הסקירה השבועית של ספונסר – 08.12.2013
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 רגוע יחסית במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף והגז ונפט עלו בכאחוז
בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי ת"א  ,57הנדל"ן והבנקים ירדו בכ 8.0% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  088בלטו לטובה מניות
בז"ן שזינקו בכ 57% -ומניית בבילון שקפצה בכ 01% -ותיקנה מעט את הירידות החדות שחוו המשקיעים בשבועות האחרונים.
מנגד ,מניית גבעות ירדה בכ 01% -לאחר שצינורות קידוח הנפט "מגד  "6נתקעו בעומק של  1,068מטרים מתחת לפני
הקרקע ,והקידוח הופסק .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 8.07% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 8.5% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר ,אולם ירדו
מעט במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 8.0% -לאורך כל העקום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.47% -מדד ת"א  57ירד ב ,1.22% -מדד הבנקים ירד ב ,0..0% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  0.00%ומדד נפט וגז עלה ב .1.11% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.0% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  1.707ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 8.57% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0160נקודות .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף משנת  ,5880המדד המוביל ממשיך כצפוי במסעו צפונה לאחר
שפרץ השבוע את שיא כל הזמנים שהיה ברמת  0117הנקודות .רמה זו ,הופכת כעת לתמיכה חשובה לטווח הקצר ,ולדעתנו
מדד המעו"ף ימשיך להסחר במגמה חיובית ויכבוש את היעד הבא השוכן באזור  0188הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט בשבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  1.707ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,המסחר בבורסת וול סטריט ננעל בירידות שערים של כ 8.1% -בממוצע .במהלך היום פורסמו נתוני התמ"ג
בארה"ב אשר הראו על צמיחה של  1.6%כאשר האנליסטים ציפו לצמיחה בשיעור  1%וזאת לעומת צמיחה שנתית של .5.0%
משרד התעסוקה בארה"ב פרסם כי הבקשות לדמי אבטחו ירדו ל –  590אלף כאשר הצפי בשוק עמד על  517אלף בקשות
וזאת לעומת  150אלף בקשות בשבוע הקודם (קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר
מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור  1.78ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 18הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  18המניות 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  )5880מדד המניות הצרפתי ירד בצורה חדה בשבוע החולף והגיע לרמת התמיכה
החשבוה השוכנת באזור  1088-1078הנקודות ,וכל עוד רמה זו לא תשבר ,המדד נשאר עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד
רחוק יחסית ,ברמה של  1788נקודות .במקרה של שבירה כלפי מטה יתקבל איתות מכירה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים שידר לראשונה חולשה בשבוע המסחר האחרון .המדד פתח את השבוע במגמה חיובית וגבוה
תקופתי חדש אולם ביום שני החזיר את יום ראשון והמשיך למטה ביומיים שחלפו .ביום רביעי המדד ביקר באזור הטייק פרופיט
אותו הגדרנו בשבוע שעבר סביב  0108נקודות (נמוך שבועי  )0185וסגר מעל .ביום המסחר האחרון שבו הקונים למדד ומחקו
חלק מהירידה של השבוע .חובת ההוכחה כעת היא של הקונים האם זהו עוד שפל עולה בדרך לגבוה חדש מעל  0168או
שנראה שיא יורד ראשון מזה תקופה ארוכה.
מדד הנדל"ן  – 1.עוד שבוע חלש עבר על מדד הנדל"ן כשהוא מאבד כחצי אחוז מערכו ונצמד לאזורי תמיכה סביב 151
נקודות .באופן כללי כל השבועות האחרונים נראים כמו טופ ומה שצריך זאת הנעה כלפי מטה של המוכרים ,אזור תמיכה כאמור
שוכן סביב  151ושבירתו יכולה לשלוח את המדד כ  5-1אחוז למטה.
מדד ת"א גז ונפט – המדד נמצא סמוך לרמות השיא בהם הונפק באמצע שנת  5800סביב  0158708נקודות .בפועל בחודש
האחרונים רואים מוכרים במניות המדד סביב אזור של  0155-0117נקודות .ניתן לראות שהתצורה במדד עולה אולם עם
תנודות עולות ויורד בגלים מאוד חדים שנרגעו בחודשיים האחרונים .טכנית המדד מייצר סוג של טופ סביב הרמות הגבוהות
שצוינו אולם כל עוד יסחר מע ל רמות התמיכה כשהחשובה שבהן היא שפל אופקי וקו מגמה עולה ברמה של  0567758נקודות
הכל תקין ויש עוד סיכויים לגבוהים חדשים .תמיכה קרובה נמצאת ברמה של  0508נקודות.

ניתוח מניות
אסם ( – )407017החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א  57בשווי שוק של  0.7מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה המשיכה גם השבוע בטרנד החיובי בעקבות הודעת המכירה של מניותיו של יו"ר החברה דן פרופר לחברת
נסטלה בפרמיה מהותית מעל מחיר השוק ( 9558נקודות) .המניה נעלה את שבוע המסחר באזורי שיא כל הזמנים וסמוך ליעד
אותו הצבנו סביב  0088נקודות .מי שמחזיר במניה יכול לזרום עם הטרנד הסופר חיובי שקיים כשהיעד הקרוב שלנו אוטוטו
מגיע עם אפשרות להמשך גם מעבר אליו.
רמי לוי ( – )1107071החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  5886בע”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 למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי
מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – לאחר שהמניה אבדה מעל  08%מרמות השיא השנתיות סמוך ל  ,58888ציינו בשבוע שעבר את התבנית
השלילית שיצאה אל הפועל ואת רמות התמיכה הקרובות ( 05188ו  .)06088כבר ביום המסחר הראשון של השבוע הקודם
המניה נבלמה סביב רמת התמיכה שציינו והוציאה תיקון עולה ביום שלאחר מכן .בפועל קבלנו שוב בלימה סביב  05788שהוא
הנמוך הקודם שנשבר .המניה כעת לפני הכרעה או המשך לנמוך האחרון ,שבירתו והגעה ליעד התבנית או ניסיון נוסף לתיקון
עולה.
אלביט מערכות ( )1001107החברה,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 .57
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 בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,00888יעד שהושג במלואו-כצפוי וכפי
שנאמר כאן ,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  00888נפרצה והושג היעד הבא על  09088שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה ,נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה מתחת לתקרת ההתנגדות ,כאשר השבוע
המשיכה המניה במומנטום החיובי ופרצה את תקרת התבנית ואפ השלימה יעד באזור ,58888ואף יותר .כעת רמת 58668
כאזור התנגדות קו מהלך עולה תקרת תבנית ארוכת טווח ,מהווה מכשול ,וזאת גם בשילוב תמונה טכנית גבוהה במיוחד
באינדיקטורים המהירים .רמת התמיכה כעת עולה מדרגה לעבר אזור .09968
כיל ( )001017החברה ,פועלת בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 1-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .57
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .לטווח הקצר נראית בברור תבנית התכנסות מחירים כעת
שתקרתה על  ,1017ואילו תמיכתה כעת באזור  .5978איתות ביציאה מתבנית זו ,יאשר מהלך מיידי של כ 9-08-אחוז .למעקב
צמוד.
בזק ( )040011החברה וחברות הבת שלה ,עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .57
ניתוח טכני -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא ,לאחר מהלך
העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים ,כאשר השבוע נכשל פריצה ברמת אזור ,656שהוא תקרת
ההתכנסות כעת .התמיכה הקרובה נקובה ברמת אזור  688כעת.
גזית גלוב – החברה עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה פיתוח וניהול נכסים מניבים בישראל ארופה וצפון
אמריקה ומתמקדת בעיקר בעסקי ענף המכרזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים וענף הדיור המוגן ומבני משרדים רפואיים
בארה"ב.
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה על דישדוש ארוך של שנה שגם יוצרהיתנגדות שהופכת לתמיכה היסטורית של המנייה
בגרף שבועי על רמת  1105כשבפעם האחרונה דישדשה המנייה בין רמת  1169לבין רמת  1005לערך
בפריצת אותו דישדוש עלתה המנייה בכ  18%לרמת שיא של  1005ושוב דישדשה כשנה בין הרמות 1105
ל  7888לערך פריצה של דישדוש כלפי מעלה בעוצמת קונים בווליום גבוה עם נר מסיבי על טריגר לכניסה לטווח ארוך
אלוני חץ ( – )410014חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ פועלת בעיקר בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב.
החברה פועלת בישראל ,שוויץ ,קנדה ,ארה"ב ובריטניה.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת בדשדוש ארוך של שנה בערך אחרי עליה בראלי מרמת  0709הנקודות עד לרמת  5110הנקודות
בעוצמה בגרף שבועי ונכנסה לדשדוש כשקו מגמה עולה מתחילת הראלי מראה על שלוש נגיעות ,פעם אחת ברמת ,0716
פעם שנייה ברמה של  5015נקודות ופעם שלישית ברמה של  5118נקודות לערך .בהסתכלות בגרף היומי ניתן לראות
התנגדות שהפכה לתמיכה בתוך טווח הדשדוש עם שלוש נגיעות ברמה כשהנר האחרון הוא נר המסמן היפוך מגמה (נר מסוג
אוקר ירוק) שמבשר על המשך עליות עתידיות ופריצה של הדשדוש במניה ברמת  5168יהיה טריגר לכניסה לטווח הארוך.

מזרחי טפחות– בנק מזרחי טפחות בע"מ עוסק בפעילות מסחרית עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות בישראל ובחו"ל
ובפעילויות שונות הקשורות לשוק ההון יעוץ ,ניהול תקיי ניירות ערך עבור לקוחות.
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה על מגמה עולה מתחילת יולי ועוצמת העלייה יוצרת לי מניפה בקו המגמה
כשהשיא נראה על הגרף ברמת  1060באותו יום ונסגר ב  1110המשיך לעלות עד לרמה של  1198לערך
ירד חזרה לבדוק את הרמה בטווחי רמת פיבונצ"י עם שתי נגיעות ברמת ההתנגדות שהפכה לתמיכה
ברמת  1117ויצר מודל קלאסי להמשך עליות בזמן הקרוב כשהמון כלים טכנים משתלבים בגרף המנייה
רמת אמינות המנייה להמשך עליות גבוה במיוחד כשגם יש לי מגמת עלייה ברורה וגם היתנגדות שהופכת לתמיכה
עם תיקון פיבונצ"י ושתי נגיעות ברמת התמיכה החדשה בסגירה של נר שמורה לי על המשך עליות
הטריגר לכניסה יהיה בשבירת קו מגמה יורד במגמה 1168

על רגל אחת
אפריקה ( )011010מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה לאחרונה לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש .אזור  555הוא תמיכה קרובה שנשברה השבוע שוב ,ולכן עוברת
להתנגדות מיידית כעת .התמיכה הקרובה נקובה על  .588תמונת אינדיקטורים-החלשות .
כלכלית י-ם ( )110010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,088וכן במדד נדלן .07המניה שנמצאת במהלך
עולה,ולאחרונה,נמצאת במימוש מחירים שבנה קו מהלך יורד ברור בשלב זה .למעשה יש לנו כאן תבנית של התכנסות מחירים
כעת ,שלאחר סיום השבוע הנוכחי ,אין לנו עדיין הכרעה ,כאשר רמת  ,1018מהווה אזור תמיכה קו המגמה העולה ארוך הטווח,
מול רמת  1588המהווה התנגדות קרובה ומיידית.
חלל תקשורת ( )101047.מניות החברה ,התממשו בחדות לאחרונה ,עקב אירוע פונדמנטאלי ,שבהמשך הוברר כפתיר.
עקב כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .המניה שנכנסה להתכנסות מחירים לאחרונה ,פרץ השבוע
התכנסות זו ,והמשמעות יעד סופי על אזור  .1978רמת  1088מהווה התנגדות ביניים כעת .רמת  1188ממשיכה להיות
התמיכה המרכזית כעת.
חברה לישראל ( ).40014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .57טכנית  ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
לאחרונה אפשר להבחין בקו מהלך יורד שנוצר באזור התנגדות על  095088כאשר רק יכולת פריצתו יאשר איתות להמשך
התיקון העולה.
ברינסווי ( )1100410מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ייתר  ,78נמצאות לאחרונה בתנועה יורדת .בשלב זה המניה
נתמכה באזור  ,1508ונתנה נר היפוך,עם זאת אין עדיין איתות חיובי המשכי לתיקון העולה וזאת כל עוד המניה אינה מסוגלת
לפרוץ קו מהלך יורד ואופקי לאישור,באזור  .1557ניסיון שנעשה ביום המסחר האחרון,נכשל.
מזור רובוטיקה ( )110000.מניות החברה נסחרות לאחר מימוש לא קטן,כאשר אזור  1888מהווה אזור התנגדות חשוב
כעת,שרק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי ראשוני .התמיכה כעת סביב אזור .5688
בבילון ( )1101000מניות החברה ,שלאחרונה רשמו ירידות חדות ,מסיימות את השבוע בצורה חיובית לאחר דשדוש סביב
רמת  .088רמת  088עולה כעת לרמת תמיכה קרובה ,בעוד איזור  0888הינו יעד קרוב .המרחק בין בתמיכה ליעד נובע
מהתנודות הגבוהות ,ובמיוחד ביום המסחר האחרון.
קמהדע ( )1017111מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,088עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  7588היא אזור התנגדות מיידי ורק יכולת פריצת אזור זה יאשר איתות חיובי,לתנועה עולה.
בזן ( )0.10070מניות החברה נסחרות במדד ת"א .57המניה הגיעה כצפוי לרמת התנגדות מהותית סביב  ,058ויצאה
למימוש ,דה לוקס,במסגרת התיקון העולה הנוכחי .השבוע נפרצה רמת  ,058ולכן רמה זו עוברת לתמיכה מיידית .רמת 015
הינו אזור ההתנגדות הקרוב במניה והוא משמעותי .עוד נציין תמונה טכנית גבוהה של אינדיקטורים מהירים.

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 ו7או מכשירים פיננסים.

