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 תנודתי במגמה מעורבת .מדדי ת"א  52ות"א  011ירדו בכ0.2% -
בממוצע בעיקר בגלל ירידות שערים חדות במניות כי"ל והחברה לישראל ,שצנחו בכ 51% -כל אחת ומשכו את המדדים
המובילים כלפי מטה .מנגד ,שאר המדדים עלו בכ 0.2% -בממוצע כל אחד ,כששוב מדד התקשורת בלט לטובה כשעלה בכ-
 3.6%נוספים ובכך השלים עלייה יפה של  63%מתחילת השנה .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות בבילון ודלתא כשעלו בכ-
 01%כל אחת ,לאחר שהאחרונה פרסמה דו"ח מצוין .מחזורי המסחר עלו מעט ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום ,כשביום שני היה
מחזור גדול וחריג בגלל הקריסה במניית כי"ל ומנגד ,ביום ראשון נרשם שיא שלילי חדש עם מחזור של  623מיליון ש"ח בלבד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בממוצע כ .1.6% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר וכ1.62% -
במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו מנגד בכ 1.62% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4..1% -מדד ת"א  32עלה ב ,0.12% -מדד הבנקים עלה ב ,2..4% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עלייה של  0.0.%ומדד נפט וגז עלה ב .4..7% -בשוק המט”ח הדולר היציג ירד מעט ונסחר כרגע (שישי) ברמה
של  6.23ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.3% -במהלך השבוע החולף בגלל ירידות שערים חדות במניות כי"ל והחברה לישראל ,וסיים
את המסחר ברמה של  0511נקודות .כרגע ,שבירה של רמת התמיכה הקרובה באזור  0511נקודות ,תבשר על המשך ירידות
שערים לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת ברמה של  0032נקודות ,אולם כפי שאנחנו כותבים כבר זמן רב ,המשך
עליות בארה"ב לא ישאירו ברירה לשוק המקומי ,אלא להמשיך ולעלות לכיוון רמת  0521הנקודות .רק אם וכאשר תגיע פריצה
ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך לדשדש מול השקל גם בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  6.23ש"ח
לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים ,המדדים דאו ג'ונס וה S&P 500 -שברו את שיא כל הזמנים וה--
 S&P 500חצה לראשונה את רף ה 0,311-נקודות .ברקע למסחר :הותרת הריבית בגוש היורו על כנה ,פרסום דרישות
ראשוניות לדמי אבטלה ,פרסום מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני והודעת הפד מאמש כי ימשיך בתוכנית רכישות האג"ח בהיקף
של  12מיליארד דולר בחודש .באירופה נסגר יום המסחר במגמה חיובית ,כאשר הדאקס הגרמני קפץ  0.3%והקאק בפאריז
הוסיף ( 0.52%קרדיט ל .)Iforex -בהתאם לצפי מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש סביב אזור  6.31ש"ח לדולר ונתמך מעל
אזור  6.22ש"ח לדולר ,אם לא תהיה הפתעה חדשה ,המטבע האמריקאי צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות בשבועות
הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  61החברות 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
 )0113מדד המניות הגרמני נתמך ומתחיל לייצר מהלך עולה משמעותי מעל לרמת  1111הנקודות וככל הנראה ימשיך צפונה
בחודשים הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים אינו מחדש דבר וממשיך לדשדש בין רמה של  0011ו  0511נקודות .נעילת השבוע התבצעה
באמצע טווח הדשדוש קצת מעל  0021נקודות .טכנית ,לטווח סופר קצר השפל סביב  0061נקודות יכול להביא לגל עולה
ואפשרות להגיע לאזור של .001152
מדד הנדל"ן  – 47כפי שציפינו ,הירידות המתונות במדד הנדל"ן הביאו לתקיפה נוספת של השיא האחרון ואזור התנגדות
אופקי מהותי גם בטווח היותר ארוך סיבב רמה של  632-3נקודות .טכנית השפל האחרון שנוצר ברמה של  623נקודות הינו
רמת הסטופ הקרובה למחזיקים במדד כשההערכה שלנו שיש סיכוי לפריצה אמיתית.
מדד היתר  – 72מדד היתר פרץ ביום המסחר האחרון את רמת השיא השנתית סביב  26556נקודות ובכך ממשיך את המומנט
החיובי שלו בשנה האחרונה .טכנית המדד נותן יעד חדש לכיוון  22152נקודות לטווח הקצר כשהסטופ נמצא סביב אזור הנמוך
השבועי ב  255נקודות.

ניתוח מניות

לאומי ( – ).21.44בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם .הבנק מאורגן
ב 3-קווי עסקים :הבנקאות העסקית ,הבנקאות המסחרית ,הבנקאות הפרטית והבנקאות הקמעונאית .חלק מהשירותים
הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,שוק ההון ,משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – השבוע קבלנו דוגמא וגם סיבה לחולשה של מניות בנק לאומי כשהחברה לישראל בה מחזיק הבנק ירדה מעל ל
 51%בגלל הודעת יצרנית האשלג הרוסית אורלקלי על פרישה מתאגיד השיווק השולט בכ  31%משוק האשלג העולמי .מניית
בנק לאומי ירדה בחדות בעקבות ההודעה והגיע לאזור התמיכה אותו ציינו סביב  0011ואף נסחרה מתחתיו .ניתן לראות שאזור
 0031511נקודות מחזיק בינתיים כשהמניות לאומי התאוששו ביומיים לאחר מכן .טכנית סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש אזור
כניסה נוח סביב רמת תמיכה חזקה ומוכחת עם סטופ ברור בסגירה מתחת ל  0031נקודות .שבירה של רמה זו תיתן איתות
מכירה ברור למניה עם פוטנציאל למימושים חדים בטווח הקצר.
בזן ( - )0722012החברה ,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 – מניות החברה ממשיכות להפגין חולשה טכנית חזקה מאוד ,קו מגמה יורד תלול יחסית דוחף את המחיר כלפי
מטה בארבעת החודשים האחרונים .אזור תמיכה קרובה נמצא סביב רמה של  021נקודות ,תמיכה של השפל האחרון ואזור
עגול ופסיכולוגי ,שבירה של אזור זה ימשיך את הטרנד השלילי עם סיכויים טובים לפגוש בשפל של ספטמבר שנה שעברה
ברמה של  061-062נקודות .מנגד ,היפוך סביב רמה זו יכול לתת אפשרות כניסה לסוחרים אגרסיביים ולטווח הקצר .למעקב.
אינסוליין ( - )44024.4החברה ,אינסוליין מדיקל בע”מ ,עוסקת במחקר ,פיתוח ,ייצור ושיווק של טכנולוגיה ומוצרים לשיפור
אפקטיביות של ”אינסולין לזמן הארוחה” ,הניתן לחולי סוכרת בהזרקה תת עורית ממשאבות אינסולין או ממזרקים.
ניתוח טכני – שבוע מעניין עבר על מניות החברה כשביום רביעי דיווחה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם ג'ונסון אנד
ג'ונסון בגרמניה .טכנית המניה הגביה במצופה בעליות חדות אולם נבלמה בדיוק באזור בו נבלמה בשבוע שעבר סמוך מאוד
לרמה של  511נקודות שם אזור התנגדות מהותי סביב  511-3נקודות .טכנית הסיכון בשלב זה עולה על הסיכוי ורק נעילה מעל
רמה שצוינה תביא להמשך המגמה החיובית במניה.
אלביט מערכות ( – )4224401החברה,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 .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 כעת רמת  ,03131מהווה התנגדות מיידית ,ויכולת נעילה מעל ישלח המניה לעבר היעד הבא באזור,
.03311התמיכה המהותית כעת נמצאת על קו תמיכה עולה לטווח הבינוני ,ברמת אזור .02321
מזרחי טפחות ( – ).2719.התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאים תחת מימוש לאחרונה ,כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור
לטווח הקצר ,+קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת 6131במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  ,+3111בשלב זה ,כאמור המניה עדיין תחת
מימוש ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת .6111,
עזריאלי קבוצה ( – )44421.2החברה,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 שנמצאת כעת במהלך עולה ברור ,פרצה השבוע תחום התכנסות מחירים ברמת אזור ,00111מה שאומר
שניתן איתות ליעד הקרוב הבא על רמת  00331בשלב זה .סביר להניח כי שם המניה תצא למימוש ואולי גם לבדיקת רמת
הפריצה האחרונה.

על רגל אחת
שופרסל ( – )...29.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
פרצה השבוע את רמת  ,0613ולכן היעד כעת הינו  .0252רמת  0613במונחי נעילה עובר לתמיכה מהותית קצרת טווח.
קמהדע ( – )4221442מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור,
הייתה תחת מימוש לאחרונה ,ולאחר מכן השלימה את גובה המימוש עד לרמת השיא ואף מעט מעל .בשלב זה אזור 3311
במונחי נעילה,מהווה את רמת ההתנגדות ,כאשר אזור  3311את קו התמיכה הקרוב החשוב.השבוע חל היפוך על התמיכה
ונראה כי רמת השיא תיבדק מלמטה שוב.

ישראמקו ( – )09024.יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי לאחרונה,המניה פרצה קו
מהלך יורד לטווח הקרוב,מה שאומר כי היעד הקרוב הינו  ,32.1רמה שהושגה השבוע ,ולכן רק נעילה מעל יאשר איתות חיובי
נוסף.
אפריקה ( – ).44240מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי.בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל ,355-לכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור.
פרטנר ( – )4229121מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  .52מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת כעת בתנועה
עולה ,ולאחר מהלך נאה עולה לאחרונה.רמת אזור  ,5111-5121מהווה כעת התנגדות מהותית ורק יכולת פריצה כאן יאשר
איתות חיובי נוסף .רמת  5231הינה התמיכה החשובה קצרת הטווח.
אורמת( – )0.2242מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה בשבועות האחרונים נסחרת במהלך
רוחבי,אולם מתחת קו מהלך יורד ברור.איתות חיובי ליציאה מתחום רוחבי זה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  5511וקו
מהלך יורד .נציין כי התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת אזור .5011
כלכלית י-ם ( – )422242מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011פרצו את רמת אזור  5111הידוע,ביום המסחר האחרון
ובמחזור תומך .לכן ,היעד כעת עומד על רמת  ,6051כאשר  5111מהווה תמיכה מהותית במונחי נעילה לטווח הקצר.

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 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 ו5או מכשירים פיננסים.

