הסקירה השבועית של ספונסר – 07.09.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים נרשמה בבורסה בת"א גם בשבוע המסחר החולף וירידות שערים
נרשמו כמעט בכל ימות השבוע במיוחד במדד המעו"ף .בצד החיובי נציין את מדד התל-טק שעלה בלמעלה מ ,3% -אולם מנגד
שאר המדדים רשמו ירידות שערים של כ 3% -בממוצע כשמדד הבנקים אף הגדיל לעשות כשירד כמעט  5%במהלך השבוע.
מחזורי המסחר התרחבו ככל שהתקדם השבוע ועמדו על כ 1.5 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים זאת בהשפעת המגמה שלילית שנרשמה ביום שישי האחרון
בבורסות ארה"ב על רקע נתוני מאקרו שליליים .המדדים המובילים נסחרו ביציבות לאורך רוב שעות המסחר ובמגמה מעורבת.
מדד הנדל"ן נסחר ביציבות בהובלה של מניית אפריקה שעלתה בכ 2% -וחתם בעליה קלה ,ומנגד מדד המעו"ף ירד בהשפעת
מניות הבנקים ומניית טבע .ברקע נציין כי בנק דיסקונט פרסם דו"חות ורשם בשורה התחתונה רווח נקי של  221מיליון שקל,
ירידה של  ,65%מניית הבנק סיימה דווקא בעליה נאה של  .3.2%יום שני התאפיין במגמה שלילית על רקע ירידות שערים
בפתיחת שבוע המסחר בבורסות אירופה ואסיה .בשעות הצהריים המגמה השלילית התחזקה בניגוד להתמתנות שנרשמה
בבורסות אירופה על רקע צניחה במחיר הנפט לאחר שרמת העוצמה של הסופה "גוסטאב" הונמכה .ברקע מניית ארזים צנחה
בכ 15% -לאחר שפורסם כי היא נדרשת לשלם שומה בשיעור  25%על הכנסות מדיבידנד רעיוני בסך  138מיליון ש"ח בשנת
 .2006עוד נציין כי מניית טבע המשיכה את המומנטום החיובי ורשמה עליה של כ.3.5% -
יום שלישי נפתח בעליות שערים של עד  0.5%בהשפעת אירופה ופתיחת שבוע המסחר המקוצר בארה"ב עם צפי לפתיחה
חיובית על רקע צניחה במחיר הנפט והתחזקות מטבע הדולר אל מול היורו .עליות שערים אלו התחזקו בהדרגה לאורך יום
המסחר ,אולם מדד המעו"ף נחלש לקראת סיום בהשפעת מניות כי"ל והחברה לישראל אשר צנחו בלמעלה מ 6% -כל אחת.
בצד החיובי נציין את מדד הנדל"ן שקפץ בכ .5% -ביום שלישי בשעות הערב מדדי ארה"ב רשמו היפוך מעליות של למעלה מ-
 1%לירידות שערים חדות ובתגובה המדדים המובילים בת"א פתחו את יום רביעי במגמה שלילית .רוב שעות המסחר המדדים
נסחרו ביציבות אולם המגמה השלילית התחזקה לקראת השעה  15.30בהשפעת החוזים העתידיים על מדדי ארה"ב שאותתו
על פתיחת מסחר שלילית שהתחזקה עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הנדל"ן בהן בלטו לרעה מניות אלוני חץ ואפריקה
נכסים שירדו בכ 5.5% -בממוצע ,מניות הבנקים ומניות כי"ל וחברה לישראל שהמשיכו לרשום ירידות שערים חדות.
יום חמישי ,נפתח ביציבות בניגוד לירידות השערים אשר נרשמו אמש בארה"ב ופתיחת מסחר שלילית בבורסות אירופה ואסיה.
המדדים המובילים נסחרו ביציבות לאורך רוב יום המסחר אולם לקראת הסיום השתלטה מגמה שלילית בהובלה של מניות
הבנקים שכאמור רשמו שבוע שלילי במיוחד .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 0.61% -ומדד הבנקים ירד ב .2.41% -מחזור
המסחר הכולל הסתכם ב 1.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 2.82% -מדד ת"א  75עלה  0.67%מדד הבנקים ירד ב 4.77% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.67%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .3.33%בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי
ושערו היציג נקבע ברמה של  3.586ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידות שערים כמעט בכל ימות שבוע המסחר החולף ובמהלכו אף שבר את רמת  1000הנקודות
אותה ציינו כרמת תמיכה קריטית בתחזיות האחרונות ,רמה זו היוותה תמיכה פסיכולוגית וטכנית חשובה ובעצם שבירתה
התקבל לדעתנו איתות מכירה עם יעד ברמה של  964נקודות .כאמור יש לשים לב למספר נקודות טכניות חשובות .מלמעלה,
ההתנגדות הקרובה והחשובה נמצאת באזור  995-1005נקודות ורק פריצה ברורה של רמות אלה תבטל את איתות המכירה.
מלמטה ,התמיכה הקרובה נמצאת כעת ברמה של  980נקודות אולם סביר מאוד להניח לאור הירידות החדות בעולם בכלל
ובארה"ב בפרט שנראה ירידה מתחת לרמה זו כבר ביום ראשון .נזכיר כי רק שבירה ברורה כלפי מטה של רמת  965הנקודות
תהווה איתות מכירה משמעותי יותר למדד המעו"ף לטווח הארוך.
שקל-דולר – הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי לעומת השבוע שעבר למרות שהיה תנודתי ונסחר בטווח יחסית רחב של
 3.55-3.65ש"ח לדולר .כפי שציינו בשבועות האחרונים הדולר "עשה את שלו" והגיע ליעד אותו ציינו לאורך כל הדרך בעליות
מרמה של  3.20ש"ח לדולר לרמה של  3.65ש"ח לדולר ,כעת רק פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה מחודש עם יעד ברמה
של  3.85ש"ח לדולר לערך .מלמטה ,רמות  3.40ו 3.45 -ש"ח לדולר מהוות רמות תמיכה מאוד חשובות ושבירה שלהן תהווה
איתות מכירה עם יעד ברמה של  3.20ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל  40חברות צרפתיות מובילות הנסחרות בבורסת פריז .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המדד
הצרפתי עדיין כלוא בין שתי נקודות חשובות אולם היום )שישי( ישנו סיכוי טוב שהוא ישבור כלפי מטה ובמקרה כזה יתקבל
איתות מכירה .מלמעלה אזור  4400-4500נקודות מהווה התנגדות ופריצה שלו תהווה איתות קניה ומנגד ,מלמטה כאמור אזור
רמת  4260הנקודות מהווה תמיכה חשובה ורק שבירה שלה תהווה איתות מכירה.
מדד הנאסד"ק – המדד רשם שבוע מסחר שלילי במיוחד על רקע צניחה ב 33 -אלף משרות ופרסום דו"חות של החברות
הגדולות .ביום רביעי המדד שבר כלפי מטה את רמת התמיכה ב 2350 -נקודות אשר ציינו בסקירות האחרונות .שבירה זו

והאישור שקיבלנו ביום חמישי בדמות ירידה של  3.2%נוספים בעצם חתמו על המשך המימוש אל עבר רמת התמיכה והשפל
ממחודש יולי ב 2167 -נקודות .יתכנו תיקונים במהלך הירידה .התנגדות ראשונה ב 2258 -נק' ,תמיכה נקודתית ב 2235 -נק'.
מדד הדאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס רשם שבוע מסחר שלילי בהתאם למגמה הכוללת .ביום שלישי המדד נכשל בפריצה של
רמת ה 11730 -בפעם הרביעית ובתגובה המדד רשם ירידות שערים בהמשך השבוע ואף שבר את רמת ה 11285 -נקודות
אשר שימשה עד אתמול כאזור תמיכה מהותי לטווח הקצר .טכנית רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 11,118 -ולאחר מכן השפל
ב 10827 -נקודות.
נפט – הנפט רשם שבוע מסחר שלילי ורשם ירידה חדה של למעלה מ . 6.8% -ביום שני הנפט בלט בירידה חדה של 4.16%
ואף שבר כלפי מטה את רמת התמיכה ב 112.2$ -לאחר שתחזית רמת העוצמה של הסופה ”גוסטאב” הונמכה .ביום שלישי
הנפט רשם ירידה חדה ונשק בשפל היומי ל 105.47$ -אולם בהמשך תיקון כמעט את כל הירידה לכן השפל סומן כרמת תמיכה
נקודתית .בהמשך השבוע הנפט נסחר ביציבות עם נטייה לירידות שערים וכתוצאה נוצרה תבנית "בלימה" שעשויה להביא
לתחילת תיקון עולה אל עבר רמת ה 112.2$ -ולאחר מכן אל רמת ההתנגדות החזקה ב .121.50$ -בתמונה הכוללת המגמה
שלילית ומחיר היעד ב.101$ -
זהב – הזהב ,בדומה לנפט ,רשם שבוע מסחר שלילי לאחר שנכשל בפריצה של אזור ההתנגדות החזק סביב  .850$טכנית
קיימת אפשרות לבדיקה נוספת של רמת התמיכה ההיסטורית ב 772$ -ואף לגעת בנקודת הקיצון גם במחיר יעד התבנית ב-
 .754$מנגד פריצה של  850$והתבססות מעליה תהווה טריגר לתיקון עולה עמוק יותר אל רף ה 870$ -בשלב ראשון.

ניתוח מניות
אלביט מערכות  – (1081124) -החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות
מוטסות ,יבשתיות וימיות ובפרוייקטים 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.
ניתוח טכני – המניה בדקה בתחילת השבוע הנוכחי את רמת התמיכה ב 19500-הנקודות ,שם התהפכה ובתנועה מהירה
הגיעה אל ההתנגדות השוכנת סביב רמת  20500הנקודות שם נעצרה .שתי הרמות הללו הן הרמות החשובות לטווח הקצר
כאשר יציאה מהתחום  19500-20500תיתן את הכיוון לפי כיוון היציאה .המתנדים הארוכים חיוביים לחלוטין אך המהירים
נמצאים ברמות גבוהות ,דבר שיכול להקשות על פריצת ההתנגדות.
קרדן  - (1087949) NVהחברה ,קרדן אן .וי ,.הינה חברת השקעות ואחזקות ,אשר פועלת ,באמצעות חברות בנות וקשורות,
בחמישה תחומי פעילות:
 נדל"ן :ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל"ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים. מתן שירותים פיננסיים בארצות מרכז-מזרח אירופה. תשתיות :ייזום ,ניהול וביצוע פרויקטים בעיקר בנושאים הקשורים למים ,ביוב ,איכות הסביבה וחקלאות. מסחר במוצרי צריכה :יבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת  (General Motorsויבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. תקשורת וטכנולוגיות.ניתוח טכני – המניה נמצאת למעשה בהתכנסות מחירים בין קו תמיכה אופקי באיזור  3900-3930הנקודות ובין רמת
ההתנגדות היורדת .המתנדים מצביעים על חוסר מגמה מוחלט במניה וגם מחזורי המסחר בה ירדו בצורה משמעותית עד לשני
ימי המסחר האחרונים .רצועת בולינגר שהולכת ומתכווצת והגידול במחזורים יכולים להצביע על אפשרות למהלך קרב ובא
במניה כאשר שבירה של התמיכה תהווה איתות שלילי ופריצת ההתנגדות ,איתות חיובי.
גרינסטון ) - (770016לחברה ,גרינסטון תעשיות בע"מ )לשעבר אורדן( ,חמישה תחומי פעילות עיקריים:
 מתכת :ייצור ,שיוק ומכירה של מוצרים מיציקות פלדה ,ברזל ומוצרים מורכבים ממתכת. מוצרים מרוכבים :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים כגון מארזי תחמושת חסיני אש לטנקים ,ארונות סעף ,מוצרים תעופתייםומיכלי לחץ.
 מוצרי בנייה ופיתוח :ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרי איטונג הכוללים בלוקי איטונג לקירות ותקרות ,מחיצות פנימיות ולוחותאיטונג משוריין ועוד.
מוצרי גמר לבניה :ייצור ,שיווק ומכירה של שיש ,אבן ,טרצו ,קרמיקה ,פורצלן ,כלים סניטאריים ,פרקטים וכיו"ב.
 צבעים ומוצרי אטימה :ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון צבעים ,מוצרי תשתית לצבע ומוצרי אטימה.ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון יצרה המניה נר היפוך מעל רמת  360הנקודות במחזור ער .רמה זו שימשה כתמיכה בעבר
ותמכה במניה גם הפעם .בנוסף ,נוכל לזהות שהמקום בו התהפכה המניה הוא תיקון פיבונאצ'י  61.8%לגל העליות שהיה
במניה לפני התיקון האחרון .המתנדים נמצאים ברמות נמוכות מאוד ומסתובבים כלפי מעלה כך שיוכלו לתמוך במהלך עולה,
אם אחד כזה יתפתח .סטופלוס לסוחרים צריך להיות ממוקם מתחת לרמת  360הנקודות.
כיל ) -(281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדת אתהאשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 -כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר

על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה.
ניתוח טכני :לאחר שהמניה הגיעה לשיא ביוני  2008היא שינתה מגמה והחלה להתממש מזה מס' שבועות .השבוע המניה
נעצרה בדיוק מעל לקוו מגמה עולה ארוך טווח .כל עוד המניה שוהה מעל לקו מגמה זה ישנו סיכוי למהלך עולה .מבחינת
המדדים הטכניים התמונה מעורבת ,אבל תמונת המתנדים מצביעה על אפשרות להיפוך.
פרוטרום ) -(1081082החברה ,פרוטרום תעשיות בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
 חטיבת התמציות-טעמים :פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של תמציות טעם מתוקות ושאינן מתוקות וFOOD SYSTEMS-המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים.
 חטיבת חומרי הגלם :פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ,מיצויים טבעייםמצמחי מרפא ,שמנים אתריים יחודיים ,מוצרי הדרים ,כימיקלים ארומטיים ,שרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי חטיבה זו נמכרים
בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות ,הטעם והריח ,פארמה/נוטרה והטיפוח האישי.
 סחר ושיווק :יבוא שיווק חומרי גלם שונים ,שאינם מיוצרים על ידה ,ללקוחותיה בישראל.ניתוח טכני :החל מאמצע מרץ  2008החלה המניה במגמת עליות מחודשת )מגמה ראשית( .לאחר מימוש עמוק שהחל באמצע
יוני  ,2008פתחה המניה במסע עליות מחודש ,אך חד יותר .כרגע המניה נמצאת בתוך תעלה עולה .השבוע היא נגעה
בתחתית התעלה ,נתמכה והמשיכה לעלות .כל עוד המניה נמצאת בגבולות התעלה העולה היא נחשבת חיובית .שבירת
תחתית התעלה עלולה לשלוח את המניה אל קוו המגמה העולה .כל עוד המניה נמצאת מעל קוו מגמה עולה זה היא נחשבת
שוורית לטווח הרחוק.
בריינסוויי ) -(1100718החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני :המניה נמצאת במגמת עלייה ראשית מובהקת .אולם לאחר שהגיעה לשיא בשער  783היא החלה לרדת ותיקנה
שני שליש ממהלך העלייה האחרון .המניה נתמכה באזור  680והחלה לנסות לעלות מחדש ,אבל היא נתקלת כרגע בקשיים.
התקבלו איתותים שליליים ממספר מדדים טכניים חשובים .יש להמתין ולראות כיצד המניה מתנהגת בימים הקרובים והאם היא
מחזיקה מעמד מעל קוו המגמה העולה .שבירה של קוו זה עלולה למחוק את כל מהלך העליות האחרון ולשלוח את המנייה
לאזור .600
כלל ביטוח ) - (224014החברה פועלת בעיקר בביטוח ,קרנות פנסיה ,ניהול קופות גמל ,בתחום השירותים הפיננסיים ובעלת
אחזקות בסוכנויות ביטוח .מניות החברה נסחרות במדד המעוף .מצ"ב גרף שבועי בו ניתן לראות את התמיכה באזור 6000-
 6125נקודות שם המניה נמצאת בשלב זה .שבירת תמיכה זו בבירור בגרף השבועי תהווה איתות שלילי מובהק ,כתוצאה
מהפעלת תבנית  Mבגרף .מנגד יכולת התבססות מעל לתמיכה יכול להוציא מהלך מתקן עולה ,כאשר היעד\התנגדות הקרוב
נמצא ברמת  7000הנקודות.

על רגל אחת
אסם ) – (304014המניה ממשיכה לדשדש בין התמיכה האופקית  4400הנקודות וההתנגדות האופקית באיזור השיא 4838
הנקודות .יציאה מתחום זה אמורה לתת מהלך משמעותי בכיוון היציאה ולכן נמשיך לעקוב אחריה.
לאומי ) – (604611לאומי הגיעה ביום המסחר האחרון של השבוע אל היעד שסומן לה בסקירה של השבוע שעבר ברמת
התמיכה  1413-1420ואף ירדה קצת מתחת אליו .חוסר יכולת להתהפך באיזור זה ישלח את המניה אל התמיכות 1380-
1390
כלכלית ירושלים ) -(198010המניה נסחרת מתחת לקו מגמה יורד ארוך טווח .היא נמצאת כעת במשולש יורד )תבנית
דובית( .שבירת רמת התמיכה באזור  3000עלולה ליצור שפל חדש.
אלרוב ) -(146019המניה פרצה אמנם קוו מגמה יורד ארוך טווח ,אך שברה השבוע את קוו המגמה העולה שבנתה .כמו-כן,
התקבלו איתותים שליליים ממגוון מדדים טכניים .התמיכה הקרובה נמצאת באזור .6000
ג'י.טי.סי ) -(1091081המניה נסחרת מתחת לקו מגמה יורד ארוך טווח .היא נמצאת כעת במשולש יורד )תבנית דובית(.
שבירת רמת התמיכה באזור  3000עלולה ליצור שפל חדש.
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות בגרף השבועי טווח מסחר צר בשלב זה במניה,
ברמות  2400-2561נקודות כאשר יציאה מטווח זה תהווה איתות לגבי ההמשך .שבירה ,תיתן יעד לעבר רמת  .2200ואילו
פריצה כלפי מעלה תיתן יעד על  .2800נציין כי המניה עדיין נמצאת במהלך יורד ברור .

שיכון ובינוי ) – (1081942המניה נסחרת במדד ת"א  .100המניה ממשיכה לשהות בתבנית התכנסות עולה ,כאשר פריצת
 450תהווה איתות חיובי ,עם יעד ל .486 -מנגד שבירת רמת  ,400תהווה איתות שלילי ולמעשה הפעלת סטופ לוס.
פועלים ) – (662577המניה נסחרת במדד ת"א  .25שבירת רמת 1384השבוע ,נתנה איתות שלילי נוסף למנייה ,כאשר
התמיכה הבאה נמצאת ברמה של  1300נקודות ,ומתחת על  1215שם נראה כי מועדות פניה בשלב זה.
גרנית ) – (276014המניה נסחרת במדד ת"א  100ונמצאת עדיין במסגרת של תעלה עולה .בשבוע האחרון המניה נסחרה
בטווח מחיר צר של  900-950נקודות .נראה כי לפי תצורת המתנדים המנייה הולכת ל מימוש בשלב זה ,כאשר מתחת לטווח
הרצועה התמיכות הינם ממוצע  50ברמה של  886נקודות ,ואילו היותר משמעותית ברמה של  850נקודות שם מצוי קו המגמה
העולה )תחתית התעלה העולה(.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - Sponser Charts
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 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.

