הסקירה השבועית של ספונסר – 09.09.2013
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 תנודתי במגמה מעורבת .המדדים המובילים נותרו כמעט ללא שינוי,
כשמדד היתר היה זה שבלט לטובה כשעלה בכ ,4.2% -בהובלת מניית שמן שזינקה בכ ,31% -ומניות בריינסוויי ,כהן פיתוח
ופולירם שעלו בכ 5.7% -כל אחת .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום ,למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בממוצע כ .0.3% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר וירדו מעט
במח"מ הארוך ,ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.47% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.00% -מדד ת"א  57ירד ב ,1.42% -מדד הבנקים ירד ב ,1.40% -מדד הנדל"ן  37רשם
השבוע ירידה של  0.21%ומדד נפט וגז עלה ב .1..0% -בשוק המט”ח הדולר התחזק בכ 1.6% -לאחר שבוע תנודתי במיוחד,
ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.42ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  3310נקודות .לאור
החששות מתקיפה בסוריה ותגובות אפשריות כלפי ישראל ,המדד ירד בשבוע שעבר נקודתית מתחת לרמת התמיכה השוכנת
סביב אזור  3347נקודות ,אולם הצליח לחזור ולהסחר מעליה .רק שבירה ברורה של תמיכה זו ,תבשר על המשך ירידות
שערים משמעותיות לכיוון התמיכה הבאה השוכנת ברמה של  3300נקודות .מנגד ,חזרה למסלול חיובי בארה"ב צפויה למשוך
את מדדי המניות המקומיים כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  1.42ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים קלות על רקע כמה נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו לפני ובמהלך המסחר,
גם בורסות באירופה ננעלו אמש (חמישי) בעליות לאחר הודעת הריבית של הבנק המרכזי האירופי ועל רקע תחזית הפדרל
ריזרב בארה"ב לצמיחה איטית בכלכלה הגדולה בעולם .הבנק המרכזי של אירופה והבנק של אנגליה הודיעו כי הם מותירים את
הריבית על שפל של  ,0.7%וזאת בהתאם לציפיות האנליסטים .בדברים שנשא לאחר פרסום החלטת הריבית ,אמר דרגי כי
הבנק מתכוון להותיר את הריבית נמוכה לפרק זמן ארוך .מהבחינה הטכנית ,לאחר שהדולר הצליח להיתמך שוב מעל רמת
התמיכה הטכנית החשובה באזור  1.77ש"ח לדולר ,הוא זינק כמעט עד ההתנגדות סביב  1.45ש"ח לדולר ,אולם חזר לדשדש
בטווח הנ"ל ,רק פריצה של אזור הדשדוש תהווה איתות לאותו כיוון.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 20הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  20המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )4002מדד המניות הצרפתי עלה בצורה רציפה שמונה שבועות אולם כצפוי לא הצליח
בינתיים לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי ברמות של  2300-2370נקודות .פריצה כאן תהווה איתות קניה מחודש ,אולם
חוסר הצלחה בפריצה תסמן יציאה לתיקון טכני נקודתי.
מדד הבנקים  -מדד הבנקים מסיים את שבוע המסחר המקוצר במגמה שלילית כשהוא מוחק את  4ימי העליות של תחילת
השבוע .טכנית המדד הגיע שוב לאזור אמצע טווח הדשדוש הרחב סביב  3370נקודות והתקפל למטה ביום המסחר האחרון.
כפי שכתבנו בשבוע שעבר הצפי שלנו בתקופה הקרובה הוא בדיקה נוספת של רמת  3300הנקודות.
מדד נדל”ן  - 01מדד הנדל”ן נעל את השבוע במגמה שלילית ביותר עם ירידות שערים חדות של מעל  4אחוזים .ניתן לראות
בגרף המצורף שבשלושת החודשים האחרונה בנה המדד תעלה אופקית ברורה ,כרמת התנגדות חשובה נמצאת סביב 145
נקודות ותמיכה סביב  115-120נקודות .יציאה מהטווח תוציא את המהלך המהותי הבא ,עד אז אפשרי לסחור לונג ושורט
סמוך לרמות התמיכה וההתנגדות.
יתר  – 11המדד החזק ביותר בשוק בשנה האחרונה .הירידות שהיו בשבוע שעבר נמחקו לחלוטין כשהמדד חזר לרמות השיא
השנתיות בשבוע האחרון .נעילה מעל  722תביא להמשך המגמה החיובית במדד והיעד הבא יהיה סביב  777-740נקודות.

ניתוח מניות
כיל ( )4.0102החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  1מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה קיימים תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – המניה הייתה דיי אנמית בשבוע המסחר האחרון אולם ביום המסחר האחרון ראינו מסחר ערני מאוד מבחינת
מחזור המסחר .ביום שלישי שעבר ראינו שבירה תוך יומית של הנמוכים השנתיים מתחת ל  4210וחזרה מעל  4700עם סגירה
בגבוה יומי שיכולה להביא לתחילת שבוע חיובית במניה ,יעד עולה לכיוון  4500נקודות בטווח הקצר כשמעל סיכוי להמשך
תיקון עולה מהותי יותר שהיעד המקסימלי הינו  1000נקודות בטווח הקצר.
רמי לוי ( )0012420החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  4004בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בישראל.
רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי .קבוצת רמי לוי
גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכול ים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי
בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – בשבועות האחרונים המניה ביצעה תיקון עמוק יחסית מרמות השיא סביב  32400נקודות לאזור של 35400
נקודות .המניה בצעה תיקון עולה בימים האחרונים והיא נבלמת בגבוהים האחרונים סביב אזור אופקי  31110-31200נקודות.
נעילה מעל תאשר שוב בדיקה של השיא מנגד כישלון וקיפול יעשר ככל הנראה נמוך חדש ויעד יורד לאזור של .~34200
אלביט מערכות ( )01.0042החברה ,אלביט מערכות עוסקת במגוון 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 .47
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה ,כידוע ,זה זמן איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בימים האחרונים ,המניה ,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם זאת נתקלה בקו מהלך עולה מתנגד חשוב .לכן ,רק
יכולת פריצת קו המהלך העולה המתנגד ,נכון להיום ברמת  ,34500יאשר את יעד הפריצה באזור  .31000תקרת הפריצה
האחרונה ,מהווה את התמיכה הקרובה כעת באזור .34200
מזרחי טפחות ( )601201התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .47
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה ,בתנועת התכנסות מחירים ,בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי ,על רמת  .2012ניתן לראות כי תנועת ההתכנסות מתחילה להתקרב ,לכדי הכרעה .התמיכה הקרובה כעת בתחום
ההתכנסות נמצאת ברמת  1100אופקית.
קמה דע ( )0102000החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות ,מרשם המבוססות
על פלסמה ,למתן בעירוי ,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,וכעת בשבועות האחרונים ,ניתן לראות בברור
התכנסות מחירים ,מתחת לרמת השיא .בשלב זה המניה נמצאת בסמוך לתקרת התכנסות המחירים ,ורק יכולת פריצה ברורה
יאשר איתות חיובי חשוב נוסף .רמת ההתנגדות כעת נקובה על רמת  2100במונחי נעילה .יכולת פריצה כאמור ,יאשר איתות
לכ 2-אחוז של מהלך הנגזר מגובהה ההתכנסות הנוכחית .נציין תמונה גבוהה ,של אינדיקטורים מהירים ,מה שיכול לעקב את
יכולת הפריצה כעת .למעקב.

על רגל אחת
אפריקה ( )600104מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי .בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל ,470-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור .השבוע המשיכה
המניה במגמה השלילית ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת ,400במונחי נעילה.
פרטנר ( )01.02.2מניות חברת התקשורת ,נסחרות במדד ת"א  .47מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת כעת בתנועה עולה
,אולם לאחרונה ,יצאה למימוש שבסיומו השכילה לנעול מעל רמת .4400החשובה כתמיכה .כל עוד שרמה זו אינה נשברת
בנעילה ,אין איתות שלילי המשכי .ההתנגדות הקרובה כעת נקובה על .4100
שיכון ובינוי ( )01.0024מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .37מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה ,אם כי
המניה נכנסה למימוש בשלב זה .במסגרת המימוש הנוכחי ,המניה שברה קו מהלך עולה ברור ,כך שכל עוד המניה נותרת
מתחת לקו זה ,היא עדיין תחת מימוש כאמור .רמת ההתנגדות כעת של קו המגמה נמצא באזור  170במונחי נעילה. ..
אבנר ( )46.100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .47לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,413אולם עם זאת,
התמונה הטכנית הייתה מאוד גבוהה ,ובסקירה הקודמת הזהרנו מפריצת שווא ,ואכן כך היה לאחרונה ,שבו המניה יצאה

למימוש לא קטן ,והיא נתמכה רק על קו תמיכה עולה באזור  .440למעשה רמת ההתנגדות כעת הינו באזור  ,410ואילו
התמיכה על קו המהלך העולה כאמור ,נכון להיום באזור ,444יכולת יציאה מתחום רמת התמיכה\התנגדות שהוזכרו ,יאשר את
האיתות הבא במניה.
כלכלית י-ם ( )00.101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,300וכן במדד נדלן .37המניה שנמצאת במהלך עולה ,נתמכה
לאחרונה ,על תמיכת  4100החשובה מאוד לטווח הקצר ,עם זאת רק יכולת נעילה מעל רמת ,1340ישיב את האיתות החיובי
הנוסף במניה.
דיסקונט ( )600404מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .47ניתן לראות כי המניה נסחרת במגמה שלילי ,ולאחרונה
שברה תבנית התכנסות מחירים .לאחרונה ,הושלם יעד התבנית על תמיכת  ,770וקיבלנו היפוך על רמה זו .רמת  400כעת
מהווה יעד קרוב ,כפי שהוזכר בסקירה הקודמת ויעד זה אכן הושג במלואו .רמה זו כעת הינה התנגדות חשובה ורק יכולת
נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף.

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.

