הסקירה השבועית של ספונסר – 08.02.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר אופטימי וחיובי נוסף עבר על הבורסה בת"א ,מדד המעו"ף עלה בלמעלה מ 3% -ושאר המדדים
המובילים סיימו בעליות של כ 5% -בממוצע למעט מדד התל-טק שלמרות המגמה החיובית סיים את השבוע בירידה קלה .מחזורי
המסחר התרחבו ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום ,מעל הממוצע בשבועות האחרונים.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת נעילת המסחר השלילית ביום שישי שעבר בבורסות אירופה
וארה"ב .המדדים המובילים החלו לתקן כלפי מעלה מרגע פתיחת המסחר הרציף ולקראת הנעילה מדד הנדל"ן אף עבר להיסחר
בעליה קלה ,אולם נסוג מעט עם נעילת המסחר הרציף .יצרנית האשלג ,כימיקלים לישראל ,סיימה בעליות נאות לאחר שחברת
הכרייה השניה בגודלה בעולם ,רכשה בסוף השבוע שעבר שני נכסי אשלג בארגנטינה ובקנדה ,וכן מכרה עפרת ברזל בברזיל
כשסך העסקה היה  1.6מיליארד דולר .אנליסטים מעריכים כי כניסתה של שחקנית חיצונית משמעותית דוגמת  Valeלשוק
האשלג ממחישה את האטרקטיביות ארוכת הטווח של שוק זה.
יום שני נפתח בירידות שערים בהשפעת המגמה השלילית בבורסות אסיה ואירופה בפתיחת שבוע המסחר בעולם .המדדים
המובילים נסחרו בשעות הבוקר בירידות שערים קלות ,אולם החל משעות הצהריים המגמה השלילית התחזקה בהובלה של
מניות הנדל"ן .מדד ת"א  75נסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות חברות העוסקות בחיפושי הגז והנפט שזינקו בשיעור
חד לאור הכוונה לבצע שני קידוחים נוספים מול חופי ישראל בעלות של  125מיליון דולר ,מניית ישראמקו בלטה מעל כולם כאשר
חתמה את יום המסחר בעליה של כ 24% -וריכזה  10%מסך המחזור במניות.
יום שלישי נפתח בעליות שערים קלות בהשפעת פתיחת מסחר חיובית בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים נסחרו
בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה .בשעות הצהריים המגמה החיובית התחזקה בהשפעת בורסות אירופה והחוזים
העתידיים ולקראת סיום עליות השערים אף התעצמו בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן .מניית בנק פועלים עלתה למרות
שהבנק העריך כי יפסיד  250מיליון שקל ברבעון הרביעי של  .2008עליות שערים אלו נמשכו גם ביום רביעי על רקע נעילת
מסחר חיובית בבורסות ארה"ב ואירופה .בתחילת המסחר המדדים המובילים נסחרו ביציבות ולאחר כשעה עליות השערים החלו
להתחזק עד לשעת הנעילה בהשפעת החוזים העתידיים ומדדי אירופה .את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ומניות
הבנקים .מניית כלכלית ירושלים זינקה בכ 32% -לאחר שנודע כי איש העסקים טדי שגיא רכש בימים האחרונים מניות של חברת
הנדל"ן מירלנד ,המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה ,בהשקעה של מיליוני דולרים.
אתמול ,יום חמישי ,המסחר נפתח בירידות שערים על רקע נעילה מעורבת בבורסות ארה"ב וירידות השערים שנרשמו יום קודם
לכן באירופה .המדדים המובילים עברו להיסחר במגמה חיובית בשעות הצהריים בהתאם לחוזים העתידיים אולם לקראת סיום
המגמה החיובית התמתנה .מניות הבנקים נסחרו בניגוד למגמה בטריטוריה השלילית לאורך כל יום המסחר .את המגמה
החיובית הובילו מניות השורה השניה ומניות היתר .מניית החברה לישראל עלתה בלמעלה מ 10% -והשלימה זינוק שבועי של
כמעט  40%לאחר שהחברה פרסמה כי צים מנהלת משא ומתן עם הבנקים לקבלת אשראי בהיקף של  1.3מיליארד שקל
וחדשות אלו עודדו את המשקיעים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.30% -מדד ת"א  75עלה  ,5.31%מדד הבנקים עלה ב4.97% -
מדד נדל"ן  15רשם השבוע עליה של  5.68%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.60%בשוק המט"ח הדולר היציג
רשם ירידה שבועית של כאחוז לרמה של  4.035ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים נאות בסיכום שבוע המסחר החולף .המדד פרץ השבוע את קו המגמה העולה
אותו ציינו בשבועות האחרונים כרמת התנגדות חשובה ולכן התקבל איתות קניה עם יעד ראשוני באזור  710-715נקודות שם
צפויה התנגדות משמעותית יותר .פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור למדד המעו"ף עם יעד גבוה של  800נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם שבוע מסחר תנודתי כשבתחילתו הדולר המשיך לרשום עליות שערים אל מול השקל אולם
בסופו נחלש ובסיכום שבועי ירד בכאחוז מול השקל הישראלי .הדולר נמצא כעת מעל רמת  4השקלים לדולר שמהווה תמיכה
מאוד חשובה להמשך הדרך כשמלמעלה רמת  4.10ש"ח לדולר מהווה רמת התנגדות .רק פריצה של אחת מהרמות הללו תהווה
איתות משמעותי לאותו כיוון.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כרגע ישנן
 3רמות חשובות כשמלמעלה ההתנגדות החשובה נמצאת באזור רמת  4650הנקודות ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה ברור
למדד הגרמני .מלמטה ישנן  2תמיכות כאשר הראשונה שוכנת ברמת  4000הנקודות ושבירה שלה תהווה איתות מכירה עם יעד
ברמה של  3800נקודות .שבירה גם של רמה זו בעתיד תהווה סימן רע מאוד להמשך.
מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר חיובי במיוחד בהשפעת דוחות כספיים של החברות הגדולות ונתוני מאקרו מעורבים השפיעו
לחיוב על מניות המדד בהובלה של מניות הפיננסים.
ניתוח טכני  -המדד פתח את שבוע המסחר בירידה ,אולם התהפך לקראת סיום מעל קו התמיכה העולה באזור רמת התמיכה
האופקית ב 1440 -נקודות .בהמשך השבוע המדד המשיך לעלות לכיוון קו ההתנגדות היורד מרמת השיא של חודש נובמבר.

פריצה של אזור  1600נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה לכיוון היעד הראשון ב 1666 -נקודות .רמת ה1440 -
ממשיכה לשמש כתמיכה מהותית להמשך הדרך.
מדד דאו ג'ונס – שבוע מסחר תנודתי במיוחד על רקע תנודתיות חריפה במניות המדד על רקע פרסום דוחות מעורבים.
ניתוח טכני – המדד דשדש בתנודתיות מעל רמת התמיכה ב 7923 -נקודות בליווי מחזורי מסחר גבוהים יחסית לממוצע מה
שמגדיל את הסיכוי לתחילת מהלך עם סבירות גבוה למהלך עולה לכיוון  8443נקודות המשמשת כגבול עליון של טווח הדשדוש.
פריצה של רמה זו תהווה טריגר חיובי לחזרה אל אזור ה 9000 -נקודות ,מנגד שבירה של הגבול התחתון תהווה טריגר לירידה
אל רמת תמיכה נקודתית ב 7773 -ואחריה לשפל שנרשם בחודש נובמבר האחרון סביב  7500נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,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 .אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון:
שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס,
מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי הדמאה
תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה נמצאת במצב של התכנסות מחירים )חיצים כחולים בגרף( ,וכן -התנגדות קו מגמה יורד ארוך
טווח כאשר ההכרעה תהיה מן הסתם בקרוב  .פריצה תיתן יעד קרוב לרמת  19000בשלב ראשון ,ואילו שבירת ההתכנסות
תיתן יעד ראשון לרמת  .17000בכל מקרה בשבוע הקרוב תהיה יציאה מתוך ההתכנסות ,ועוצמת היציאה /מחזורים – יתנו גיבוי
למהלך לטווח הקרוב.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי פעילות
עיקריים - :פיתוח מקרקעין :ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל ,על דרך של איתור קרקעות,
רכישתן ,הקמת המבנים ומכירת היחידות - .נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה,
משרדים ומסחר ,בארץ ובחו"ל - .קבלנות בנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים - .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת
בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבור הסקטור הממשלתי - .טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק
של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים - .תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה
ובתחום מוצרי הקרמיקה.
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה נמצאת זה כמה שבועות בתנועה רוחבית  , 4000 \3000כאשר נלווה לכך רצועות בולינגר
מכווצות  ,אשר עלולות להיפתח בקרוב ולתת איתות למהלך חד לאחד הכיוונים .בשלב זה התמיכה עומדת כאמור על רמת
 , 3000כאשר שבירה של תמיכה זו ייתן יעד לרמת התמיכה הבאה על  .2600מנגד יכולת פריצה תוך גיבוי מחזורים  ,יכול
לפתוח מהלך עד לרמת  .6000לא נותר רק לעקוב אחר המתרחש ולהגיב בעת פריצה/שבירה בהתאם.
גזית גלוב ) - (126111החברה ,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 .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה על התכנסות מחירים עולה בשלב זה ,כאשר רמת  ,2000במונחי שערי סגירה עדיין לא נפרצה והיא מהווה
התנגדות עיקשת .פריצת רמת התנגדות זו תיתן מהלך עולה לרמת  2400בשלב ראשון .מנגד ,שבירת תמיכת ההתכנסות
העולה ובשילוב ממוצע  50באזור  ,1800תיתן איתות שלילי לטווח המיידי  ,ויעד לתמיכת .1500
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות
ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים
הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית
ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,משכנתאות,
חתמות ועוד.
ניתוח טכני – אנו עוקבים אחר גרף המניה מזה מספר שבועות וכפי שניתן לראות ,גם השבוע לא הצליחה המניה לפרוץ את קו
ההתנגדות היורד שעוצר אותה כבר כמה חודשים .התנגדות נוספת מצטרפת השבוע בדמות ממוצע נע  50אותו כשלה המניה
לפרוץ בפעמים הקודמות שפגשה בו .אם כך – המניה ממשיכה להתכנס בין הקו היורד לבין התמיכה האופקית  725הנקודות.
המתנדים הארוכים יחסית נייטרליים בעוד שהמהירים התחילו בתנועה עולה .פריצה וסגירה מעל של קו ההתנגדות היורד ושל
ממוצע נע  50יכולים להוות איתות קניה לטווח הקצר.
הראל השקעות ) - (585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח

רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים .בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל,לקבוצה פעילות משנית )באמצעות חברות מוחזקות(
בנדל"ן מניב .פעילותה של הראל השקעות עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות
הקבוצה ויזום מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות קבוצת הראל .בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה
הראל השקעות את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.
ניתוח טכני – המצטרפת החדשה של המעוף נעצרה בסוף שבוע המסחר בנקודה מעניינת מבחינה טכנית .מצד אחד ,ראינו את
המניה פורצת השבוע קו התנגדות יורד ונותנת שני נרות ירוקים חזקים אחרי הפריצה .מצד שני ,המניה נעצרה מתחת לממוצע נע
) 50שידע להוות תמיכה בזמנו וכעת התנגדות( ומתחת להתנגדות אופקית קצרת טווח ברמת  10800הנקודות .המתנדים נראים
חיוביים ויתמכו בתנועה עולה אם תתרחש הפריצה של רמת ההתנגדות הנ"ל.
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה ,על
משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים
בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה הגיעה ביום המסחר האחרון אל איזור ההתנגדות האופקית סביב רמות  3180-3220הנקודות .איזור זה ידע
בעבר להיות התנגדות ותמיכה וגם הפעם עצרה המניה רגע לפני .למרות שהמתנדים המהירים מגיעים כבר לרמות גבוהות
יחסית ,המתנדים הארוכים נראים כמתחילים תנועה עולה ולכן בפריצה של ההתנגדות יתקבל איתות קנייה לטווח הקצר .מחזורי
המסחר במניה לא תומכים כרגע בפריצה ובתנועה חזקה מעלה אבל נמשיך לעקוב ולחפש את הפריצה ואת האיתות.
אלוני חץ ) - (390013החברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח
בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות )ארצות הברית וקנדה( ובישראל ,לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל .עם
החזקותיה העיקריות ניתן למנות את  CAPITAL FIRSTו .EQUITY ONE-במרץ  2007מכרה אלוני חץ את מלוא החזקותיה
בעוגן לחברת אוסיף ,ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.
ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה עולה מזה מספר שבועות .ביום המסחר האחרון נעצרה על תקרת התעלה ועל ממוצע נע
 .100מתנד ה ADX-מצביע על התחזקות מגמת העליות וגם המתנדים המהירים מצביעים על כך שלמניה יש עוד מה לתת ,עם
זאת ,צריך לשים לב להתנגדויות הנ"ל ולאיתותי חולשה מהמתנדים ,כמו מתנד ה RSI-שלמרות גל העליות ,לא מתרומם בעוצמה
לה היינו מצפים.
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 נעה בתעלה עולה ומגיעה לרמת התנגדות אופקית סביב רמת  1320הנקודות .המניה צמודה לרצועת
בולינגר העליונה ומחזורי המסחר גדלים בתקופה האחרונה ,דבר שמצביע על הכיוון החיובי שהמניה נמצאת בו .מכיוון
שההתנגדות הבאה נמצאת ברמת  1450והמתנדים המהירים כבר גבוהים ,כניסה כעת אינה אידיאלית מבחינת יחס סיכוי\סיכון
אך לסוחרי הטווח הקצר ,פריצה של ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות קניה.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן להבחין כי המנייה לאחר מהלך עולה מתקן מרשים ולפני
התנגדות אופקית על  .348בשלב זה מתנדים מאוד גבוהים ,ונראה כי תצטרך "לנוח" כאשר התמיכה הקרובה ברמת .300
פריצת רמת ההתנגדות על  ,348תוך גיבוי מחזור תיתן איתות לעבר רמת  380אופקי.
בינלאומי  - (593038) 5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות תנועה רוחבית במנייה לאחרונה כאשר רמת
 2800מהווה התנגדות חשובה להמשך .רק פריצת התנגדות זו ,ייתן איתות חיובי להמשך ,ויעד ראשוני על .3200
מכתשים אגן ) - (1081819מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי טכנית בוצעה השבוע פריצה של התכנסות
מחירים ,כאשר היעד הקרוב הוא על  ,1600ולאחר מכן על  .2000יש לציין שהמחזורים לאחרונה הינם בגדר הממוצע ,ולא
נצפתה גידול בהם ,מה שיכול להאט את המהלך החיובי .
אלביט הדמיה ) – (1081116המניה נמצאת מעל קו תמיכה עולה וכרגע מאווררת מתנדים אחרי תנועה עולה .כרגע יש לשים לב
מכיוון ששבירת קו זה תשלח את המניה לכיוון התמיכה האופקית סביב .4650-4750

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.

