הסקירה השבועית של ספונסר – 08.06.2014
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 מקוצר (חג השבועות) ורגוע יחסית ,במגמה מעורבת עם נטייה לעליות
שערים קלות .מדדי ת"א  ,52הנדל"ן והבנקים עלו בכ 6.0% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי ת"א  52והביומד ירדו בכאחוז
בממוצע כל אחד .במדד ת"א  066בלטה לטובה מניית רמי לוי שקפצה בכמעט  .5.2%מנגד ,מניות חלל תקשורת ולייבפרסון
ירדו בכמעט  5%כל אחת .מכלל מניות הבורסה שוב בלטה לרעה מניית סקיילקס שצנחה בכ ,85% -הפעם לאור הדיווח כי
קבוצה גדולה של בעלי אג"חים פרטיים בדרך למהלך השתלטות על החברה .מנגד ,מניית פרוקוגניה זינקה בכ 06% -לאחר
שדיווחה על מו"מ למיזוג עם החברה הסולארית סאן טים .מחזורי המסחר התייצבו ,ועמדו על כ 066 -מיליון ש"ח ליום בממוצע,
למעט יום ראשון בו נרשם מחזור מסחר דליל במיוחד של כ 056 -מיליון ש"ח בלבד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע לשם שינוי מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 6.82% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 6.52% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הבינוני-ארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 6.02% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.00% -מדד ת"א  52ירד ב ,0.00% -מדד הבנקים עלה ב ,0.77% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  ,0.77%מדד נפט וגז עלה ב 0.00% -ואילו מדד הביומד ירד בכ 0.11% -נוספים .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 6.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  0.805ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 6.2% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0866נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,אזור  0865-0806הנקודות מהווה כעת רמת התנגדות נקודתית,
כשמלמטה רמת  0002הנקודות מהווה תמיכה במקרה של ירידה מחודשת .לדעתי ,העליות החדות בארה"ב יגרמו בסופו של
דבר לעלייה חדה ומהירה גם בשוק הישראלי בטווח הקצר ולהערכתי מדד המעו"ף צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא
החדש שנמצא באזור  0852הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 6.5% -מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  0.805ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בעליות שערים  -דאו ג'ונס עלה ב ,6.0%-האספי הוסיף 6.5%
לערכו  -שני המדדים רשמו שיא  -ומדד הנאסד"'ק טיפס ב .0.0%-נשיא הבנק המרכזי באירופה ,מריו דראגי ,הודיע במסיבת
עיתונאים מיוחדת כי הוא משיק תוכנית חדשה למימון בטווח הארוך ) (LTROבהיקף ראשוני של  866מיליארד אירו .בנוסף
תחזית הצמיחה של הגוש האירופי ל 5608-ירדה ל 0%-מ 0.5%-והועלתה לשנה הבאה מ 0.2%-ל .0.5%-הבנק המרכזי
באירופה ) (ECBהוריד את הריבית לחודש יוני מרמה של  6.52%לרמה של  .6.02%צפי האנליסטים היה לריבית של .6.0%
כעת ,תעמוד לראשונה הריבית של הבנק המרכזי לצורך הפקדות של בנקים באירופה ברמה שלילית של  .6.0%בשבוע שעבר
 005אלף אמריקאים הגישו דרישה לדמי אבטלה בפעם הראשונה .צפי האנליסטים היה ל 060-אלף דרישות ,זאת לעומת 068
אלף דרישות חדשות שנרשמו בשבוע הקודם (משרד התעסוקה עדכן מעלה את נתוני השבוע הקודם מ 066-אלף( .קרדיט ל
 .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם רק אם יירד וישבור את
אזור  0.82ש"ח כלפי מטה בצורה ברורה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  066המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  HSBC,וודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודש במקום ,סמוך מאוד לרמת ההתנגדות סביב רמות 0526-0066
נקודות ,שמהווה את שיא כל הזמנים .רק במקרה של פריצה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.
יורו-דולר  -לאחר הורדת הריבית באירופה ,לריבית שלילית ,שמשמעותה שכל מי שיפקיד אירו בחשבון העו"ש שלו בבנק ,יקבל
קנס בסדר הגודל שבו הופחתה הריבית ,ולאחר שהריבית בבריטניה נשארה על כנה .הצפי הוא להיחלשות נוספת של המטבע
האירופי .אבל לא לפני ההודעה החשובה של סוף השבוע .במוקד ההודעות של השבוע ,יעמוד היום ,יום שישי ,הנתון החשוב
של מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי ,שעשוי או עלול להשפיע על מגמת הדולר בשבוע הקרוב .שכן ,זהו אחד הנתונים
המשפיעים ביותר על הכלכלה האמריקנית ,אם לא המשפיע שבהם .נתון זה עשוי להשפיע מאוד על המסחר בדולר ועל תנועת
המחיר של הדולר מול מטבעות העולם .זאת ועוד ,לאחר שנים רבות (למעשה ,מהמשבר ב ,)5665-שבהן מספר המועסקים
ללא המגזר החקלאי היה נמוך יותר מאשר בפרוץ המשבר ,הנתון של היום עשוי להיות גבוה יותר  -דוח התעסוקה צפוי
להצביע על תוספת של  502אלף משרות במאי בארצות הברית .זאת אומרת ,שהנתון הזה יכול להוכיח בצורה הטובה ביותר,
כי המשק האמריקני ממשיך בהתחזקותו וביציאה סופית מהמשבר .כמובן שאם הנתון יהיה פחות טוב ,האפקט שלו יהיה הפוך.

מדוע הנתון הזה כל כך חשוב בעת הזו? ובכן ,לא רק כי הוא מוכיח שהמשק האמריקני עלה פעם נוספת על רכבת השגשוג,
אלא ,וזהו הנתון החשוב יותר ,שהוא נותן גושפנקא נוספת לכך ,שהפד ( הבנק הפדראלי של ארה"ב) יכול לשקול ברצינות
העלאת ריבית אולי עוד לפני תחילת  .5602כדאי לציין כי מזה חודשים רבים ,הריבית בהקפאה בארה"ב .העלאה כזו תגרור
בתורה התחזקות נוספת של הדולר ,שחזר להתחזק לפני מספר שבועות מול כל המטבעות בשוק והסוחרים ,שיודעים לזהות
מגמות ,יפעלו בהתאם ויבצעו שורטים על כל מטבעות המייג'ורס ,ובעיקר על היורו ,אל מול הדולר.
למרות שכדי לנתח את הגרף בטווח השבועי כדאי היה לחכות לסיום המסחר בערב ,אני "אסתכן" ואנתח אותו כבר בבוקר.
מסיבה זו גם לא אתייחס לנר של השבוע האחרון ,שכן אחרי ההודעה ועד לסיום המסחר הוא יכול להשתנות ועל פי תורת
הנרות היפניים :אין מנתחים נר שלא הסתיים .בגרף ניתן לראות שהנר של החודש שעבר יצר תבנית מסוג בולען לירידות .לכן,
לדעתי האירו ימשיך להיחלש (גם אם יצא לתיקון כלשהו של מהלך הירידות העכשווי ,בטווחים הקצרים יותר  :יומי ו –  8שעות).
בנוסף לכך ,לכך אנו נמצאים בנקודה הרביעית בתבנית יתד  .לכן ,היעד הוא לפחות עד לנגיעה חמישית בחלק התחתון של
המשולש (מסומן בכחול) .אם לאחר מכן יישבר המשולש כלפי מטה יהיה לנו יעד ברור ,אבל לשם כך ,צריכה לבוא שבירה
וסגירה מתחת לאזור ( 0.0800מסומן בתכלת).
לסיכום ,ניתן לומר כי אני ממשיך להיות דובי על האירו ומצפה לירידה לנקודות נמוכות יותר ולפחות עד ל – .0.08

ניתוח מניות
נכסים ובנין ( – )700007החברה לנכסים ובניה בע"מ עוסק בנדל"ן מניב,בניה למגורים,ובענף החקלאות.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על מגמת עליה ברורה בגרף שבועי ,כשבחצי שנה האחרונה התנגדות הופכת לתמיכה באזור
רמת  55,666נקודות.כשבמהלך השבועות האחרונים ירדה המנייה חזרה לבדוק את רמת  55,666הנקודות וסגרה עם מודל
טכני ברור מעל רמה זו עם מחזור מסחר גבוה במיוחד כשהכניסה למנייה ללונג להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב יכול
להיות בשבירת קו המגמה היורד מאיזור 52,566הנקודות לרמת  55,050הנקודות לערך בסוף יום מסחר בגרף יומי על רמת
 50,666נקודות ואת הסטופ-לוס נניח ברמת  56,000הנקודות והיעד יהיה ברמת השיא לערך ברמת  52,250נקודות
אלביט מערכות ( - )0010017החברה,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 ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה שברה קו מגמה ,לאחר תצורה טכנית גבוהה ,ולאחר מימוש סביר,החל שוב תנועה עולה,כאשר השבוע המשיכה המניה
באיטיות להתקרב לרמת השיא השנתי בשילוב התנגדות קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה ,כל אלה באזור  .55056תמיכה
כעת עולה לרמת אזור  ,50866-266ונראה שכעת אין ביכולת המניה לפרוץ לשיא חדש לפני מימוש.
ישראמקו יה"ש ( – )111007השותפות ישראמקו-נגב ,5נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז,כשותף כללי מצד אחד,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת
נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה ,ממשיכים לשהות טכנית בתבנית עולה מתכנסת .כאשר השבוע
היה"ש מגיע עד לתקרת התבנית באזור  .55מכאן נקבל איתות המשכי על מימוש או פריצת התבנית .התמיכה כעת עולה
לאזור  50שם רו מגמה עולה של תחתית התבנית הנוכחית.
כיל ( - )110007החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום,
התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים ,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי ,ואף יצאה מתחום הדשדוש
מעלה .כעת אזור  5056מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה ,במונחי נעילה ,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת
אזור .0566נציין כי ברמת  ,0565יש גאפ פתוח .השבוע המשיכה המניה פחות או יותר ,בדשדוש בתחום הרצועה העליונה,
כאשר התמונה הטכנית החלה להשתחרר מהתמונה הרוויה שהיתה שם לאחרונה ,וזאת לפי הצפי .אנו חוזרים על הנאמר כי
בגרפים ארוכי הטווח ,התקבל איתות חיובי ארוך טווח לאחרונה.
פייסבוק ( - )FBהינה מפעילת הרשת החברתית הגדולה בעולם .מניות החברה נכללות במדד הנאסד"ק  066והאס אנד פי
 266לפי שווי שוק של  162.16מיליארד דולר.
ניתוח טכני – המניה מדשדשת מעל חודשיים בטווח מחירים ברור ,כאשר הרף העליון סביב  00.06דולר והרף התחתון ב22 -
דולר .ב ימים האחרונים המניה מדשדשת מתחת לרף העליון זאת לאחר גל עליות מהרף התחתון ועד לרף העליון של טווח
הדשדוש .בשבוע שעבר נרשמה פריצת שווא ראשונה וביום חמישי נרשמה פריצת שווא שנייה .לכן ,פריצה וסגירה מעל רמה זו
תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש והתחלה של גל עליות מחודש עם מחיר יעד ב 50.06 -דולר.
איביי ( - )eBayמפעילה אתרי אינטרנט למוצרים ושירותים בשיטת המכרזים והקניות המכוונות .החברה פועלת במגוון מדינות
ושפות ומאפשרת ללקוחות פרטיים ועסקיים להציע מגוון מוצרים ושירותים כמעט בכל תחום .החברה נסחרת במדד הנאסד"ק
 066ואס&פי  266לפי שווי שוק של  08.0מיליארד דולר.

ניתוח טכני – המניה נסחרת מתחילת חודש מרץ במגמה שלילית ממחיר שיא של  20.00דולר ועד למחיר שפל של  26דולר.
במהלך החודש האחרון המניה מתבססת בצורה אמינה מעל רף ה 26 -דולר בדמות ריבוי נרות היפוך .טכנית קיימת אפשרות
סבירה לתחילת תיקון עולה .הטריגר לטווח הקצר יתקבל בפריצה כלפי מעלה של  20דולר ולאחריו פריצה של התנגדות
מהותית יותר סביב  25.26דולר.
ביוג’ן איידק ( - )BIIBעוסקת במחקר ,פיתוח וייצור תרופות .לחברה מוצרים לטיפול בטרשת נפוצה ומחלקת קרון .בין מוצריה
ניתן למנות את אבונקס וטיסברי .לחברה תיק פטנטים מגוון המוגן גם מחוץ לגבולות ארה"ב .מניות החברה נסחרות במדד ה-
 S&P 266לפי שווי שוק של  52.00מיליארד דולר.
ניתוח טכני – מניית יצרנית התרופה המתחרה של הקופקסון נסחרת במומנטום חיובי כבר תקופה ובשבוע המסחר האחרון
המניה דורכת במקום ,אולם התצורה של הדשדוש הינה חיובית ותומכת במהלך המשכי כבר בטווח הקצר .פריצה וסגירה מעל
 055.0דולר תהווה טריגר חיובי עם מחיר יעד סביב  080דולר.

על רגל אחת
כלכלית ירושלים ( - )001000מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן ,02נסחרת כעת בתנועה של מימוש,למרות התיקון
העולה האחרון ,כאשר השבוע התקבל איתות שלילי ,עת שברה המניה תמיכה של קו מגמה באזור  .0026לכן כל עוד אין
המניה חוזרת מעל רמה זו ,היא מוגדרת באיתות שלילי .התמיכה הקרובה כעת .0566,
קמהדע ( - )0007000מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .066טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .0566למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח ,המניה שברה בברור קו זה ,ולמעשה
נותנת המשך איתות שלילי כעת .רמת  0666יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה ולמעשה אין מה לחפש כעת במניה עד
שלא חוזרת מעל רמה זו לפחות .כמו כן האיתות השלילי תקף וגם אין נקודת תמיכה ברורה כעת.

עזריאלי קבוצה ( - )0000771מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים
האחרונים לאחר שקבעו שיא לאחרונה.בשלב זה המניה נסחרת בתחום מתכנס בין שני קווי מגמה בתחום 00566-
 00066כאשר ביום המסחר האחרון המניה הגיעה עד לתקרת הטווח המצוין .לדעתנו ,יש בהחלט יכולת לפרוץ רמת
התנגדות זו ( )00066אל עבר היעד הבא על רמת אזור .05666
רמי לוי ( - )0007170מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,066נמצאות תחת מימוש לאחרונה.מימוש מחירים זה
נמשך כבר מס,שבועות,ולמעשה לאחר מכירת חלק מהחברה ,החלה הנסיגה במניה.לאחרונה החלה המניה לפתח
תיקון עולה לאחר תמיכה על רמת  .00566כעת המניה מתקרבת להתנגדות קו מהלך יורד מהשיא באזור 00566
שם ייקבע האיתות ההמשכי במניה.
חברה לישראל ( - )077007מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,52נמצאות עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת
התמיכה כעת עולה לעבר  .566666ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת אזור  506666רמה שראינו לאחרונה במניה
בשילוב נעילת גאפ היסטורי.תמונה טכנית גבוהה הוציאה כעת מימוש שכאמור אזור  566666מהווה כעת תמיכה
חשובה קרובה .גם במניה זו התקבל לאחרונה ,לדעתנו ,איתות חיובי ארוך טווח .נציין לטווח הקצר ,תמונת אוורור
טכני,תוך התכנסות מחירים במניה ,בתחום שצוין.
אסם ( - )107007המניה נסחרת במדד ת"א  .52טכנית ,ניתן לראות כללית שעדיין המניה נמצאת במסגרת מימוש
מחירים,אם כי ניתן לראות כי כעת המניה נתמכה על רמת  5066אופקית,והחלה בתיקון עולה .אזור  5526מהווה
כעת רמת התנגדות קרובה ושם למעשה ייקבע האיתות הבא.
דיסקונט השקעות ( - )710001המניה שנסחרת במדד ת"א  ,066כעת נמצאת תחת מימוש במסגרת התנועה
העולה המתקנת הנוכחית .למעשה יש לנו כעת תחום רוחבי  ,5056-0502 -כאשר השבוע ראינו היפוך ברור על
תמיכה,ולאור זאת היעד כעת נקוב על רמת תקרת התנועה  0502-כאמור.
בזן ( - )1000171מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,066נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה .רמת אזור 062.5
מהווה כעת התנגדות מיידית ,ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף .נציין בנוסף תמונה טכנית גבוהה כעת.
שיכון ובינוי ( - )0010071מניות החברה נסחרות במדד נדלן ,02כאשר טכנית המניה נסחרת תחת מימוש
מחירים,וכעת על תמיכת אזור  ,086-26מכאן מנסה המניה לפתח תנועה עולה שרמת התנגדות מיידית כעת נקובה
על  ,552יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר המשך התיקון העולה הנוכחי.

שטראוס ( - )777007מניות החברה שנסחרים במדד ת"א  ,52שוב מתקרבים לרמת השיא ,לאחר השלמת התיקון
העולה האחרון .רמת השיא נקובה על  ,0502ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי המשכי .התמיכה הקרובה עולה
לרמת  0066אופקית  ,והתמונה הטכנית נכנסת לתחום רווי.
פועלים ( - )771077מניות הבנק נסחרים במדד ת"א  .52ניתן לראות טכנית כי המניה נמצאת בשיא שנתי ,עם זאת
היא קרובה מאוד לתקרת תבנית מתכנסת ,באזור ,5606כך שרק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.התמיכה
הקרובה עולה לרמת  5606כעת .נציין תמונה רוויה מאוד ,כך שהסיכוי לפריצה לדעתנו-קטן מאוד,ומימוש כאן לא
יפתיע.
שופר סל ( - )777017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .066ניתן לראות כי טכנית המניה נסחרת לאחרונה,תחת
מימוש וכרגע בתחום רוחבי .0522-0066יציאה מתחום זה יאשר את האיתות הבא במניה.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

