הסקירה השבועית של ספונסר – 611112011
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות"1

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א רשמה שבוע מסחר שלילי במיוחד בגלל אי הוודאות השוררת באירופה שגרמה לירידות שערים
חדות בכל רחבי העולם בעיקר בתחילת השבוע .מדדי המניות המובילים סגרו בירידות שערים חדות בהובלת מדד הבנקים שצנח
בכ 9% -כשמניית בנק פועלים בלטה לרעה כשירדה בכמעט  .11%במדד ת"א  100בלטה השבוע לטובה מניית סרגון שהצליחה
לעלות בכ 9% -נגד המגמה .מנגד ,מניות הראל השקעות ,אפריקה נכסים ואיזיצ'יפ צנחו בכ 15% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.8% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שער ים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו כמעט ללא
שינוי ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום עד  0.6%בטווח הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית
ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,5131% -מדד תא  75ירד  ,5110% -מדד הבנקים ירד ב ,9103% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  5125%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .2149%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 112%לרמה של  3.665ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם השבוע ירידה חדה של כ 5.3% -וסגר ברמה של  1106נקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף
המדד מתנהל בתנודתיות רבה מתחילת חודש אוגוסט ללא כיוון מסוים ,דבר המקשה מאוד על הניתוח טכני .כעת ,איזור 1170-
 1180מהווה את ההתנגדות החשובה אותה צריך המדד לפרוץ כדי לרשום מהלך עולה משמעותי נוסף אולם כל עוד הוא יזוז
בטווח הרחב שבין  980-1180הכל אפשרי וקשה מאוד להמר בטווח הקצר לאן פניו מועדות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי שינה כיוון ועלה בשבוע החולף ,כעת הוא נסחר ברמה של  3.665ש"ח לדולר .מריו דראגי נגיד
הבנק המרכזי הטרי של גוש האירו בהחלטה הראשונה שלו בנשיאות הבנק החליט על הורדת שער הרבית בגוש מ 1.5% -ל-
 ,1.25%וזאת במטרה להקל בנזילות האשראי בשווקים ,ולעורר את הצמיחה החלשה בגוש .במקביל "הסרט" היווני אשר איים
להוביל את השווקים להתרסקות ביום שלישי האחרון ,כאשר גורג' פפנדריאו ראש ממשלת יוון ,בנסיון להשיג נקודות זכות
פוליטיות ,הציע לערוך משאל עם על תוכנית החילוץ של מדינות אירופה אשר נרקמה בוועידת בריסל בשבוע שעבר ,הסיפור הזה
כבר קיבל כמה תפניות בעלילה אך לבסוף פפנדריאו הודיע אתמול כי יבוטל המשאל לאחר שהצליח להגיע להסכמה עם
האופוזיציה ביוון לתמיכה בתוכנית החילוץ .כעת ,המטבע צפוי לדשדש סביב הרמות הנוכחיות עוד זמן רב בלי כיוון ממשי.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מתנהל בתנודתיות רבה בדומה לשאר המדדים בעולם בכלל ובאירופה בפרט .השבוע
ראינו את המדד מזנק עד לרמה של  5750נקודות ואז מבצע תיקון חד לכיוון  5400הנקודות שהצליחה כצפוי להוות תמיכה וכעת
יש לצפות להמשך המהלך העולה עם יעד סופי של איזור  6100הנקודות.
מדד הבנקים -שבוע מסחר שלילי עבר על מדד הבנקים עם ירידה של  9%השבוע בליווי מחזורים ממוצעים לתקופה .טכנית ניתן
לראות את אזור  970כנקודה אפשרית לכניסה למדד לסוחרי טווחים קצרים עם יעד ראשון סביב  1045נקודות ,שבירה של אזור
זה ככל הנראה תשלח את המדד לאזור הנמוך השנתי סביב  920נקודות.
מדד יתר  -50מדד היתר נועל שבוע מסחר שלילי ראשון מזה מספר שבועות עם מימוש של כ  .4%טכנית המדד כמעט סוגר את
הגאפ הפתוח ברמה של  356.5נקודות בתחילת השבוע אולם נכנע לסנטימנט השלילי בשוק .ביום שלישי פתח המדד בגאפ יורד
ויוצר תבנית בשם  - ISLAND REVERSALאי היפוך ,תבנית המאשרת במקרה זה מעבר לטרנד יורד לאחר טרנד עולה .יעד יורד
בשבירה של הנמוך השבועי ( )331נמצא סביב רמה של  320/2סגירה של גאפ פתוח.
מדד ת"א  -75לאחר גל עליות חזק מאוד המדד יצא השבוע למימוש יורד .בסיום השבוע שעבר בחסות הראלי בשווקים הגיע
המדד לאזור התנגדות אופקי חזק מאוד סביב  775/7נקודות ושם נבלם ,המשך המימוש חזר השבוע כשהמדד כמעט וסוגר את
הגאפ הפתוח ברמה של  708נקודות .המדד כרגע בנקודת המתנה ,סביר שנראה ריבאונד עולה לאחר המימושים השבוע כך
שסוחרים לטווח הקצר יכולים לקחת לונג עם סטופ סביב רמה של  ,710סוחרים שמחפשים את הטרנד היורד יכולים לפתוח
פוזיציה כמה שיותר סמוך לרמת  736/743שם גם ימוקם הסטופ.
זהב -הזהב נסחר בתוך תעלה עולה משנית למגמה היורדת בטווח הבינוני $1772 ,התנגדות קרובה בנוסף לתקרת התעלה
העולה  ,פריצת  $1772תביא להמשך מהלך עולה לעבר  $1830שמה ייתכן ונקבל היפוך חזרה לירידות במתכת היקרה  .תמיכות
קרובות  $1726ו $1680-שכל עוד הזהב נסחר מעליה המהלך העולה בתוקף
כסף -הכסף נמצא במהלך התבססות מעל  , $33.33כאשר פריצת השיא הקודם  $35.65תביא להמשך תנועה עולה לעבר
 $37.85ו , $39.50-במידה והתמיכה  $33.33תישבר הכסף יחזור למגמה היורדת לעבר . $26.4

נפט-הנפט ממשיך להיסחר בין שתי רמות התנגדות ותמיכה  $94.60-$90כאשר פריצה או שבירה של אחת הרמות תיתן את
האיתות להמשך תנועה באותו כיוון כאשר היעד לעליות הינו  $100והיעד לירידות הינו . $85
יורו/דולר -הצמד ממשיך בתיקון הטכני לירידות החדות מ , 1.4280-בשלב זה הצמד נבלם בתיקון פיבו' שליש  38.2%למהלך
היורד ב 1.3850-ובינתיים יש להמתין ולראות איך הצמד יתמודד עם הרמה הזו ועם רמת השפל  , 1.3650התמיכה 1.3650
הוכיחה את עצמה כמה פעמים בשבוע המסחר הנוכחי ולכן איתות להמשך שורט על הצמד לעבר  1.3370יתקבל רק בשבירה
וסגירה מתחת לתמיכה  ,מצד שני פריצת  1.3850תביא להמשך תיקון עולה לעבר .1.3930-1.4
דולר/קנדי -תצורת הגרף בדולר/קנדי היא תצורת היפוך ממגמה יורדת למגמה עולה והתבנית היא ראש וכתפיים הפוכים ללונג
כאשר פריצת  1.0210תביא למהלך עולה בצמד לעבר  , 1.05-1.0650מצד שני שבירת  1.004תביא לביטול התבנית וחזרה
לירידות לעבר התמיכה .0.9970
פאונד/יין -הצמד פרץ קו מגמה יורד ראשי לטווח הארוך  ,פריצת ההתנגדות  127.30תביא ליציאה לפועל של תבנית רו''כ
הפוכים בגרף יומי ותביא ליעדים גבוהים בצמד מעל  , 130-131מצד שני שבירת התמיכה  123.25תביא לביטול המהלך העולה
וחזרה למגמה יורדת בצמד לעבר  120.80ו. 118.80-

ניתוח מניות
אבנר ( -)268011החברה  ,אבנר חיפושי נפט  ,הינה שותפות מוגבלת אשר נולדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף  ,כללי
מצד אחד לבין אבנר נאמנויות מצד שני-כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות של חיפוש נפט וגז
בישראל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המנייה פרצה לאחרונה את רמת ההתנגדות האופקית על 192-ומאז מתבססת המנייה מעל רמה זו
שטכנית מהווה תמיכה מהותית לטווח הקצר לפחות .בשלב זה נראה דשדוש בין תמיכה זו לרמת  ,210-שם ההתנגדות הקרובה
החשובה .אתות להמשך יתקבל בעת יציאה מהתחום 192-210 -כאמור.
דלק קבוצה ( -) 1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר
בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה פרצה לאחרונה קו מהלך יורד וכ"כ את הרמה האופקית  .68800-רמה זו הינה התמיכה
החשובה כעת לטווח הקצר .+השבוע המניה אפ חזרה לבדוק את תמיכה זו .שבירת רמה זו יאשר יעד מתחת על  .65000כל עוד
שאין שבירה הפריצה נותרת בתוקף .אתות חיובי נוסף יתקבל בסגירה מעל רמת  - 75000שיא אחרון.
פועלים ( -)281014התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו
מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות,
לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי ,ניהול
קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני -המניה רשמה השבוע  5ימי מסחר שליליים והשילה מערכה  11%בקירוב בשבוע המסחר האחרון .טכנית ישנה
הזדמנות לסוחרים אגרסיביים לקחת עסקה לטווח קצר ,אפשרות קניה ברמות הנוכחיות עם סטופ סביב  1270/5ויעד עולה מהיר
לאזור של  1380/1400במידה ויגיע גל מתקן בשוק ,שבירה של הרמה שצוינה תמשיך את הסנטימנט השלילי עם יעד אפשר
לאזור הנמוך השנתי ברמה של  1200נק'.
כיל ( -)281014החברה ,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 מעבדת אתהאשלג 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 המבוססות בעיקרעל 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 -כפי שציינו בסקירה האחרונה ,המניה הגיעה לאזור התנגדות סביב  4700נקודות יחד עם חולשה בתצורת הנרות
והאינדיקאטורים אכן המניה יצאה לגל יורד השבוע כשהיא מאבדת כ  8%בקירוב .טכנית אנו בקרבו של גאפ פתוח ברמת מחיר
של  4115שצפוי להסגר ומשם אפשרי לקבל תיקון עולה .תמיכה קרובה  4115ו  ,4000התנגדות סביב .4400

אסם ( - )304014החברה ,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 בשרומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני – המניה שוב נגעה השבוע באזור תמיכה אופקי לטווח קצר סביב  4950נקודות ,בגרף המצורף ניתן לשים לב לתצורה
דובית בדמות משולש עם שיאים יורדים ,טכנית שבירה של אזור התמיכה תשלח אתה מניה לרמה של  4800נקודות עם אפשרות
שבירה גם של רמה זו.
אפריקה ( - )611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל. נכסים מניבים בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל. פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילותרכבת וגשרים.
 פלדה. קרמיקה.ניתוח טכני – המניה סיימה גל עולה חזק מאוד ובשבוע המסחר האחרון נתנה מספר איתותים שליליים לטווח הקצר .הנר ביום
ראשון היה חלש עם צל ארוך והצביע על המצאות מוכרים באזור של  1620/50נקודות ,בהמשך השבוע המשיכה המניה בטרנד
המתקן עם גאפ יורד ביום שלישי שיצרה תבנית בשם  - ISLAND REVERSALאי היפוך .אזור של  1320/30נקודות מהווה
תמיכה ואילו קו הגאפ של התבנית שצוינה סביב  1440/50מהווה התנגדות ,שבירה של התמיכה שצוינה תשלח את המניה אל
אזור של  1200ואף נמוך מכך.

על רגל אחת
 – TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול.
המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  43דולר משמש
כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האתות העולה המתקן .התמיכה הקרובה הינה
על רמת  40דולר ומתחת על  .38כאמור אתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
בזק ( – )230011המניה שנסחרת במדד ת"א  , 25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .עם זאת ניכר כי תנועה עולה
מתקנת עדיין בתוקף  ,ורמת  804היא רמת ההתנגדות הקרובה שרק פריצתה יאשר אתות להמשך התיקון העולה .התמיכה
הקרובה נמצאת ברמת  .744כך שלמעשה יש לחכות בשלב זה לאתות ההמשכי.
דיסקונט השקעות (  – ) 639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי-המניה נמצאת במסגרת של
תיקון עולה למגמה היורדת החדה שראתה המניה בחודשים האחרונים .בשלב זה רמת  4194הינה הרמת ההתנגדות הקרובה
ואילו רמת  -3500-תמיכה חשובה .אתות להמשך הכיוון יתקבל בעת יציאה מתחום טווח זה.
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 דע תו בלבד.אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

