הסקירה השבועית של ספונסר – 03.11.2013
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 תנודתי במגמה מעורבת ,מדדי ת"א  52ו 011 -סיימו ללא שינוי מהותי.
מדד הבנקים עלה בכמעט  3%בהובלת מניית בנק דיסקונט שעלתה בכ .7% -מנגד ,מדדי הביומד ,הבלוטק והטכנולוגיה ירדו
בכ 5.2% -כל אחד ,בהובלת מניית בבילון שהתרסקה בכ 01% -לאחר שפורסם כי גוגל לא תחדש עימה את ההסכם בחודש
הבא .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית אפריקה שעלתה בכ ,05% -ותיקנה מעט את ירידות השערים בחודשים האחרונים.
בנוסף ,מניות אלרוב ישראל ואלרוב נדל"ן עלו בכ 01% -כל אחת .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח
בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד נותרו ללא שינוי .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר ,ועלו
מעט במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.5% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.41% -מדד ת"א  72ירד ב ,4..1% -מדד הבנקים עלה ב ,...2% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  0.72%ומדד נפט וגז עלה ב .4.21% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.252ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.02% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ברמה
של  0511נקודות .בשבוע שעבר נתקל המדד ברמה בה הגיעו מוכרים רבים באזור  0301הנקודות כפי שניתן לראות בגרף
המצורף ,ומשם נרשם תיקון טכני כלפי מטה .יש לקחת בחשבון שכל ירידה שתעצר מעל רמת  0521הנקודות תחשב חיובית.
להערכתי ,מדד המעו"ף לא יירד מתחת לתמיכה החשובה באזור  0521הנקודות ,ובשבועות הקרובים נקבל היפוך מגמה חזרה
כלפי מעלה ותקיפה של שיא כל הזמנים ששוכן סביב אזור  0352נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב במהלך השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.252ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בירידות שערים של כחצי אחוז ,ירידה שלא הפריעה למדדים לסיים בעליות שערים נאות
בסיכום השבועי .על רקע נתוני מאקרו מעודדים ,עונת דו"חות טובה ותמיכה של ה"פד" בהמשך התכנית המוניטארית ,תאוות
הסיכון ממשיכה לגדול בשווקים ועיני המשקיעים נשואות לשבירת שיאים חדשים .כצפוי ,אמש ה"פד" אמר כי ימשיך לרכוש
אג"חים כחלק מתכנית התמריצים ולא רמז לגבי סיום קרוב של התכנית או צמצומה .ברננקי טען שהצמצום הפיסקאלי הוא
שפוגע בכלכלה וכמובן כל עוד לא יראו את השיפור הניכר באינדיקטורים הכלכליים לא יהיה שינוי בסטטוס קוו .מהבחינה
הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה
נמצאת סביב אזור  3.21ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 51הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  51המניות 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  )5111מדד המניות הצרפתי הצליח להתמך מעל אזור  5011-5021הנקודות ,ובכך
התקבל איתות קניה ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של  5211נקודות.
מדד הבנקים  -מדד הבנקים חתם שבוע מסחר חיובי ובסיכום שבועי עלה ב .5.07% -ביום רביעי המדד פרץ את הגבוה
השנתי האחרון ב 0502 -נקודות וביום חמישי המדד המשיך במגמה החיובית בדמות עליה של כאחוז .המדד ממשיך להפגין
עוצמה אל מול המדדים המובילים ,בפרט מדד המעו"ף ונראה כי הקטר של הבורסה בדרכו צפונה אל רף ה 0331 -נקודות.
הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד נסחר מעל  0502נקודות.
מדד נדל"ן  - 41ה מדד חתם את יום המסחר המסכם של שבוע המסחר בשיא שנתי חדש ובסיכום שבועי המדד הוסיף לערכו
 .1..7%טכנית המדד אומנם נסחר בשיא שנתי חדש ,אולם תצורת גרף המחירים וריבוי הימים השליליים במדד אינם בגדר
מגמה עולה קלאסית שכן רוב יומי המסחר המדד פתח בגבוה וחתם בשער נמוך .בשלב זה העלייה האיטית במדד עשויה
להימשך בטווח הקצר ויש לשים דגש על רף ה 311 -נקודות – התנגדות היסטורית .המגמה חיובית לטווח הקצר כל עוד המדד
נסחר מעל  307נקודות.
מדד יתר  - 10המדד התממש גם השבוע כאשר ביום המסחר האחרון (ה') המדד ירד ב 5.52% -והשלים ירידה מצטברת של
כ 1% -מרמת השיא השנתי .יום המסחר האחרון נפתח בגאפ יורד והמדד חתם את יום המסחר בנמוך היומי ,נתון המצביע על

עוצמת המוכרים במדד .בפועל מגמת המדד השתנתה היום סופית למגמה שלילית – לטווח הקצר וקיימת אפשרות סבירה
לבדיקת אזור התמיכה סביב  251נקודות כבר בשבוע המסחר הקרוב .רף  205נקודות הפך ,בשלב זה ,לרמת התנגדות.

ניתוח מניות
עזריאלי קבוצה ( – )4447121החברה,עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל .מרבית
פעילותה מתרכז,במרכזי קניות ובקניונים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני – המניה חתמה את שבוע המסחר במגמה חיובית ונושקת לרף התנגדות מהותי ב 00321 -נקודות .רמה זו
התנגדה לעליות מספר פעמים בתקופה של החודשים האחרונים ומסתמנת כרמת התנגדות מפתח להמשך המגמה החיובית.
פריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה טריגר ליציאתו של גל עולה חדש וכיבוש שיאים חדשים כאשר מחיר היעד הנוכחי סומן סביב
רף ה 05111 -נקודות
אורמת ( – )..0041החברה עוסקת בפיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח שבבעלותה והקמה של תחנות כוח להפקת חשמל
ממקורות גיאותרמיים ,כולל תכנון ופיתוח של טורבינות ויחידות כוח המשמשים להספקת אנרגיה חשמלית עבור אחרים.
ניתוח טכני – מניית החברה רשמה לפני למעלה משבוע שיא שנתי חדש ברמה של  5510נקודות ומאז נסוגה חזרה באיטיות
ובליווי מחזורי מסחר נמוכים יחסית .בשלב זה המניה מתבססת מעל הגבוה של סוף דצמבר אשתקד סביב  5312נקודות כאשר
הטווח בין  5312ל 5321 -נקודות משמש כאזור תמיכה והתבססות .יום היפוך דומיננטי סביב טווח מחירים זה יהווה טריגר
לתחילתו של גל עולה חדש ומחזור המסחר באותו היום חייב להיות דומיננטי ,נתון אשר יעיד על כניסת קונים חדשים לנייר.
פריצה של  5510נקודות תאשרר את המגמה החיובית עם מחיר יעד ב 5212 -נקודות כיעד ראשון.
אלביט מערכות ( )40144.1החברה ,אלביט מערכות ,עוסקת במגוון 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 .52
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 בימים האחרונים ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,01111יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי
שנאמר כאן,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  01111נפרצה והושג היעד הבא על  0.502שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה רמת  01111עוברת להיות תמיכה עולה ואילו רמת ,0.502הינה ההתנגדות
הקרובה,דשדוש בתחום יאשר המשך שחרור מתנדים ,לקראת יציאה .המניה נותרת תחת איתות חיובי.
מזרחי טפחות ( ).71192התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאות לאחרונה,במסגרת תבנית עולה,כאשר השבוע,שבה המניה מעל רמת
ההתנגדות הקרובה על ,5135ונתנה איתות לתקרת התבנית העולה יעד שכמעט הושג .רמת  5001כאזור תקרת התבנית
מהווה כעת התנגדות מיידית חשובה ,ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי ,כישלון ופתיחת מימוש או פריצה .התמיכה כעת
עולה לרמת .5135
קמה דע ( )4071447החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות
על פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות
ברמת,5111,והשלימה יעד על  2511כצפוי .יכולת נעילה מעל רמת ,2011אישר איתות חיובי נוסף ,איתות שהתקבל ,ושהוזכר
כאן ואף היעד ננעל על  .0111מאז,וכצפוי יצאה המניה למימוש בריא,אשר התקדם במשך השבועיים האחרונים,עד שנעצרה על
התמיכה המהותית באזור , 2111במונחי נעילה  ,שהוא קו מהלך עולה ראשי .בשני ימי המסחר האחרונים המניה בחנה את
אזור התמיכה,ונותרה מעליהם .ניתן להגיד שאיתות חיובי ,לפתיחת תיקון עולה יאושר ביכולת נעילה מעל ההתנגדות הקרובה
,הנקובה ברמת .2531

על רגל אחת
אפריקה ( ).4404.מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,למרות התיקון
העולה שראינו השבוע .רמת  221עולה כעת לתמיכה קרובה ,בעוד איתות חיובי המשכי לתיקון יתקבל רק ביכולת פריצת קו
מהלך יורד ראשי בשילוב  011אופקית ,מה שביום המסחר האחרון,נכשל.
כלכלית י-ם ( )471040מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .02המניה שנמצאת במהלך עולה ,יצאה
השבוע למימוש ,כאשר האיתות הראשון התקבל,בשבירת  33.0בשילוב קו מהלך עולה,תקרת תבנית .המניה המשיכה

במימוש וגם רמת התמיכה החשובה הבאה על  ,3511נשברה ביום המסחר האחרון .רמת התמיכה הבאה נמצאת על רמת
אזור ,5..1-3111ושם תיבחן בשנית .בשלב זה כאמור האיתות הוא שלילי לטווח הקצר.
כיל ( ).14041מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת ,3032ומשם החל שוב מימוש .רמת  5111-5711הוא אזור תמיכה מהותי,וכל עוד אנו מעל אזור זה,אזי
התיקון העולה במניה תקף.איתות מהותי יותר יתקבל ביציאה מתחום ,3032-5711כאמור.
בזן ( ).170.11מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי המניה השבוע,למעשה החלה בתיקון עולה
למפולת האחרונה ,ואיתות טכני ראשון ,התקבל ביכולת פריצת קו מהלך יורד שנשבר לאחרונה.כל עוד המניה נמצאת מעל קו
זה,ובמונחי היום על רמת אזור  ,015אזי התיקון העולה תקף.אזור  005..-051הוא אזור התנגדות חשוב כעת ,ורק יכולת
נעילה מעל ,יאשר איתות מהותי להמשך תיקון עולה.
סלקום ( )4404191מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות במהלך עולה,כאשר לאחרונה,נכנסה המניה לתחום
התכנסות מחירים שביום המסחר האחרון,המניה הגיעה בסמוך לתמיכת התכנסות זו .רמת התמיכה נקובה באזור ,5171,ואילו
תקרת התבנית באזור  .5501כאמור האיתות הקרוב יהיה מן הסתם ,שבירת התבנית ואיתות שלילי ,או היפוך על תמיכה
ויציאה לתקרת התבנית בשלב ראשון .למעקב.
אינסולין ( )44.04.4מניות החברה ,שנמצאות תחת מהלך עולה הגיעו לאחרונה ,לתקרת תבנית עולה באזור ,352ונכשלו
בשלב זה בפריצת רמה זו .המניה יצאה למימוש וביום המסחר האחרון השכילה להינעל על תמיכה חשובה קצרת טווח על
. 5.0וזאת לאחר היפוך על קו תמיכה עולה מעט מתחת לרמה זו .יום המסחר הבא,הינו יום חשוב,בו נקבל את התנהגות
המניה לגבי התמיכה העולה כעת על  .5.0אזור  357מהווה כעת התנגדות קרובה.
מזור רובוטיקה ( )440.111מניות החברה שנמצאות תחת מימוש,לאחר מהלך עולה נאה,הגיעו השבוע עד לתמיכת קו
מהלך עולה ראשי,ולמעשה במשך כל השבוע נעו במונחי נעילה מעל קו תמיכה עולה חשוב זה .ההתנגדות כעת נקובה על רמת
 3511כאזור חשוב ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי להמשך תירון עולה.מנגד שבירת אזור  3111כתמיכה במונחי נעילה
יאשר איתות שלילי למניה.
לאומי ( ).01.44מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .52טכנית,ניתן לראות כי לאחר מהלך חד מתקן עולה,המניה נכנסה
בשבועיים האחרונים להתכנסות מחירים ברורה,כאשר ביום המסחר האחרון,נפרצה התכנסות זו עם יעד לרמת03.0,שהיא גם
התנגדות אופקית-תחתית גאפ היסטורית.
חלל תקשורת ( )407.911מניות החברה ,בחדות השבוע ,עקב ארוע פונדמנטאלי ,שבהמשך הוברר כפתיר .עקב כך
האפשרות לתיקון עולה גם טכנית קיים כאן,כאשר התמיכה באזור,5071,מול התנגדות קרובה על רמת  ,5511הכל במונחי
נעילה .יציאה מתחום זה יאשר את האיתות לטווח הקרוב .כלומר ,שבירת תמיכה או פריצתה התנגדות ואיתות לתיקון עולה
המשכי.
חברה לישראל ( )12.042מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52טכנית  ,המניה כעת נמצאת מתחת להתנגדות על
,011111וכל שכך אין בשלב זה איתות חיובי לתיקון עולה המשכי .יכולת נעילה מעל ,יאשר את היעד הבא על רמת אזור
.511111
בזק ( ).90044מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52השבוע במסגרת המימוש הנוכחי,בדקה המניה את תמיכת אזור
 011החשוב והצליחה במונחי נעילה לסיים מעליו.בשלב זה המניה כאמור מעל תמיכת  ,011מול התנגדות על  002במונחי
נעילה ,כאשר האיתות הא לטווח הקצר יתקבל במונחי נעילה,ביציאה מתחום זה.

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 המני ות 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 לעיי ל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

