הסקירה השבועית של ספונסר – 04.09.2011
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א רשמה שבוע מסחר חיובי במיוחד כשמדד המעו"ף הצליח להשאר ירוק בכל ימי המסחר .מדדי
המניות המובילים סגרו בעליות שערים חדות של כ 5% -בממוצע כשמדד הנדל"ן אף הגדיל לעשות כשעלה בכ 7.3% -בהובלת
מניית אפריקה נכסים שזינקה בכ .17.5% -עוד במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות חלל תקשורת ,כור ונצבא שעלו בממוצע בכ-
 16%כל אחת .מנגד ,בלטה לרעה מניית מנופים שירדה בלמעלה מ 6% -לאור המכירה הצפויה של ג'קי בן זקן.
באפיק הסולידי נרשמה גם כן השבוע מגמה חיובית כשמדדי התל בונד רשמו עליות שערים חדות של כ 1.5% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים נאות בטווחים הארוכים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ0.7% -
במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( זינקו בטווחים הארוכים בכ .1.4% -מחזורי המסחר היו נמוכים ועמדו על
כמיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3.98% -מדד ת”א  75עלה  ,5.41% -מדד הבנקים עלה ב ,5.04% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע עלה של  7.35%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .3.37%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,ירידה שבועית של  1.4%לרמה
של  3.574ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך לתקן כלפי מעלה גם השבוע ,והפעם גמע כ 4% -נוספים וסגר ברמה של  1132נקודות ,לאחר
שבתחילת השבוע הצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה את רמת  1100הנקודות שהיוותה התנגדות נקודתית .כעת ,המדד צפוי
להמשיך ולדשדש כשהיעד למהלך העליות הנוכחי נמצא ברמה של  1150נקודות כשמנגד ,התמיכה המשמעותית נמצאת ברמת
 1050הנקודות והיא נקודת המפתח של המפולת הנוכחית .רק שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי מחודש.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם ירידות שערים של כ 1.4% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.575ש"ח לדולר .המרות
סוף חודש אוגוסט הצטרפו למימושי העליות האחרונות ויצרו תיקון עמוק במסחר שבין הדולר לשקל  -משיא של  ,3.6250ירד
היחס בין המטבעות ,בטווח של ארבע ימים ,בלמעלה משמונה אגורות .כעת ,המטבע צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים
בטווח שבין  3.53-3.70ש"ח לדולר
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים חדות של למעלה מ 5% -בשבוע החולף לאחר שנתמך בצורה יפה
מאוד מעל רמת  4800הנקודות ומשם זינק עד לרמה של  5400נקודות .רמת  4800הנקודות החזיקה מעמד גם לפני שנה ולעת
עתה נראה שהיא מהווה התחתית של התיקון הנוכחי כלפי מטה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נועל שבוע מסחר חיובי שני ברציפות ובסיכומו עולה כ  ,5%היעד אותו ציינו בשבוע שעבר נסגר
כשהמדד מגיע לאזור של  1100/10נקודות .טכנית אזור התנגדות שנוצר בשלושת הימים האחרונים סביב  1110מזמין מוכרים
לטווח הקצר ,אזור התנגדות מעל שוכן סביב  1125נקודות שהוא פתח גאפ פתוח שפריצתו תביא ליעד מהיר לרמה של 1177/80
נקודות וסגירתו של הגאפ.
מדד נדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נועל שבוע מסחר חיובי מאוד בעליות של מעל  7%ונעצר בדיוק בקצה עליון של אזור התנגדות
אופקי סביב רמה של  276נקודות ופתח של גאפ פתוח .פריצה של אזור זה תביא ליעד מהיר מאוד סביב  288נקודות וסגירה של
הגאפ .מנגד ישנו גאפ פתוח סביב  260נקודות שנוצר השבוע שסביר שגם סגירתו תראה בעתיד הקרוב.
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 .אזור התמיכה החזק אותו ציינו בשבוע שעבר הוציא מהלך עולה חזק מאוד במדד ואף מביא אותו
לגבוה חדש ולאזור התנגדות סביב  2250נקודות .ניתן לראות בשני ימי המסחר האחרונים את אזור המוכרים ואת הצל בשני
הנרות האחרונים שמעידים על מוכרים באזור  2250/60נקודות .נראה שהמדד מיצה את הגל המתקן ופניו יהיה לסגירת "חובות"
בדמות גאפ פתוח סביב  2170נקודות.
זהב – לאחר שבסקירה הקודמת נאמר שבעקבות היווצרות נר הפטיש ייתכן ונראה עליות במתכת היקרה  ,קיבלנו מהלך עולה
שכרגע נבלם באזור  , $1840-$1830פריצת  $1840תביא להמשך המומנטום העולה של הזהב עד ל .$1910-$1900-מצד שני
שבירת  $1814תביא להמשך התיקון היורד עד ל. $1660-
כסף – הכסף עדיין נסחר בתוך התעלה העולה וההתנגדות הקרובה  $42.23חייבת להיפרץ כדי להמשיך בעליות עד לתקרת
התעלה העולה  ,כל עוד הכסף נסחר בתוך גבולות התעלה ההנחה הטכנית היא עליות במתכת  ,רק שבירת הרמה הפסיכולוגית

 $40בנוסף לשבירת התעלה העולה תביא למהלך יורד ,יש לציין שהמתכות נסחרות בקורלציה הפוכה לשוק ולכן המשך התנועות
תלוי בתנועת השוק.
נפט – מהסקירה של שבוע שעבר נאמר שפריצת  $86.50תביא לעליות עד  $89.70ואכן קיבלנו מהלך מדויק ביותר משום
שהעליות של הנפט נבלמו בדיוק ב $89.70-ומשמה הנפט מתקן למטה  ,כרגע קיבלנו ביומיים האחרונים  2נרות היפוך ומיצוי
מהלך ולכן ההנחה הטכנית היא יציאה למימוש או תיקון טכני שיכול להחזיר את הנפט לאזור  $86.50-$87.60בתור התחלה
ומשם צריך לבחון את התנהגות השוק משום שהנפט הולך יד ביד עם השווקים .יש לציין שב $83-ישנה תמיכה חזקה מאוד לזהב
השחור ושבירתה תביא לירידות ל $80-ו.$75-
יורו/דולר – היורו נמצא במומנטום דובי ביותר לאחר שהבעיות במאזנים של הבנקים האירופאים ובמיוחד הצרפתיים והגרמניים
צפות על פני השטח  ,בהתאם לסקירה הקודמת היורו שבר את רמת התמיכה  1.4280והאיתות כרגע בצמד הוא שורט עד
 1.4070ו. 1.3830-
פאונד/דולר – הצמד שבר את קו המגמה העולה בגרף יומי וההנחה הטכנית היא המשך ירידות ברגע שהתמיכה  1.6190תישבר,
היעד הראשון לירידות  1.6090-1.6000ומשם נבחן מחדש  ,יש לציין שהדולר יתחזק כשהשוק ירד ולכן כל הצמדים שנסחרים מול
הדולר יירדו בהתאם.
אוסטרלי/דולר – בגרף יומי רואים נרות היפוך ומיצוי מהלך העליות המתקן למגמה היורדת הראשית  ,מהאזור מחירים הנוכחי
שווה לנסות לתפוס שורט עם סטופ מעל הגבוה של אתמול ויעדים פתוחים למקרה שהשוק יחזור לירידות חדות משום שהצמד
נסחר אחד לאחד עם השווקים בארה''ב .

ניתוח מניות
ישראמקו יה"ש ) – (232017השותפות; ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.
ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי על הגרפ המנייה עדיין נמצאת במהלך יורד  ,דבר המתבטא על
תנועה מתחת קו מגמה יורד ברור .עם זאת  ,ביום המסחר האחרון ננעלה המנייה בדיוק על קו מגמה זה  ,ככ שיכולת פריצה
בקרוב את רמת –  , 39.4יאשר אתות חיובי ראשון -עם יעד קרוב ברמת  . 40.9-מנגד גם התמיכה החשובה הינה דיי קרובה
ועומדת ברמת  38-במונחי סגירה ,כך שאם מסכמים את התמונה – יש לנו כאן מנייה שלפני הכרעה -דהיינו -פריצת  , 39.4או
לחילופין שבירת - 38וקבלת אתות שלילי המשכי - .שווה מעקב.
רציו יה"ש ) – (394015השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ) ,(1992עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות )הנאמן כשותף מוגבל( מצד אחד ,ובין רציו
חיפושי נפט )השותף הכללי( מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי בגרפ השבועי המצ"ב  ,נראה כי המנייה  ,הגיעה לתחתית
ברמת –  33.9המסמנת כעת את התמיכה החשובה במסגרת המהלך היורד .ניתן עוד לראות כי חל היפוך על תחתית זו  ,אולם
עדיין אין פריצת קו המהלך היורד הראשי .פריצה שכזו יאשר אתות ראשון לעבר רמת  ,40ולאחר מכן לעבר 44.1 -ששם למעשה
נמצאת תקרת התנועה הרוחבית של החודשיים האחרונים .לפי מכלול התמונה הטכנית השבועית כאמור -יש בהחלט מצב
להמשך תנועה לתקרת התנועה הרוחבית כאמור על  , 44.1כאשר בכל מקרה הסטופ ננקב ברמת . 33.9

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 .מבחינת התמונה הטכנית המנייה עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי  ,ואפ
שברה לאחרונה קו תמיכה עולה ארוך טווח .לטווח היותר קצר  ,ניתן לראות כי-רמת  42דולר הינה ההתנגדות הקרובה כעת ,
ורק פריצתה יאשר אתות חיובי לעבר  45דולר ששם ההתנגדות המהותית .ס"הכ בשלב זה תיקון עולה למגמה שלילית  ,על כל
המשתמע מכך.
בזק ) – (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מניות החברה נותרות עדיין תחת אתות שלילי כאשר בשלב זה
המנייה נותרת במהלך רוחבי בתחום  744-806במונחי סגירה .ביום המסחר האחרון ננעלה המנייה קרוב לרמת ההתנגדות  ,כך
שרק פריצה יאשר המשך תיקון עולה  ,ואתות חיובי ראשון לשינוי כל שהוא.
כיל ) – (281014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,כי המנייה שנמצאת תחת תיקון עולה למהלך
היורד האחרון  ,ננעלה ביום המסחר האחרון מעל רמת ההתנגדות  .5190-יכולת שמירת רמה זו כתמיכה ביום המסחר הבא ,

יאשר את הפריצה  ,ולמעשה יאשר  ,יעד ראשון על .5600 -אי יכולת לשמור על התמיכה יאשר פריצת שווא ,וחזרה להמשך
המימוש .למעקב.
בזן ) – (2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי רמת  210אופקית הינה התנגדות מהותית
ועקשנית  ,לטווח הקרוב  ,כך שרק פריצה של רמה זו יאשר אתות המשך תיקון עולה במנייה .סגירה מעל רמה זו יאשר אתות
חיובי בברור  ,ועם יעד ראשון על רמת  220-בשלב .1

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.

