הסקירה השבועית של ספונסר – 08.07.2012
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 בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי בעיקר בזכות יום ראשון בו נרשמו עליות שערים חדות של כ-
 5.2%בממוצע במדדים המובילים .המדד היחיד שלא השתתף בחגיגה ואף רשם ירידה חדה של כ 2% -היה מדד הגז ונפט,
לאחר המלצות שליליות על מניות הסקטור מכמה בתי השקעות .מניות אבנר ,דלק קידוחים ורציו הובילו את הירידות וצנחו בכ-
 8%בממוצע כל אחת .במדד ת"א  ,011בלטו לחיוב ,כמעט כרגיל יש לומר ,המניות הדואליות .מניית מלאנוקס עלתה בכ01% -
נוספים ,ומניות גיוון אימג'ינג' וריטליקס עלו בכ 8% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות .מדדי התל בונד עלו בכ 0% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ  1.9% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך ו מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו מעט בטווח הקצר וכמעט ב 0% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר
המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 021 -מיליון  ₪ליום ונראה כי כל המשקיעים מאבדים עניין בבורסה ככל שחולף הזמן.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4.22% -מדד ת"א  52עלה ב  ,8.41% -מדד הבנקים עלה ב ,2..4% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  7..4%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .2..4%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית
של  7.2%לרמה של  1.951ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 5.2% -במהלך השבוע החולף (בעיקר בזכות עלייה חדה ביום ראשון) וסגר ברמה של 0181
נקודות ,בעיקר בזכות מניית מלאנוקס ומניות הבנקים שרשמו עליות שערים נאות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף כי המדד
ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ועד שלא נראה שבירה שלו כלפי מטה או פריצה מעלה הסטטוס-קוו הנוכחי
יישמר .כרגע ,רמת ההתנגדות החשובה נמצאת באזור  0181-0011הנקודות ורק במידה והמדד יפרוץ אל מעבר לרמה זו
יתקבל איתות חיובי לטווח הקצר עם יעד באזור רמת  0052הנקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק במעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  1.95ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט נסגר במגמה שלילית על רקע נתוני מאקרו מעורבים לאחר חופשת יום העצמאות .מדד
הדאו ג'ונס ירד  ,1.10%מדד ה  S&P500השיל  1..5%ומדד הנאסד"ק סיים ללא שינוי .באירופה הוריד אתמול (חמישי) הבנק
המרכזי של אירופה ) (ECBאת הריבית בגוש היורו ב 1.52% -לרמה של  ,1.52%הרמה הנמוכה מעולם .קיימת אכזבה רבה
משום שדרגי לא רמז על רכישות אג"ח נוספות ,כפי שציפו בשווקים .הבנק המרכזי של סין הוריד אמש במפתיע את הריבית על
ההלוואות ב 1.10%-לרמה של  .0%בה בעת ,הוריד הבנק המרכזי של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם את הריבית על
הפקדונות ב  1.52%-לרמה של  .1%הבנק המרכזי של בריטניה הודיע אתמול על הרחבת תוכנית רכישות האג"ח .ספרד גייסה
אתמול  1מיליארד יורו באג"ח אך בריבית גבוהה יותר ממכרז האג"ח הקודם .סקר ה ADP -שפורסם הפתיע לטובה ,והצביע
על יצירה של  050אלף משרות ביוני (קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים
ורק שבירה חזרה כלפי מטה של רמת התמיכה הקרובה ברמה של  1.91ש"ח לדולר תהווה איתות טכני שלילי.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם מהלך עליות משמעותי בשבוע החולף ,ופרץ את רמות ההתנגדות של איזור  0.11הנקודות וקו המגמה
היורד .כעת ,עלייה מעל רמת  0011הנקודות תאמת את המגמה החיובית שהחלה להשתלט על המדד ופריצה שלה תהווה
איתות טכני חיובי משמעותי עם יעדים גבוהים מאוד.
מדד ת"א נפט וגז – המדד נסחר השבוע בירידות שערים חדות מאוד ובסיכום שבועי איבד כ 2% -מערכו .טכנית ניתן לראות
בגרף שהמדד שובר בצורה ברורה אזור אופקי חזק מאוד ברצועה של  0182-05נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים ,אזור
תמיכה קרוב נמצא סביב  0111נקודות.
מדד נדל"ן  – 81מדד הנדל"ן פתח את השבוע בסערה ובעליות חדו ת בדומה לכל השוק ,אולם בהמשך השבוע "נזל" חזרה
למטה כשהוא חוזר לנמוך התקופתי סביב רמה של  122נקודות .ביום המסחר האחרון ,בעקבות העליות באירופה התהפך
המדד בזמן המסחר ועבר לעליות קלות אולם סיים את היום בקול ענות חלושה .ימי המסחר הבאים יהיו חשובים לבדוק את
נחישות הקונים ,האם הם יגיעו שוב סביב רמות השפל התקופתיות.
מדד הבנקים – המדד פתח את השבוע בזינוק חד מאוד מרמות השפל שנרשמו בשנת  5100סביב  810נקודות .ביום המסחר
האחרון נסחר המדד בתנודתיות גבוהה וכשל בסגירה מעל  881שהיא ההתנגדות לטווח הקצר .טכנית המדד עדיין באזורי קניה
נוחים גם לטווח הקצר כשהמניות המובילות בו לאומי ופועלים בדקו רמות שפל שנתיות וחזרו מעליהן.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( - )14.784החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,הח ברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בחודש וחצי האחרונים סביב טווח מסחר ברור בין  515111ל  511111נקודות .טכנית ביום
המסחר האחרון נגעה המניה סביב האזור התחתון של טווח הדשדוש ולכן מאפשרת אפשרות כניסה נוחה ביום המסחר הבא.
לדעתנו סוחרים אגרסיביים שאוהבים לסחור טווחים אופקיים יכולים לחפש אזור קניה עם סטופ קצר.
כלל תעשיות ( - ).71781החברה ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,הינה חברת החזקות העוסקת בתחומים שונים ,ביניהם:
מלט ,טקסטיל ,טכנולוגיה מתקדמת וקרנות ,ביוטכנולגיה ,שירותי תקשורת ונדל"ן.בנוסף עוסקת כלל תעשיות בתחום המסחר
והשירותים הנלווים לו ,בעיקר בייבוא ושיווק של משאיות ,אוטובוסים ,ציוד כבד ומנופים ,ובייבוא ושיווק של מכוניות באירופה וכן
בתחום הנייר ,קרטון ואריזות גמישות ,פעילות בתחומי ההובלה ,התשתיות ולוגיסטיקה ופעילות בתחום המזון.בין אחזקותיה
העיקריות של כלל תעשיות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות כלל ביוטכנולוגיה ,מנועי בית שמש ,נייר חדרה,
נטוויז'ן ,גולף ,קומפיוג'ן וקרגל.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בטרנד שלילי חזק מאוד בדומה לשאר המניות הקשורות לאיש העסקים נוחי דנקנר .עם זאת ניתן
לראות שאזור תמיכה אופקי סביב  0011נקודות שהוא גאפ פתוח (שנסגר) משנת  5100מחזיק את הנייר .אפשר לחפש אזור
כניסה נוח לטווח מעבר לקצר סביב הרמות האלה עם סטופ ברור ברמה שצוינה לעיל שכן שבירה תביא את המניה לאזור
הנמוכים של  5110סביב  0111נקודות.
בבילון ( - )8878...החברה ,בבילון בע"מ ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים ,בשני תחומי פעילות:
תוכנה :פיתוח ,שיווק ומכירה של תוכנת תרגום ומידע כללי של מילים ,מונחים וטקסטים .בנוסף ,עוסקת בבילון בשיווק תוכנה
לאחזור נתונים ,תוך שימוש בטכנולוגיה של תוכנת התרגום ה מיועדת לארגונים גדולים .שיווק ופרסום באינטרנט :שירותי חיפוש
משולב תרגום בשיתוף פעולה עם גוגל ,ופיתוח והפעלת פורטל אינטרנט בנושאים לשוניים ,המעניק שירותי תרגום ומענה
לשאלות בנושאי שפה ולשון ,בהתבסס על מאגרי המידע והתכנים של בבילון.בינואר  5118הושלמה עסקה לפיה מכרו החברות
מוניטין עיתונות ופורמולה ויז'ן את מלוא אחזקותיהן בבבילון ,לחברה בשליטתו של מר נועם לניר.
ניתוח טכני – המניה הגיעה ביום המסחר האחרון לאזור התמיכה לטווח הקצר סביב  1521נקודות ,למי שעקב בסקירה בשבוע
שעבר והמתין עם קניה באזור יכול היה להיות מורווח מעל ל .2% -ניתן לראות בגרף המצורף את גבולות המסחר הברורים
בחודש האחרון בין  1521ל  1811ונראה שבטווח הקצר זה לא הולך להשתנות.
ישראמקו יה"ש ( - ) 4.4784השותפות ישראמקו –נגב  , 5נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ,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 -יחידת ההשתתפות הנסחרת במדד ת"א  ,52נמצאת עדיין תחת מימוש  ,דבר המתבטא בברור בהמצאותה
מתחת לקו מהלך יורד ברור ,מרמת השיא .השבוע נשברה התמיכה הקרובה והחשובה ,שנבדקה כבר פעמיים לאחרונה,
שנמצאת באזור רצועת המחיר , .0-.0.8 :שזהו גם תיקון יורד פיבו שליש לכל מהלך העולה האחרון .בעקבות כך המניה
מקבלת אתות שלילי נוסף עם יעד עד לרמת  . .1אזור התמיכה שנשבר עובר להיות אזור התנגדות בשלב זה.

על רגל אחת
 \ TEVAטבע  -המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת עדיין תחת אתות שלילי  ,כאשר רמת  .1דולר הינה התנגדות מהותית בשלב זה ,במונחי
נעילה .ראינו כי המניה אומנם ננעלה מעט מעל  .1דולר עם זאת ראוי לחכות לאישור אתות זה עד לפריצת ממוצע  21בגרף
היומי והשבועי באזור  .1.2דולר.
אפריקה (  - ) .88784המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור,
 .0011השבוע שברה המניה את קו התמיכה העולה שסימן את התיקון העולה במניה בשבועות האחרונים ,ולמעשה נותן
אתות שלילי המשכי .רמת  0511הופכת כעת מתמיכה להתנגדות מהותית ,ואילו רמת אזור  0151לתמיכה הקרובה.
.
רמי לוי (  - ) 887242.המניה שנסחרת במדד ת"א  , 011נמצאת עדיין תחת מימוש כאשר נראה בברור כי רמת ,00111
היא תמיכה מהותית לפחות לטווח הקצר .שבירת רמת  01991בנעילה יאשר אתות על המשך מימוש  ,ומנגד נר היפוך ברור

באזור תמיכה זה  ,שנעילה שלו מעל  00521יאשר אתות לסיום המימוש  ,לפחות זמנית .יש לציין כי נוצר קו מהלך יורד ברור
בשלב זה  ,וכאמור רק פריצת רמת  00521יאשר שינוי וסיום המימוש.
בזק (  - ) 4.7788מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א -52מעוף .נראה כי המניה שהגיעה לאחרונה לתמיכת .11
מתקשה להתרומם מרמת תמיכה זו וכעת למעשה מדשדשת מעל אזור תמיכה זה .רק יכולת פריצת רמת  .10ויצירת שיא
עולה ראשון  ,או אז נקבל אתות להמשך תיקון עולה .ברור כי שבירת  .11יאשר אתות שלילי המשכי.

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

