הסקירה השבועית של ספונסר – 02.06.2013
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 חיובי מלווה בעליות שערים נאות ברוב מדדי המניות .המדדים המובילים
עלו בכ 2% -בממוצע כל אחד בהובלת מדד הנדל"ן שקפץ בכ ,3.3% -למעט מדד הגז ונפט שדווקא ירד בכאחוז .במדד ת"א
 011בלטו לטובה מניות שטראוס ,גולף ,בבילון ואבוג'ן שעלו בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות גיוון אימג'ינג' ואלוט
תקשורת ירדו בכ 5% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע כל אחד.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.25% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הקצר אולם ירדו בשיעור של כ 0.0% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו
מעט בטווח הקצר אולם ירדו בכאחוז במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד בתחילת השבוע אולם התחזקו לקראת
סופו ועמדו על כ 011 -מיליון  ₪בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,7..1% -מדד ת"א  75עלה ב ,6..2% -מדד הבנקים עלה ב ,6...% -מדד הנדל"ן 05
רשם השבוע עליה של  ....%ואילו מדד נפט וגז ירד ב .7..1% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 7.5%לרמה של  3..3ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0232נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה
חודשים ברצף בין רמות  00.5-0251נקודות ,ללא כיוון ברור ולמרות עליות שערים כמעט רצופות בעולם כולו ובארה"ב בפרט.
רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה ,אולם אז הוא יהיה משמעותי מאוד .לדעתנו ,אם ארה"ב
תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף לאחר שתי הורדות הריבית המפתיעות בחודש מאי,
ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3..3ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש (חמישי) במגמה חיובית על רקע סנטימנט
חיובי בשווקים הגלובליים וזאת למרות הירידות באסיה בהובלת מדד הניקיי .אכזבה בזירת המאקרו בארה"ב ,אתמול פורסם כי
הכלכלה הגדולה בעולם צמחה בכ 2.1%-ברבעון הראשון של שנת  ,2103לפי אומדן הצמיחה השני .וזאת ,קצת מתחת לאומדן
הראשון ,אשר כבר פורסם והציג צמיחה של  .2.5%נתון התביעות השבועיות לדמי אבטלה ,שהסתכם בכ 351-אלף תביעות
שבועיות ,יצא הרבה מעל הצפי של  312אלף תביעות ,ולעומת  311אלף תביעות בשבוע החולף .מהבחינה הטכנית ,הדולר
התהפך כלפי מעלה מעל אזור  ₪ 3.55לדולר וכעת זו הופכת להיות רמת התמיכה החשובה בטווח הקצר ,שכן נראה שזו
הרמה ממנה הנגיד "לא מוכן" שהדולר יירד .מנגד ,רק פריצה של אזור  3.71-3.72ש"ח לדולר תהווה איתות קניה מחודש
למטבע האמריקאי.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף (משנת
 )0000מדד המניות הגרמני פרץ החודש את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה ברור וחד משמעי ומאז אכן שוק
המניות הגרמני המשיך לעלות כמעט ללא הפסקה .בכל מקרה רמת  3111הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד
נמצא מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיסחר בטווח הרחב של  0011-0211נקודות בדומה למהלך של החצי שנה האחרונה.
טכנית נעילה מעל לרמת ההתנגדות בתוך הטווח סביב  0032-0031יכול להביא לניסיון פריצה נוסף של אזור  0211נקודות.
מנגד כשלון נוסף סביב רמת ההתנגדות יכול להביא לתחילת מימוש נוסף והמך מסחר בטווח הרחב אותו ציינו.
מדד ת"א  – 15תחילת השבוע הייתה תיקון לירידות החדות של יום חמישי שעבר ,ביום שלישי קבע המדד גבוה חדש מעל
רמת  311נקודות ,יחד עם נעילה של גאפ פתוח מסוף יולי  .2100טכנית המדד נסחר בטרנד עולה שהתחזק לאחרונה .נעילה
מעל לגבוה השבועי ב  302נקודות יביא ליעד הבא סביב  33.83נקודות.
מדד היתר  – 57גם במדד היתר ראינו התאושש בחציו הראשון של השבוע ואף סגירה של הגאפ שנוצר בסיום השבוע שעבר
ברמה של  527נקודות .לאחר סגירת הגאפ ראינו שוב נסיגה במדד ושיא יורד ראשון .סגירה מתחת לנמוך של השבוע שעבר
סביב  501יביא לשיא יורד וככל הנראה לתחילת תיקון מהותי יותר במדד.

זהב – ההתבססות מעל אזור התמיכה ב  0320ואזור של  033.דולרים לאונקיה הצליחה לאושש את מחירי הזהב שחצה את
מחיר  0111ביום המסחר האחרון (חמישי) .שמירה על רמה זו יכול להמשיך את התיקון העולה עם יעד לגבוה האחרון סביב
רמה של  0135805דולר לאונקיה.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )..777.לחברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ,תחום פעילות אחד ,השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל”ן
המניב (לרבות השכרה ,השבחה ,ייזום ופיתוח של נדל”ן לשימוש עצמי) .קבוצת אלוני חץ פועלת בישראל ומחוצה לה ,בעיקר
במדינות מערביות.
ניתוח טכני – בשבוע המסחר האחרון פרצה המניה את הדשדוש של חמשת החודשים האחרונים ברמה של 2131-2115
ונעלה בגבוה כל הזמנים חדש .ביומיים האחרונים בצעה המניה נסיגה ולמעשה נותנת אפשרת כניסה למי שפספס את הפריצה
מיום שלישי האחרון .היעד העולה הקצר נמצא סביב רמה של  2551-2531נקודות ומעליו באזור של .2.31
אפריקה ( – )277776החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – כפי שציפינו הנעילה השבועית מעל רמת  301נקודות אכן הביאה להמשך הטרנד העולה ביום המסחר הראשון
של השבוע שעבר אולם זה לא החזיק והמניה סיימה חלש את המסחר על רמת  011הנקודות .המשך השבוע היה פחות טוב
וראינו מימושים שהביאו את המניה לאזור של  3.1נקודות שהיא גם רמת התמיכה הנקודתית לטווח הקצר .מבנה המחירים
השתנה ואינו נראה טוב לטווח הקצר ולכן זהירות נדרשת.
כיל ( – )61777.החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 3 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית ,וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת .1373
לכן המניה כעת תחת איתות שלילי ,השבוע המניה ,דשדשה המניה מעל לתמיכה מהותית ,כאשר לפי הגרף ארוך הטווח,
שמובא כאן ,ניתן לראות שהמניה נמצאת כעת בבדיקת תמיכה עולה ראשית ,באזור  .3011נעילה שבועית מתחת לרמה זו
יאשר איתות שלילי המשכי ,בעוד נר היפוך שבועי מעל לתמיכה העולה יאשר סיום התמונה היורדת .השבוע ,נראה שקיבלנו נר
היפוך על התמיכה ,ונוסיף כי ההתנגדות הקרובה הינה על רמת  ,10.1ואם נחצה אותה בשבוע הבא ,נר ההיפוך יקבל
משמעות יותר חזקה.
גזית גלוב ( – )762777החברה ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ,ברכישה ,פיתוח ,וניהול נכסים,בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני – ניתן לראות על הגרף ,המניה נמצאת סביב רמת השיא שלה לאחרונה .השבוע פרצה המניה את רמת ,5111
כאשר רמה זו היוותה רמה מאוד חשובה ,מזה מספר חודשים .עם זאת ביום המסחר האחרון המניה ננעלה מתחת לרמת
הפריצה ,אולם עדיין נותרת מעל קו תמיכה עולה אחרון כפי שניתן לראות על הגרף ,באזור  .1011רק יכולת שבירה של קו
תמיכה זה ,קרי  ,1011 -יאשר איתות שלילי ראשוני לתחילת מימוש במניה .יכולת פריצה של רמת ,5023 ,ישיב שוב את
האיתות החיובי הברור.
בבילון ( – )7777222החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק
ופרסום באינטרנט.
ניתוח טכני – המניה שנסחרת במדד ת"א  ,011שנמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק ,וירידה דרסטית  ,ולאחרונה ניתן לראות
כי תבנית התכנסות מחירים ,דמוי יתד שוורית ,נפרצה.בשלב זה .וכעת נתן להבחין בתחילת התבססות מעל רמת התמיכה
האחרונה .ניתן לראות כי השבוע המניה התבססה מעל תמיכת  ,0031ואף חצתה את רף  ,2111עם זאת איתות להמשך תיקון
עולה יתקבל בנעילה מעל רמת .2231
על רגל אחת
בזק ( – )6.7777המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה  ,כאשר רמת התמיכה
החשובה בשלב זה ,עומדת באזור  137-111כעת .מעל לתמיכה זו ראינו לאחרונה ,היפוך תוך כדי מחזורים ,אולם עם זאת ,רק
יכולת פריצת רמת  ,131כלומר חזרה מעל קו מגמה שנשבר לאחרונה ,יאשר איתות חיובי להמשך תנועה עולה.
אזורים ( – )175777מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .51לאחרונה ניכרת פעילות ערה במניה שעיקרה ,פריצת
רמת ההתנגדות המהותית על  ,313כאשר רמה זו הופכת כעת לתמיכה מהותית  .לאחרונה נאמר כי "נראה כי בשלב זה
המניה תחזור אחורה ,לבדיקת תמיכת  ,313ורק לאחר מכן יוחלט אם תחזור שוב להמשך עולה ,או שתשבור את התמיכה

המהותית" .ואכן לאחרונה רמת התמיכה נבדקה שוב ,ואף מתחת לכך .בשלב זה התנועה נותרת של מימוש מחירים ,כאשר רק
יכולת פריצת רמת  3.2במונחי נעילה יאשר איתות חיובי ויציאה ממהלך המימוש הנוכחי.
דיסקונט השקעות ( – )2..77.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן להבחין ,כי רמת  0572שהייתה רמת
התנגדות חשובה ,נפרצה השבוע ,עם זאת לא השכילה המניה לשמור על רמת הפריצה ,והיא נשברה ביום המסחר האחרון.
רמת התמיכה המרכזית כעת הינה על אזור  ,0151ורק יכולת שבירה כאן במונחי נעילה יאותת על סיום התנועה העולה
הנוכחית.
אלביט מערכות ( – )771776.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה ,כאשר רמת אזור  0.111מהווה רמת התנגדות קרובה ,והשבוע רמת התנגדות זו הושגה ואף
מעל .עם זאת גם במניה זו ,התמיכה לא החזיקה מעמד ,אולם עדיין התנועה העולה נותרת תקפה ,כאשר התמיכה הקרובה
הינה באזור ,05711,ורק יכולת נעילה מתחת לרמה זו ,יאשר פתיחת מימוש כלשהוא .בינתיים תמיכה זו מחזיקה מעמד .ברור
שהתנועה העולה הכללית נותרת בעינה.
שופרסל ( – )1117.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0331רמה שהגיעה אליה השבוע ,ונסוגה ממנה בשלב זה .התנועה העולה נותרת בעינה
וזאת כל עוד התמיכה החשובה לטווח הקצר ,נותרת בעינה  ,והיא על רמת .0253
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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 לקנות 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 ו8או מכשירים פיננסים.

