הסקירה השבועית של ספונסר – 08.01.2012
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 המקומית פתחה את השנה בעליות שערים חדות בדומה לשנה שעברה אולם נקווה שתמשך
ותסתיים בצורה שונה לחלוטין .מדד הבנקים עלה בכ 5.6% -בהובלת מניית בנק לאומי שזינקה בכמעט  8%ומדד הגז והנפט
טיפס גם הוא בכ 5.5% -כשמניית רציו בלטה בעלייה של כמעט  .16%במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות אלקו החזקות
ופרולור ביוטק שקיבלו המלצות קניה חמות מכמה בתי השקעות ועלו בכ 28% -ו 20% -בהתאמה .מנגד ,מניות בי
קומיוניקיישנס ולייבפרסון ירדו בכ 5% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית והתשואות ירדו בכל אפיקי ההשקעה .מדדי התל בונד נסחרו באווירה אופטימית
ורשמו עליות שערים נאות של כ 1.4% -בממוצע בעיקר בזכות עליות חדות באגרות החוב של קבוצת אידיבי של נוחי דנקנר
ודלק קבוצה של יצחק תשובה .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
)הגלילים( עלו לאורך כל העקום ובכ 0.6% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בצורה מתונה יותר של
כ 0.3% -בסיכום שבועי .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 1.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.55% -מדד תא  75עלה  ,3.99% -מדד הבנקים עלה ב ,5.64% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  3.79%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .5.63%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.7%לרמה של  3.84ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1113נקודות .כפי שציינו בשבוע שעבר,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות השבוע החיובי וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בהתנגדויות
רבות שנוצרו סביב רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך.
מנגד ,רק שבירה של איזור  1000הנקודות שמהווה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד
לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.84ש"ח לדולר לאחר
שנתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הפתיעו לטובה עם ירידה של  15בקשות וזאת בהשוואה לתחזיות האנליסטים
לירידה של  6,000בלבד .מספר המשרות במגזר הפרטי בארה"ב גדל בדצמבר ב 325 -אלף ,לפי נתונים שפירסמה אתמול
חברת ההשמה  .ADPתחזית הכלכלנים היתה לגידול מתון יותר של  178אלף משרות .בורסות אירופה נסגרו בירידות אמש
לאחר שחששות כי בנקים ביבשת יאלצו לגייס הון נוסף ועלייה בעלויות המימון של צרפת .הממשלה הצרפתית הנפיקה אתמול
אגרות חוב בהיקף כולל של  7.96מיליארד אירו ,באמצעות מכירת אג"ח ל 10-שנים ובתשואה ממוצעת יחסית נמוכה של
 ,3.29%אולם זו מאכזבת לעומת הציפיות .המדינה נמצאת על הכוונת של סוכנויות הדירוג שהודיעו בחודש האחרון כי הן
שוקלות לקחת ממנה את דירוג האשראי המושלם ) (AAAבעקבות משבר החוב באירופה .צרפת היא אחת המדינות החשופות
ביותר למדינות עתירות החוב  -יוון ,אירלנד ,פורטוגל ,איטליה וספרד) .קרדיט ל .(IFOREX -כעת כל עוד הדולר נסחר מעל
איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ימשיך להתחזק בשבועות הקרובים כשהיעד הראשון נמצא באיזור
 3.90ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -מדד הבנקים מסיים את השבוע הראשון של שנת  2012בעליות שערים של מעל  5.5%בליווי מחזורי מסחר
טובים מהממוצע .טכנית כפי שנכתב בשבוע שעבר אזור של  920/30מהווה תמיכה והמדד עוד נתן אפשרות כניסה נוחה ביום
ראשון כדי לקחת את המהלך האחרון .אזור התנגדות נמצא סביב רמת  1000/10נקודות שם נמצא היעד העולה לטווח הקצר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי התחזק גם בשבוע החולף לאחר שפרץ בצורה יפה את ההתנגדות ברמת
 5600הנקודות אולם כרגע נעצר סביב ההתנגדות של  5720נקודות ובמידה והמדד יצליח לפרוץ כלפי מעלה היעד הבא נמצא
באזור  6100נקודות.
מדד  - S&P 500המדד סגר כמעט את כל הגאפ שהיה פתוח מתחילת השבוע ועדיין שומר על רמת מחירים גבוהה מעל
לשיא  1270-1272נק'  .במידה וגם היום המדד ישמור על רמות התמיכה או אפילו יתחזק יש לצפות להמשך עליות בשבוע
הבא שכן היעד הבא הינו  1290-1300נק' בתור יעד ראשון ויעד שני  1330-1340נק'  .כל עוד המדד משייט מעל  1230נק'
ההנחה הטכנית בשלב זה הינה לונג.

נפט  -הנפט ניסה לפרוץ בימים האחרונים את רמת ההתנגדות השבועית  $103.40ללא הצלחה אך אנו רואים שהמחיר עדיין
שוהה ברמות הגבוהות מה שמעיד על העוצמה של הנכס בשלב זה  .המשך לונג בנפט יתקבל בפריצה יומית של $103.4
וסגירה מעל עם יעד ב $110-אך מצד שני יש לצפות לתיקון טכני לסגירת הגאפ ב $98-בשלב כלשהו לפני המשך עליות.
זהב -הזהב ממשיך במסע ההתחזקות שלו מול הדולר כאשר היעד הראשון  $1625שניתן בסקירות הקודמות נכבש .היעד
השני הינו  $1640שפריצתו תביא להמשך זינוק בזהב לעבר  $1700ו . $1720-כל עוד אזור התמיכה  $1530נותר ללא
שבירה יש לחפש הזדמנויות לקנות את הזהב.
יורו-דולר -הצמד צלל אתמול על רקע הנפקת האג''ח של צרפת וכמות החוזים העתידיים שבשורט על הצמד  .ניתן לראות
בנרות את עוצמתם של המוכרים ואת היעדר הקונים בצמד שכן התמיכות לא מחזיקות מעמד ונשברות כמו חמאה .היעד הבא
ביורו הינו  1.2450-1.25משם נבחן את הצמד מחדש שכן כרגע אין שום סימן להיפוך מגמה ללונג בצמד.
דולר -דולר קנדי -הצמד זינק אתמול על רקע הנפילה במחירי הנפט מה שהחליש את המטבע הקנדי .יש להמתין לפריצת
ההתנגדות האופקית  1.0210ע''מ להיכנס ללונג על הצמד כאשר יעד ראשון  1.0260-1.0270ויעד שני  . 1.04במידה ומחירי
הנפט ימשיכו לרדת יש לצפות להמשך עליות בצמד לעבר  . 1.05-1.0650התמיכה החשובה בשלב זה בצמד הינה .1.0125
דולר אוסטרלי -דולר  -הצמד ביצע תיקון  50%ממהלך העליות האחרון ונתמך בשלב זה על השיא  1.02שאותו פרץ בשבוע
שעבר  .יש לצפות להמשך תנועה למעלה מכאן עם יעד ב 1.04-ו 1.05-במידה והקונים יופיעו ברמת התמיכה  .מצד שני
במידה והצמד סוגר מתחת ל 1.02-כנראה שהצמד משנה את המגמה לשורט לטווח הקצר והיעד יהיה . 1.0050

ניתוח מניות
אורמת ) -(260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר
גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני -כפי שחשבנו אכן המניה החלה תנועה השבוע וסגרה את שני היעדים שצוינו בשבוע שעבר ב  1860ו  1900נקודות
שהיוו התנגדות לטווח הקצר ,טכנית נראה שהמניה בנתה תבנית המשך ביומיים האחרונים כך שסביר ונראה ניסיון עליה נוסף
לאזור של  ,1900מנגד שבירה של  1800על בסיס סגירה ככל הנראה תפתח טרנד יורד בנייר לרמות נמוכות יותר.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה נבלמה בשני ימי המסחר האחרונים סביב אזור תמיכה ברמה של  660/70נקודות כשביום חמישי אף
סגרה בנר היפוך )ללא מחזור תומך( ובעליה נאה מאוד מעל אזור התמיכה שצוין .היעד העולה הראשון לטווח קצר נמצא סביב
 700נקודות ואחריו ב  720נקודות .עוד נציין כי החברה הודיעה השבוע כי בכוונתה להנפיק אג"ח.
דסק"ש ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות בת
וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים והאגרוכימיה.
בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין ,שופרסל ,כור
ומכתשים אגן .עוד נוסיף ונציין כי ביוני  2011הושלמה עסקה לפיה השקיעה דיסקונט השקעות ורכשה את השליטה ,בחברה
הציבורית מעריב.
ניתוח טכני – המניה נכשלה פעמים השבוע לסגור מעל רמת  2400נקודות ונראה שהמוכרים ממתינים כדי לשחרר סחורה מעל
רמה זו .רק פריצה ברורה של רמה זו וסגירה מעל תיתן איתות כניסה נוח למהלך מעט ארוך יותר מהטווח הנוכחי
 .2220/2400סוחרים אגרסיביים שעדיין מחפשים את הפריצה יכולים לקנות בטווח שצוין עם סטופ ברור בנמוך התקופתי
.2220
אלביט מערכות ) -(1081124החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.

ניתוח טכני -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר נראית
תמיכה כפולה על רמת  , 14900-ומנגד התנגדות באזור קו תקרת התעלה היורדת ברמת –  . 16600למעשה האיתות
המרכזי הבא במניה זו יתקבל בשבירת התמיכה הכפולה או בפריצת קו תקרת התעלה היורדת כאמור .המניה שטה רוחבית
כעת בנטייה מתכנסת .למעקב.
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 שנמצאת עדיין תחת מהלך עולה מתקן  ,נמצאת כעת בהתכנסות מחירים שמגיעה לשלב
ההכרעה כלומר -או פריצת ההתנגדות המהותית על  72600או שבירת התמיכה העולה הראשית על  70000ובשילוב תמיכת
רמת  .68800האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום רמות שצוינו למעקב.

על רגל אחת
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול תחת הסימול  TEVAוגם 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 במונחים שבועיים להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר
המשך האיתות העולה המתקן .כעת המניה נמצאת מעל לרמת ההתנגדות והאיתות יתקבל רק לאחר המסחר בסופ"ש זה.
במידה ונקבל פריצה היעד הבא הוא על רמת  45דולר.
גלוב אקספלוריישן יה"ש ) – (1119833המניה שנמצאת בתיקון עולה למהלך היורד האחרון  ,נותרת כעת – מעל רמת 4.1-
שנפרצה השבוע והיא הופכת לתמיכה המיידית .רמת ההתנגדות הבאה נותרת על  , 4.5כך שהאיתות הבא יתקבל ביציאה
מטווחים אלה .למעקב.
נייס ) - (273011מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם במדד הנסד"ק תחת הסימול  .NICEהיות וטכנית היא נקבעת
בחו"ל אזי הניתוח הטכני מסתמך על גרף חו"ל ממנו נובע כי המניה ,נמצאת כרגע מתחת לרמת התנגדות חשובה על  45דולר
במונחי סגירה ,רק סגירה מעל יאשר המשך עולה ,כאשר רמת  36דולר הינה ההתנגדות הבאה .רמת  34הינה התמיכה
הקרובה.
 - MRVLהחברה הינה חברה ישראלית הנסחרת בארה"ב בבורסת הנסד"ק .ניתן לראות כי פריצת התכנסות מחירים שראינו
לאחרונה יוצרים יעד על רמת  17דולר ,כאשר ההתנגדות הקרובה על אזור  .15תמיכה על רמת .14
ישראמקו ) - (232017יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  ,25וטכנית ניתן לראות כי רמת  49.1מהווה התנגדות מהותית
כעת .רק סגירה ברורה מעל יאשר המשך התנועה העולה ,התמיכה החשובה כעת לטווח הקצר נותרת על.46.5 -
טאואר ) – (1082379המניה עדיין נסחרת סביב אזור תמיכה מהותי ברמה של  227/30נקודות וטרם החלה מהלך עולה .עצם
המצאות באזור תמיכה חזק מאפשר כניסה נוחה למניה עם סטופ קרוב ויעדים גבוהים בפריצה של אזור  240/50נקודות.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php 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.

