הסקירה השבועית של ספונסר – 03.07.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי נוסף ,שנסגר בירידות שערים אולם במהלכו נרשמו עליות שערים נאות עבר על
הבורסה המקומית .מדדי המניות המובילים סיימו במגמה חיובית למעט מדד הגז והנפט שירד בכ 1.5% -בעיקר בגלל ירידות
שערים חדות של מניית מודיעין ביום חמישי לאחר שפורסמו תוצאות הסקרים של "שרה" ו" -מירה" .במדד ת"א  100בלטה
לרעה מניית אלביט הדמיה שהמשיכה לצלול והפעם בכ 7.5% -ובכך השלימה מהלך יורד של  55%מתחילת השנה .מנגד,
בצד החיובי נציין את מניית כלל ביטוח שזינקה בכ 15% -לאחר שנודע כי קרן פרמירה בדרך לרכוש את השליטה בחברה
מידי נוחי דנקנר בסכום של כ 3.7 -מיליארד שקל .עוד בלטו לטובה מניות אלוט תקשורת וכלכלית ירושלים שקפצו בכ13% -
כל אחת בעקבות המומנטום החיובי בשוק.באפיק הסולידי נרשמה מגמה חיובית מלווה בעליות שערים בעיקר באגרות החוב
הצמודות למדד .מדדי התל בונד עלו בכ 0.25% -בממוצע .באג"ח הממשלתי שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים(
עלו בכ 0.3% -לאורך כל העקום ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בצורה מתונה יותר של עד  0.1%במח"מ
הקצר .מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה האחרונה ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.06% -מדד ת”א  75עלה ב ,3.47% -מדד הבנקים עלה ב ,1.20% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  1.45%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .1.48%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית
של כ 1% -לרמה של  3.40ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1224נקודות .המדד ניסה לפרוץ באמצע
השבוע את אזור ההתנגדות החשוב סביב  1225-1240נקודות שעצר פעמיים בעבר מהלך עולה משמעותי בשנים  ,2007ו-
 .2010במידה ואזור זה ייפרץ כלפי מעלה יתקבל איתות קניה עם יעד ראשון ברמה של  1280נקודות .מנגד ,במקרה של
שבירה של רמת  1180הנקודות יתקבל איתות שלילי משמעותי לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.40ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד אחד
הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל נתמך מעל רמת התמיכה סביב  3.35ש"ח
לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח
לדולר אולם לעת עתה הדשדוש צפוי להמשך בשבועות הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים חדות של כ 5% -בשבוע החולף ואף פרץ חזרה כלפי
מעלה את רמת ההתנגדות של  5800הנקודות וכעת הוא כנראה בדרכו שוב לבחון את רמת השיא השנתית השוכנת סביב
רמה של  6100נקודות.
מדד הבנקים -למרות שבוע מסחר חיובי שעבר על מדד הבנקים המדד ירד ביומיים האחרונים וכשל בפריצה של אזור 1320
נקודות .גאפ פתוח שקיים סביב רמת  1271/2נקודות צפוי להסגר ביום המסחר הבא .כל היפוך מעל רמה של  1250נקודות
תביא איתות כניסה למדד כהכנה לפריצת  1320נקודות ,מנגד שבירה של  1250תשים בסימן שאלה את תהליך
ההתאוששות של מניות הבנקים בפרט ואת מגמת העלייה בשוק בכלל.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן שבר בתחילת השבוע את הנמוך האחרון אותו ציינו בסקירה הקודמת סביב  309נקודות ,אולם
בשאר הימים גמע ראלי מהיר וחזק עד ליום חמישי בו הגיע לאזור התנגדות סביב  320נקודות וכשל בפריצה חזרה למעלה.
גאפ פתוח נמצא סביב רמת  312נקודות כך שבטווח הקצר סביר שנראה סגירה שלו לפני ניסיון נוף לפריצה של רמת 320
הנקודות.
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו
יורק .מדד הנסד”ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .שבוע שעבר המדד לא הצליח להוציא מהלך עולה וסגירה נמוכה מאוד על רמת
התמיכה העמידה בסימן שאלה את יכולת ההתאוששות במדד .שבוע המסחר נפתח בעליות שערים מרמות התמיכה שצוינה
בשבועיים האחרונים סביב  2200כשהמדד גמע ראלי בן  4ימים עד לאזור של  2320נקודות עליה של כ  5%ב 4 -ימי מסחר

)עד ליום חמישי( .רוב התיקון העולה סביר שמוצא ,כך שמכאן נראה אתנחתה או נסיגה קלה ברמות המחיר ובהתאם נבחן
את ההמשך.

ניתוח מניות
חברה לישראל ) – (576017החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות
השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות
בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה
לישראל פועלת ,באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה
המתקדמת .כמו כן ,פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי -המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש מחירים נותרת מתחת
רמת אזור התנגדות  377000- 370000ככ שרק יכולת לפרוצ אזור זה במונחי סגירה ובמחזורים  ,יאשר שינוי  ,והמשכ
למע
תיקון עולה  .עד אז למעשה התחום הוא בין רצועת ההתנגדות לתמיכה על ממוצע  400ובשילוב אזור .340000
ק ב.
דלק קבוצה ) – (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב.
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי -אזור  -80000וממוצע  ) 50כעת על רמת  ( 80951הינם
אזור התנגדות חשוב לכל יכולת של המשכ תיקון עולה .רק פריצת אזור זה יאשר בברור המשכ מהלך מתקן עולה .
התמיכה המהותית נותרת ברמת  70000במונחי נעילה .ל מ ע ק ב.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחוםהתקשורת הסלולארית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר’  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה משדרת חולשה גדולה מאוד בחודשיים האחרונים ,גם בתיקון העולה של השוק השבוע לא ראינו
הצטרפות מצידה כשהיא בדקה את אזור התמיכה סביב  840נקודות ביום ראשון שעבר .מתנד ה  MACDאומנם נותן איתות
קניה אולם המחירים ממשיכים להילחץ למטה וניתן לראות את הבלימה של קו המגמה היורד לטווח הקצר .פריצה של קו
המגמה היורד בשילוב אופקית סביב  860/3נקודות .יכולה להוציא מהלך קצר יעד ראשון סביב  880והבא בקרוב ל .900
שבירה של רמת התמיכה ככל הנראה תעמיק את ירידות השערים כשהתחנה הבאה נמצאת סביב  820נקודות.
רמי לוי ) -(1104249החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"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 נסחרת מתחת לקו מגמה יורד שלוחץ את המניה למטה ומנגד מעל תמיכה אופקית ברמה של
 11400/500נקודות שמכניס קונים למניה .סביר שהשבוע נקבל הכרעה בכיוון פריצה או שבירה.
לאומי ) -(604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-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 ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד.

ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף התבססות יפה מאוד באזור של  1500-1550כשהמניה בונה תחתית חזקה מאוד ותבנית של
היפוך ,פריצה של רמת 1650נקודות וסגירה ברורה מעליה תוציא לפועל את התבנית לדרך עם יעד עולה לרמת 1750
נקודות .סוחרים אגרסיביים שמאמינים במימוש התבנית יכולים לחפש כניסה למניה סביב רמות של  1560/80וסטופ סופי
בסגירה מתחת ל .1550

על רגל אחת
טבע ) – (TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטרא .Zטכנית היא נקבעת
בחו"ל  ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי –המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש מחירים  ,נותרת
מעל רמת קו מהלך עולה מהותי ארוך טווח  ,עם תמיכה באזור  46דולר .למעשה כעת ישנו תחום תנועה בינ תמיכה
להתנגדות על  51.1דולר כאשר יציאה מתחום זה יאשר את האתות הבא .בשלב זה רק למעקב.
פריגו ) – (PRGOמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,25וגם בארה"ב .טכנית היא נקבעת בחו"ל ,ולכן הניתוח הטכני
יתבסס על גרף חו"ל ,שם נראה כי  ,המנייה שנמצאת עדיינ על קו תמיכה עולה ברור  ,התממשה לאחרונה עד כדי פיבו 2\3
והתהפכה על תמיכת קו מהלך עולה א"ט .בשלב זה יכולת פריצת רמת  88.4-דולר  , ,רמה שקרובה אליה כעת  ,יאשר
יעד  1על השיא ברמת  92.3דולר.
אלביט מערכות ) – (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנותרת עדיין תחת
אתות שלילי ובמימוש  ,נמצאת מתחת לרמת התנגדות מהותית על 17000 -רק יכולת פריצת רמה זו ובמיוחד בגרפ
השבועי  ,יאשר כאנ שינוי ופתיחת מהלך עולה מתקן.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpובורסה 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.

