הסקירה השבועית של ספונסר – 06.10.2013
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 ,ללא שינוי מהותי במגמה מעורבת .רוב המדדים המובילים סיימו
בתזוזות קלות ולא משמעותיות ,למעט מדדי היתר והביומד שבלטו לטובה כשזינקו בכ 4% -כל אחד ,בהובלת מניות כן פייט
שזינקה בכ 44% -לאחר המלצה מאוד חיובית ,קרדן אן.וי שעלתה בכ ,52% -ומניות מזור ואקסלנז שעלו בכ 41% -כל אחת.
במדד ת"א  411בלטה לטובה מניית כלל ביוטכנולוגיה שעלתה בכ ,44% -איזיצ'יפ עלתה בכ 9% -ומניות החברה לישראל
וקומפיוג'ן שהוסיפו לערכן כ 8% -כל אחת .מנגד ,מניות נייר חדרה ודלק רכב ירדו בכ 1% -כל אחת .מחזורי המסחר המשיכו
להתרחב ועמדו על כ 4.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום ,למעט יום חמישי בו נרשם מחזור גדול במיוחד של למעלה מ3 -
מיליארד ש"ח בעקבות עדכון המדדים וכניסתה של אופקו למדד המעו"ף.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר והבינוני ,אולם
ירדו בכ 1.42% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.42% -לאורך כל העקום ,בעיקר בגלל
ירידות תשואות באג"ח ל 41 -שנים בארה"ב לרמה של .5..5
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0..0% -מדד ת"א  12ירד ב ,0.00% -מדד הבנקים עלה ב ,0.87% -מדד הנדל"ן 42
רשם השבוע ירידה של  ...7%ומדד נפט וגז ירד ב .0...% -בשוק המט”ח ,לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד ,הדולר נחלש
מעט מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.24ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.4% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  4528נקודות ,מעל ההתנגדות
הקשה ברמת  4521הנקודות ,ולאחר מהלך עולה של כמעט  41%מהתחתית שנרשמה בסוף חודש אוגוסט .כעת ,רק שבירה
ברורה במשך יומיים של התמיכה החשובה באזור  4521הנקודות תהווה איתות שלילי ,וכל עוד המדד מצליח להתמך מעליה,
רוב הסיכויים שלאחר תיקון טכני קטן כלפי מטה הוא ימשיך לעלות לכיוון היעד הבא השוכן ברמה של  4311נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט במהלך השבוע החולף ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.24ש"ח לדולר .המסחר
בוול סטריט (חמישי) נחתם בירידות שערים על רקע המשך השיתוק בפעילות הממשל האמריקאי .המשקיעים המשיכו לעקוב
גם היום אחרי ההתפתחויות בוושינגטון .בינתיים ,בכל אופן ,מאות אלפי עובדים בארה"ב לא רואים את האור בקצה המנהרה.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שלמרות העליות האחרונות ,הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת
מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת כאמור באזור  3.21ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 41הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  41המניות 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  )5118מדד המניות הצרפתי מתקן מעט כלפי מטה בימים האחרונים ,וחוזר לבחון את
אזור  4411-4421הנקודות ,שם תקבע המשך דרכו ,באם ייתמך ויחזור לעלות יתקבל איתות קניה ,אולם אם ישבור כלפי מטה
נקבל איתות שלילי ,שיסמן ירידות משמעותיות יותר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להתבסס השבוע מעל רמת הפריצה של אזור  4511הנקודות .טכנית ,ההנחה שלנו לגבי
המדד ממשיכה להישאר בעינה ,כל עוד ישמור על רמת  4481-4511נקודות סביר שנראה ניסיון תקיפה נוסף של  4541נקודות
ויעד לכיוון  4311בשבועות הקרובים ,לכן כל מימוש ל אזור הנ"ל למעשה מהווה אפשרות כניסה למדד עם סטופ יחסית נוח .רק
ירידה מ  4481ונעילה שבועית מתחתיו תערער את היעדים שלנו.
מדד ת"א  – 87מדד מניות השורה השנייה סיים את שבוע המסחר בנעילה לא יפה (בגלל עדכון המדדים) ואזור של נמוך
שבועי לאחר הגאפ העולה ביום א' .טכנית ,המדד סגר את היעד שלנו מהסקירה בשבוע שעבר סביב  8.1011ונראה שפניו
לעבר אזור התמיכה שנפרץ סביב  841נקודות בשלב ראשון.
מדד הנדל"ן  – .7מדד הנדל"ן נבלם השבוע שוב באזור ההתנגדות סביב  3.1נקודות וסיים את השבוע בסגירה שלילית מאוד
כשהוא חוזר לסמוך לאמצע טווח הדשדוש הרחב ( .)341-3.1טכנית המדד זז כבר מספר חודשים בתנועה צידית וסביר
שימשיך כך גם בתקופה הקרובה .תמיכה קרובה נמצאת סביב  322ושבירתה תשלח את המדד למימוש מעט עמוק יותר עם
אפשרות בדיקה של אזורי התמיכה סביב  341נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( ).07..0.החברה,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,אתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת אתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי בימים האחרונים ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,48111יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי שנאמר
כאן,בסקירות הקודמות ,השבוע אף נמשך המומנט החיובי ורמת  48111נפרצה והושג היעד הבא על  49542שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה התמונה הטכנית גבוהה מאוד ,ומימוש שהחל ביום המסחר האחרון,לבטח ימשך
בשבוע הבא .רמת  48111עוברת להיות התמיכה הקרובה כעת.
מזרחי טפחות ( )7.7.98התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה,בתנועת התכנסות מחירים,בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי,על רמת .4134עוד,ניתן לראות כי תנועת ההתכנסות ממשיכה בשלב זה.התמיכה הקרובה כעת היא גם התמיכה
העולה של קו ההתכנסות ברמת  .3811לכן,האתות המרכזי הבא יינתן בשבירת  ,3811או בפריצת  4154במונחי נעילה
כאמור,להלן יציאה מתחום ההתכנסות.
קמה דע ( ).0.....החברה 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,4811,והשלימה יעד על  2511כצפוי.רמת  2511שנפרצה עוברת כעת לתמיכה קרובה חשובה ,ואילו יכולת נעילה מעל
רמת , 2.11יאשר אתות חיובי נוסף .מבט על התמונה הטכנית מראה על כניסה לערכים רווים,מה שאומר סיכוי סביר
לפחות,לבדיקת התמיכה הקרובה שצויינה.
חברה לישראל ( )7870.8החברה הינה חברת אחזקות,שבין אחזקותיה המרכזיות,ניתן לראות את כיל,צים,טאואר,בזן,כ"כ
החברה עוסקת בתחום האנרגיה והמים,בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני :מניות החברה ,כידוע,ירדו משמעותית בשנה האחרונה,ולאחרונה אנו עדים לתיקון עולה,כאמור לאחר מפולת לא
קטנה .בשלב זה המניה חצתה את רמת ,481111שהיווה את רמת ההתנגדות המשמעותית הקרובה ,ואף פרצה קו מהלך
יורד .כעת רמת , 511111ואתות חיובי נוסף יושג רק ביכולת נעילה מעל רמה זו .כאמור,רמת ,481111עוברת כעת להיות
התמיכה העולה הקרובה.

על רגל אחת
אפריקה ( )7..0.0מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,ומשני,בשלב זה
רמת ההתנגדות המיידית יורדת עד ל,.11-כך שאין שום אתות לשינוי מבלי יכולת לסיים מעל רמת  .11כאמור .מנגד אזור
 241הוא אזור התמיכה הקרוב כעת.
אבנר ( )0770..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,584עם זאת
,כעת,המניה נכשלה ברמת  592במונחי נעילה.רק יכולת לנעול מעל רמה זו יאשר אתות חיובי נוסף.כמו כן,יש לציין את
התמונה הטכנית הגבוהה,מה שמקרב תיקון במניה,לפחות עד לתמיכה ,584ויכול להיות שגם יותר מכך.
כלכלית י-ם ( )..70.0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,411וכן במדד נדלן .42המניה שנמצאת במהלך עולה ,פרצה
השבוע את רמת  3511ואף השכילה לנעול גאפ על  .3394כעת,המניה יצאה למימוש ורק יכולת פריצת  3.11במונחי
נעילה,ישיב את האתות החיובי.מנגד רמת ,3394עוברת להיות התמיכה הקרובה כעת,שהיא גם תמיכה אופקית על הגרף.
כיל ( )07.0..מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת אזור .3192ניתן לציין כי המניה פרצה קו מהלך חשוב ומהותי באזור ,5811וכל עוד המניה נותרת מעל קו
זה,אזי התיקון העולה תקף .מנגד,יכולת נעילה מעל ,3192יאשר את יעד  3511במיידית.
בזן ( )07.00.7מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי המניה ממשיכה לשהות תחת אתות שלילי,
למרות התיקון העולה שראינו לאחרונה,לאחר המהלך היורד החד .בשלב זה רמת ,444-445כאזור התנגדות הוא מהותי
במונחי נעילה,ורק יכולת נעילה מעל אזור זה יאשר אתות לתיקון עולה נוסף לעבר ,421שם התנגדות חשובה הבאה.רמת
,435היא התמיכה הקרובה כעת.

פרטנר (  ).079.7.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א ,52לאחרונה נסחרות בתחום רוחבי בנטייה עולה .בשלב זה
,רמת  5811במונחי נעילה מהווה רמת תמיכה חשובה,לאחר שזו נפרצה לאחרונה.אתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל
רמת . 3111נציין כי אזור התנגדות זה מהותי ביותר כהתנגדות לשינוי כיוון מעבר לטווח הקצר,וזאת עקב מגבלת מניפת פיבו
שני-שליש.
עזריאלי ( ).....87מניות החברה נסחרות תחת מדד המעוף .טכנית,המניה כעת נתונה בתחום בין התנגדות אופקית
חשובה על  ,44511לרמת תמיכה חשובה על ,41811כאשר יציאה במונחי נעילה מטווח זה,יאשר אתות המשכי בהתאם,לטווח
הקצר.השבוע ננעלה המניה על תחתית תחום רוחבי שצויין.
סלקום ( )..0.79.מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות לפני התנגדות מהותית אופקית ברמת  4111במונחי
נעילה.יכולת פריצה כאן יאפשר אתות חיובי נוסף לעבר .4511,התמיכה כעת הקרובה נמצאת ברמת .3811
בבילון ( )..0.777מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .411טכנית המניה נמצאת עדיין מעל קו תמיכה עולה כפול וברור,מה
שומר,שהתנועה העולה שרירה עדיין.התמיכה הקרובה והחשובה מסומנת על  5811במונחי נעילה ואילו ההתנגדות הקרובה
נמצאת ברמת אזור .5821
בזק ( )0900..מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .52טכנית,ניתן לראות כי תמונה גבוהה מאוד ,הוציאה תנועת
מימוש כעת,כאשר יעד המימוש הוא בשלב ראשון הגאפ הפתוח על רמת ..13שם כנראה תיבחן המניה מחדש.

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 לעז ור 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 ו0או מכשירים פיננסים.

