאחר שכבר נסחר ברמה של  0.61ש"ח לדולר במהלך השבוע .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים על רקע
כמה נתוני מאקרו חיוביים .מהבחינה הטכנית ,לאחר שהדולר הצליח להתמך שוב מעל רמת התמיכה הטכנית החשובה באזור
 0.11ש"ח לדולר ,הוא זינק כמעט עד ההתנגדות סביב  0.50ש"ח לדולר ,אולם חזר לדשדש בטווח הנ"ל.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 20הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  20המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )4001מדד המניות הצרפתי עלה בצורה רציפה שמונה שבועות אולם כצפוי לא הצליח
בינתיים לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי ברמות של  2500-2510נקודות .פריצה כאן תהווה איתות קניה מחודש ,אולם
חוסר הצלחה בפריצה תסמן יציאה לתיקון טכני נקודתי.
מדד  – S&P 500מדד האס אנד פי  100התנהג בדומה למה שהערכנו בשבוע שעבר .ביום שישי האחרון ראינו עוד יום של
עליות קלות אולם בתחילת השבוע ראינו ירידות חדות בהתאם למתיחות במזרח התיכון כשהמדדים יורדים בחדות וקבועים
נמוך חדש מאז תחילת יולי .הצפי הוא שוב תיקון או הפוגה של עוד יום עד שלושה ימים בירידות והמשך מימושים לרמות
התמיכה החשובות לטווח הקצר סביב  5110-5600נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים שבוע מסחר סופר תנודתי ושומר בסופו של דבר על נעילה שבועית מעל לרמת תמיכה
סביב  5500נקודות .במהלך השבוע ראינו ירידות חדות במדד בעקבות המתיחות האזורית דבר שגרם לשבירת התמיכה
ובדיקה של הנמוכים מחודש טכנית כל עוד המדד נסחר שבועית מעל התמיכה הדשדוש עתיד להמשך ,סביר שנראה בדיקה
נוספת בתקופה הקרובה של אזור  5500נקודות.
מדד הנדל"ן  – 0.מדד הנדל"ן המשיך להיות חלש גם השבוע כשהירידות החדות בשוק באמצע השבוע פגעו בו בעוצמה
והביאו אותו לאזור הנמוך של חודש יוני האחרון סמוך ל  020הנקודות .בשני ימי המסחר הבאים ראינו תיקון עולה חזק בהתאם
לכלל השוק .טכנית אזורי תמיכה מהותיים מאוד נמצאים סביב  020ו  005נקודות שבירתם ככל הנראה תסמן סיום הגל העולה
של השנה האחרונה ויציאה לתיקון מעט ארוך ועמוק יותר.

ניתוח מניות
כיל ( – )820109החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  0מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה קיימים תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.

ניתוח טכני – המניה לא הצליחה להתרומם השבוע אולם גם לא קבעה נמוך חדש וזה סימן חיובי לטווח הקצר .אזור של 4100
מהווה תמיכה שהחזיקה בכל השבוע האחרון ,יחד עם סטייה שוורית במתנד ה ( MACDשנובע מהתנועה היורדת החדה) יכול
להביא לתיקון עולה בטווח הקצר .אזור של  4610מהווה התנגדות מעליו יכול לצאת תיקון מעט מהותי יותר עם יעד מקסימאלי
(במקרה הטוב) לאזור  0000נקודות.
בזן ( - )8..1892החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה איתנו מהשבועות האחרונים ואף מתנהגת בהתאם לניתוח ומתקרבת ליעדים אותם ציינו סביב
 520נקודות .המניה לא נראת טוב אולם מגיעה לאזורי תמיכה חשובים בהם נסחרה שנה שברה  504-520שם צריך להמתין
להיפוך למי שסוחר/משקיע אגרסיבי.
אלביט מערכות ( – )0120089החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .41
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי השבוע ,המשיכה המניה בתחום התכנסות המחירים הרוחבית ,כאשר כעת היא נמצאת לפני תקרת התכנסות
זו,באזור .56100יכולת פריצת רמה זו יאשר יעד מלא על רמת  ,51000כאשר התנגדות קרובה ברמת אזור .55000
מזרחי טפחות ( – )7..991התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .41
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאו לאחרונה תחת מימוש מתחת לרמת השיא השנתי על .2002בשבועיים
האחרונים השכילה המניה לאשר איתות חיובי הנתמך על קו מהלך עולה לטווח הקצר ,מה שאומר,יכולת בדיקת השיא בשלב
זה מלמטה שוב.ברור שרק יכולת נעילה מעל רמת השיא יאשר איתות חיובי משמעותי נוסף.כל עוד המניה נמצאת מעל קו
המגמה העולה התומך  ,התנועה העולה תקפה.רמת , 0111מהווה כעת תמיכה מיידית וקרובה ,ורק שבירתה יאשר שוב
איתות לבדיקת התמיכה העולה.מנגד המהלך לרמת השיא השנתי כאמור ,תקף בשלב זה.
ישראמקו ( – )898101השותפות ישראמקו נגב  ,4נוסדה על פי שותפות מוגבלת.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי
הנפט והגז בישראל .היחידות נסחרות במדד ת"א .41
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול יחידות ההשתתפות נסחרות בתקופה האחרונה,מתחת לרמת השיא שהושג במאי האחרון
(.)61בשלב זה ההתנגדות החשובה ,עומדת ברמת ,61.1רמה שנבדקה השבוע מלמטה ,והמניה נכשלה בפריצתה .יכולת
נעילה מעל רמה זו ,יאשר יעד לרמת השיא על אזור  .61התמיכה הקרובה והמשמעותית נמצאת באזור , 60-65.4כאשר
שבירה שם יאשר איתות שלילי משמעותי .ההתנגדות הקרובה בשלב זה יורדת לרמת  60.1ונעילת גאפ פתוח ,רק יכולת נעילה
מעל לרמה זו יאשר את ההתנגדות הבאה החשובה 61.1 ,כאמור.

על רגל אחת
קמהדע ( – )01.900.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .500מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור,
נותרת בשלב זה במהלך רוחבי מתחת לרמת השיא האחרון ,כאשר רמת  2200במונחי נעילה ,מהותית כתמיכה קרובה.עוד
ניתן לראות יכולת פריצת רמת  2100בשילוב קו מהלך יורד לטווח קצר ,יחדש את האיתות החיובי לעבר שיא חדש .הנעילה
השבועית מעל  2500מגדיל הסיכוי שאכן זה מה שיקרה.
אפריקה ( – )700108מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי .בשלב זה ,רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל 610-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור .השבוע המשיכה
המניה במגמה השלילית ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת  ,602.1במונחי נעילה.
פרטנר ( – )0129929מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  .41מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת כעת בתנועה
עולה ,אולם השבוע יצאה למימוש שבסיומו השכילה לנעול מעל רמת .4600החשובה כתמיכה.רמת  4100שהשבוע נשברה,
מהווה כעת רמת התנגדות חשובה ,שרק פריצתה יאשר איתות חיובי נוסף .כאמור ,תמיכת  4600במונחי נעילה  -חשובה.
שיכון ובינוי ( – )0120.98מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .51מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה ,אם כי
המניה נכנסה למימוש בשלב זה.רמת ,110נשברה לאחרונה ,לכן איתות לסיום המימוש יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת
.110מנגד ,רמת  561מהווה כעת תמיכה קרובה למניה. .

אינסולין ( – )0081070מבט טכני,מראה כי המניה שנמצאת תחת מהלך עולה ברור בשילוב מכלול התמונה הטכנית,
ולאחרונה הגיעה עד לאזור  000שסומן כרמת התנגדות ויעד.בשלב זה המניה יצאה למימוש,כאשר השבוע במסגרת המימוש
נשברה תמיכת  ,454ואף תמיכת .410כעת ,רמת  405.1מהווה תמיכה חשובה במונחי נעילה,ורק יכולת נעילה מתחת לרמה
זו ,יאשר איתות שלילי משמעותי.מנגד ,רמת  410הינה ההתנגדות הקרובה ואילו  454היותר מהותית ,רק יכולת נעילה מעבר
לרמות התנגדות אלה,יאשר סיום המימוש הנוכחי.
אבנר ( – )872100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .41לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,415אולם עם
זאת,התמונה הטכנית הייתה מאוד גבוהה,ובסקירה הקודמת הזהרנו מפריצת שווא ,ואכן כך היה השבוע,שבו המניה יצאה
למימוש לא קטן,והיא נתמכה רק על קו תמיכה עולה באזור  .460למעשה רמת ההתנגדות כעת הינו באזור  ,410ואילו התמיכה
על קו המהלך העולה כאמור ,נכון להיום באזור ,464יכולת יציאה מתחום רמת התמיכה/התנגדות שהוזכרו ,יאשר את האיתות
הבא במניה.
אבוג'ן ( – )001.1..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .500מבט טכני מראה כי,לאחרונה פרצה המניה תבנית
התכנסות מחירים עם יעד על ,4260יעד שכמעט והושג .לאחר מימוש קצר ,חוזרת המניה לתקוף את רמת השיא האחרון על
 ,4240ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף.
דיסקונט השקעות ( – )79.109מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .500המניה שעשתה לאחרונה מהלך עולה
חד,הגיעה עד להתנגדות באזור  ,4410ויצאה למימוש חריף.בשלב זה רק יכולת נעילה מעל רמת  4001אופקית יאשר איתות
חיובי ראשוני לתיקון,בעוד התמיכה הקרובה נקבעה על רמת  ,5510ואילו המהותית על אופקית.5620,
כלכלית י-ם ( – )0.2101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,500וכן במדד נדלן .51המניה שנמצאת במהלך עולה ,נתמכה
השבוע על תמיכת  4100החשובה מאוד לטווח הקצר,עם זאת רק יכולת נעילה מעל רמת  ,0560ישיב את האיתות החיובי
הנוסף במניה.
דיסקונט ( – )7.0808מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .41ניתן לראות כי המניה נסחרת במגמה שלילי ,ולאחרונה
שברה תבנית התכנסות מחירים.השבוע הושלם יעד התבנית על תמיכת  ,110וקיבלנו היפוך על רמה זו .רמת  600כעת מהווה
יעד קרוב והתנגדות חשובה לכל איתות חיובי נוסף.שבירת  ,110יאשר איתות שלילי נוסף.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ ל קנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

