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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר סוער במיוחד ,מלווה במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים עבר על הבורסה בת"א .מדדי
המעו"ף ,ת"א  75והנדל"ן ירדו בכ 0.7% -בממוצע ומנגד ,מדדי הבנקים ,היתר והנפט והגז עלו בכ 1% -בממוצע .במדד ת"א
 100בלטו לטובה מניות גיוון אימג'ינג' והבנק הבינלאומי שעלו בכ 7% -כל אחת .מנגד ,בצד השלילי מניית אלביט הדמיה צנחה
בכ 13% -נוספים ומניות נכסים ובנין ואלקטרה נדל"ן ירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה חיובית מלווה בעליות שערים בכל סוגי אגרות החוב .מדדי התל בונד תיקנו את הירידות של
השבוע שעבר ונסחרו בעליות שערים חדות של כ 1% -בממוצע .באג"ח הממשלתי המסחר לווה גם הוא באווירה אופטימית
ובירידת תשואות .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.1% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות
(השחרים) עלו לאורך כל העקום עד  .0.1%מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ההאחרונה ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0..0% -מדד ת”א  75ירד ב ,0..0% -מדד הבנקים עלה ב ,3..0% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  0..0%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .0...%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של
 2.2%לרמה של  3.39ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.8% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1228נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד נתמך השבוע בפעם הרביעית מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1220נקודות וזאת לאחר ששבר את רמת
התמיכה החשובה הקודמת סביב  1280נקודות .שבירה ברורה של רמה זו תהווה איתות שלילי משמעותי עם יעד ראשוני אבל
לא סופי ברמה של  1160נקודות .בצד החיובי נציין כי רק כאשר המדד יפרוץ חזרה כלפי מעלה בצורה ברורה את איזור 1280
נקודות יתקבל איתות קניה (לונג).
מדד הבנקים  -כמו שנכתב בסקירה שבוע שעבר אזור התמיכה סביב  1240/50למרות שנשבר בשבוע שעבר הצליח להביא
שוב קונים למדד ומדד הבנקים אכן תיקן בתחילת השבוע את הירידות החדות במדד וזינק בשלושת ימי המסחר הראשונים עד
לרמת  1320נקודות .בחציו השני של השבוע ראינו מימושים חדים בעקבות המימושים ארה"ב וחזרה כל הדרך למטה לאזור
התמיכה סביב  1240/50נקודות .טכנית המשך יורד שבוע הבא יכול לשלוח את המדד לירידות חדות יותר ולבדיקה של הנמוך
האחרון סביב  1230ואף נמוך מכך.
מדד נדל"ן  - 3.עוד שבוע שלילי עבר על מדד הנדל"ן בבורסה המקומית אשר השיל מערכו כחצי אחוז .ניתן לראות את
העליות המהירות והחדות של תחילת השבוע ואת ההמשך לאחר מכן בדומה למדד הבנקים .טכנית אזור אופקי חזק מאוד
נמצא סביב רמת  320נקודות שרק שבירתו תעמיק את ירידות השערים.
מדד הנסד"ק  - 300מדד 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 .פתיחת שבוע המסחר המאוחרת (ביום שלישי עקב יום הזיכרון בארה"ב) הביאה הרבה
אופטימיות לשוק עם חדוות קניות ונעילה בעליות שערים חדות מאוד ,ביום רביעי לאחר מדד התעסוקה של  ADPשיצא נמוך
מהציפיות ראינו מימושים חדים מאוד שלא נראו המון זמן בבורסות ארה"ב .טכנית המדד ביום שלישי נתקל באזור התנגודת
אופקי סביב רמה של  2370נקודות וחזר למטה ביום שלאחר מכן ,הגאפ שנפתח ביום שלישי כמו גם הגאפ העולה סביב 2350
נסגרו השבוע .רמת תמיכה לטווח הקצר נמצאת בשפל האחרון סביב  2300ששבירתה ככל הנראה תשלח את המדד לרמות
נמוכות יותר ובדיקות השפלים האחרונים סביב 2250ו .2200
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי ממשיך לדשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שעדיין לא הצליח לפרוץ את רמת
ההתנגדות החזקה סביב  6100נקודות ובתקופה האחרונה נתמך מעל רמת התמיכה של  5800הנקודות .רק פריצה ברורה של
ההתנגדות המדוברת כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי צנח בכ 2.2% -בסיכום שבועי ונסחר מתחת לרמה של  3.40ש"ח לדולר לאחר שכצפוי לא
הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ומשם חזר לרדת כלפי מטה .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר
יחזור לבקר ברמות הנמוכות בהן כבר ביקר בעבר של  3.20-3.30ש"ח לדולר.
יורו-דולר – אזור התמיכה אותו ציינו בשבוע שעבר סביב  1.4אכן החזיק וראינו התחזקות של האירו מול הדולר גם בשבוע
המסחר האחרון .אתמול (חמישי) הגיע הצמד לאזור התנגדות אופקי סביב  1.45שאמור לבלום את הצמד לטווח הקצר ,המשך
מעל רמה זו תחזק את המומנט החיובי של האירו מול הדולר עם יעד סביב אזור השיא ,מנגד אי פריצה של אזור זה יביא
להתחזקות הדולר עם סיכוי טוב לשבור את רמת  1.4כלפי מטה.

ניתוח מניות
אסם ( - )400030החברה ,אסם השקעות בע”מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,
ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה
ומזון לחיות מחמד.
המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות.
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי
בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות
ניתוח טכני– המניה תחת מימוש בשלב זה ,נועלת את השבוע מתחת ל רמת  5600ונראה כי היא בדרכה לבדיקת  5350שהיא
גם התמיכה החשובה ביותר בשלב זה
אלביט מערכות ( - )30.3320החברה ,אלביט מערכות בע”מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני – מתקרבת בפעם השלישית השנה לרמת התמיכה האופקית  ,16870שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי
ביותר ותוציא מהלך יורד גדול יותר ,מאידך היפוך ברמה הנוכחית יכול יאפשר קניה עם סטופ נוח וקרוב יחסית .לסיכום ,קניה
אפשרית לאגרסיבים בלבד ,להערכתי התמיכה לא תחזיק והנייר ירד נמוך יותר בטווח הקצר.
גזית גלוב ( - )324033החברה ,גזית-גלוב בע”מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה”ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים
ניתוח טכני – המניה מתקשה בחציית רמת המחיר  4600ובשלב זה נסוגה לאחור ,התמיכה הקרובה שוכנת ב  ,4200שבירתה
תשלח את הנייר להתמודדות עם רצועת התמיכה החשובה ביותר והיא  ,3980-4050במידה ורצועה זו תשבר יצא תיקון עמוק
בהרבה בנייר.
ישראמקו ( - )20203.השותפות ,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 במדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להסחר מעל רמות התמיכה  38.5-40וכל זמן שכך לא מקבלת איתות שלילי .מלמעלה רמת
ההתנגדות המשמעותית ביותר שוכנת סביב  45אג' ,פריצה של רמה זו תהווה חיסול של המהלך היורד ואיתות להיפוך מגמה.
כאמור ,בשלב זה להמתנה ומעקב בלבד תוך תשומת לב לרמות החשובות שצויינו לעיל.
שטראוס ( - ).04034בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה”ב) בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון
מוצרי מזון החברה ,שטראוס גרופ בע”מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי ”דנונה” ,הקונצרן
האמריקאי ”פפסיקו” והחברה האיטלקית ”לוואצה” .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג ”יד מרדכי” ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד ”מקס ברנר” והפעלת ” ”Chocolate Barsבארץ ובחו”ל
תחת המותג ”מקס ברנר” .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני-המניה תחת מימוש ,נבלמת בשלב זה מעל רמת התמיכה החשובה  ,5160שבירה של רמה זו תעמיק משמעותית
את המהלך היורד בנייר ,מלמעלה רמת  5500-5600מהווה התנגדות שרק פריצתה תחסל את המהלך היורד.
חברה לישראל ( - )..403.החברה ,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.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה נותרת עדיין תחת מימוש ומתחת קו
מהלך יורד ,המשמעות ,המימוש בתוקף כל עוד שנמצאת מתחת לקו מהלך זה .עם זאת ,נראה כי התמיכה הקרובה נותרת
ברמת  ,350000והיותר חשובה על קו מהלך עולה ארוך טווח בשילוב ממוצע  ( ,400נכון להיום על  – ) 338359רמה זו הינה

תמיכה מהותית  ,ויכולת היפוך על תמיכה זו –בשילוב פריצת קו מהלך יורד יכול לתת איתות מחודש למהלך עולה מתקן
לפחות .ברור שבמידה וגם רמת תמיכה זו נשברת אזי ,האיתות השלילי מקבל חיזוק נוסף .למעקב
כיל ( - )2.3030החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,המנייה נמצאת עדיין מעל קו תמיכה ארוך
טווח ,ובחודשים האחרונים תחת התכנסות מחירים כנראה בגרף .לטווח הקצר המנייה נותרת מתחת קו מהלך יורד ,והיא
מתקרבת לתמיכה כפולה של שילוב קו המהלך העולה ארוך הטווח ,ותחתית התכנסות המחירים ,באזור .5200 -יכולת המנייה
להתהפך על התמיכה כפולה ולפרוץ את קו המהלך היורד ,יאשר איתות חיובי ראשון לתיקון עולה כלשהוא ,ומנגד שבירת
התמיכה המהותית שצוינה תאשר איתות שלילי המשכי .למעקב

על רגל אחת
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב ,לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' אשר טכנית היא
נקבעת בחו"ל ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי –המנייה שנמצאת במסגרת תיקון עולה הגיעה
להתנגדות חשובה בדמות רמת ממוצע  -200נכון להיום על 50.84 -דולר .רק יכולת לפרוץ רמה זו ,יאשר המשך מהלך עולה
מתקן כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת  52דולר.
פריגו ( - )PRGOמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,25וגם בארה"ב .טכנית היא נקבעת בחו"ל ,ולכן הניתוח הטכני
יתבסס על גרף חו"ל .נראה כי המנייה ,שנמצאת עדיין 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  85.7-דולר ,וקו מהלך יורד ,רמה שהגיעה אליה כעת,
יאשר יעד  1על השיא ברמת  92.3דולר.
נייס ( - )NICEמניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  25וגם בארה"ב .טכנית היא נקבעת בחו"ל ,ולכן הניתוח מתבסס על
גרף חו"ל .לפי ניתוח זה נראה כי -המנייה ממשיכה לשהות על קו תמיכה עולה ולאחרונה לאחר מימוש קצר התהפכה שוב על
תמיכה עולה זו  ,כאשר יכולת פריצת רמת התנגדות קרובה על 36 -דולר  ,יאשר יעד לרמת  .38.5דולר בשלב ראשון.
ישראמקו ( - )20203.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנותרת במימוש כעת
מתקרבת לאזור תמיכה ברמת  40 -39דולר .למעשה כאן יתקבל האיתות ההמשכי במנייה  ,כאשר היפוך באזור זה -ויכולת
פריצת ממוצע  ( 50כרגע על רמת  ) 42.39יאשר איתות כניסה  ,בליווי סטופ צמוד ,ומנגד שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי
המשכי.

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 המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה ז ו 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.

