הסקירה השבועית של ספונסר – 09.01.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית  -שבוע מסחר רגוע במיוחד ללא תנודות מיוחדות עבר על המשקיעים בבורסה בת"א ובסיכומו רשמו המדדים
המובילים עליות שערים נאות .מדדי המניות המובילים רשמו עליות קלות של כאחוז בממוצע בזמן שמדדי השורה השניה ,ת"א
 ,75הנדל"ן והתל טק הפתיעו לטובה כשרשמו עליות שערים נאות במיוחד של כ 3.5% -בממוצע .במדד ת"א  100בלטו לרעה
מניות הגז ישראמקו ,הכשרת היישוב ונפטא שירדו בממוצע בכ 6% -כל אחת ,ומנגד בצד החיובי נציין את מניית פמס שסיימה
את השבוע בזינוק של למעלה מ.20% -
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים של כ 0.6% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים קלות בטווח הקצר וירידות קלות
בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו ללא שינוי למעט ירידות קלות במח"מים הארוכים .מחזורי המסחר
היו גבוהים יחסית ועמדו על כ 2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.72% -מדד ת“א  75עלה ב ,2.89% -מדד הבנקים עלה ב ,0.27% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  3.78%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .4.19%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עליה
שבועית של  0.8%לרמה של  3.575ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף רשם עלייה קלה נוספת בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1336נקודות ,בכך התקרב המדד עד
כדי אחוז בלבד מהיעד השני אותו ציינתי בשבועות האחרונים כיעד הסופי למהלך העליות הנוכחי ברמה של  1350נקודות.
לדעתנו המדד צפוי לדשדש סביב רמות אלו ולא לפרוץ את רמה זו בניסיון ראשון בשבועות הקרובים .יש לקחת בחשבון שניתן
להתחיל להריח באוויר את ריח המימוש ואכן צפוי להגיע תיקון טכני "בריא" כלפי מטה של כמה אחוזים בשבוע הקרובים.
לדעתנו גם שנת  2011תהיה חיובית ותסתיים בעלייה דו-ספרתית של המדד.
שקל-דולר  -הדולר המשיך לדשדש גם בשבוע החולף כשהפעם רשם עליות שערים קלות במיוחד בשני ימי המסחר האחרונים.
אזור רמות התמיכה כעת נמצא סביב רמות של  3.50-3.53ש"ח לדולר כשכל ניסיון עלייה צפוי להעצר בכל מקרה באזור 3.63-
 3.68ש"ח לדולר.
מדד היתר  - 50הניתוח מתבסס על הגרף השבועי בו רואים מהלך עליות נאה מאוד בן שלושה שבועות והגעה לאזור התנגדות
סביב רמת  471נקודות ,הנר השבועי נבלם באזור שצוין לעיל וניתן לראות צל ארוך שמעיד על מוכרים ברמות העלה ואולי אף
התעייפות מהגל העולה האחרון .רמת  460נקודות יכולה להוות רמת טייק פרופיט למי שמחזק במדד שביה של רמה זו יכולה
להוציא תיקון מעט עמוק יותר לאזורים של .420/30
מדד הבנקים  -בדומה למדד היתר  50גם כאן בגרף השבועי ניתן לראות נר עם צל ארוך מאוד שמראה על מוכרים באזור רמת
המחירים הנוכחית ,אזור התנגדות ברצועה של  1450/70נקודות עוד משנת  2007מביא מוכרים ברמות האלה .בשלב זה
המדד שהוא הקטר של השוק נראה עייף ויכול להעיד גם על המדד המוביל )ת"א  .(25להערכתנו סביר מאוד שברמות מחירים
הנוכחית נראה תיקון יורד בשוק לפני שיאים חדשים בהמשך השנה.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות וקיבל כאן
אלצנו בסקירה השבועית איתות קניה ברור ,כעת הוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים אל עבר ההתנגדות הבאה
השוכנת באזור רמת  7200הנקודות.

מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .פתיחת שנה חיובית בבורסות ארה"ב
השבוע ביחד עם התגברות מחזור המסחר מרמות השפל שנרשמו בחגים .מדד האס אנד פי  500כובש יעד נוסף סביב רמת
 1270נקודות .ניתן לראות בגרף את  4ימי המסחר האחרונים שמראים על קושי ובלימה ברמה מחירים הנוכחית .תצורת הנרות
אחרי המהלך העולה מגדילה את הסיכוי בתיקון יורד שיחל כבר בתחילת השבוע הקרוב.

ניתוח מניות
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע“מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – בשלושת ימי המסחר האחרונים נראה כי המניה מסמנת רמת שיא עולה נוסף אך מכינה עצמה לתיקון יורד ,תיקון
שכזה במידה ויתפתח יכול לייצר שפל עולה נוסף ,קרי להתהפך מעל רמת השפל הקודמת או לחילופין להיות ארוך ועמוק יותר.
רמת התמיכה האופקית הקרובה שוכנת ב  1844נק' ואחריה תמיכה נוספת על קו המגמה העולה המסומן בירוק ,כל זמן
שהמחיר נותר מעל שתי הרמות הללו הכיוון הכללי של המניה נשאר עולה ,במקרה של שבירה יהיה צורך לבחון מחדש.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע“מ ,הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים ,ומספקת שירותי ייצור
משלימים ותמיכה בתכנון .בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ,מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי אותות,
מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי.
טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב -NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – נסחרת מעל רמת תמיכה אופקית מאד חזקה ומשמעותית שהוכיחה עצמה מספר פעמים בעבר והיא בין רמת
 486ל  490נק' ,מאידך איתות קניה ראשון יתקבל רק בפריצת האופקית ב  528נק' ,פריצה שכזו ,אם תבוא ,תסמן יעד ראשון
ברמת  600ושני בשיא השנתי .בשלב זה למעקב בלבד.
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 – נותנת נר אדום ארוך ביום המסחר האחרון שבולע את שלושת הנרות שקדמו לו ,בכך לדעתי מתקבל איתות טכני
ליציאה לתיקון יורד כאשר רמת התמיכה המשמעותית הקרובה שוכנת בין  1800ל  1820נק' ,שבירתה תוציא תיקון עמוק יותר
והיפוך עליה יהווה נקודת כניסה נוחה נוספת.
טבע ) - (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה
הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
רכישתIVAX .
ניתוח טכני – עולה בחדות ביום המסחר האחרון ,נסחרת כעת תחת שתי התנגדויות חשובות ,האחת ברמת  $54והשניה ברמת
 ,$56פריצת שתיהן תהווה איתות קניה מהותי לטווח הארוך בנייר ,מאידך שבירה של התמיכה סביב רמת  $48תהווה איתות
שלילי וסטופ למי שבפנים .בינתיים מי שלקח סביב הנמוך יכול להמשיך לזרום עם סטופ ב .$48
אאורה ) - (1097948החברה ,אאורה השקעות בע“מ ,פועלת במישרין או באמצעות חברות בנות כיזמית בתחומי הנדל“ן ,בשלב זה
באירופה ובישראל ,בשני תחומים עיקריים :תחום הנדל“ן המניב ובתחום הבניה למגורים .
ביולי  2007שונה הסיווג הענפי של אאורה מ-השקעות ל-נדל“ן ובינוי.
ניתוח טכני – נסחרת בתנועה צידית שלעיתים עולה ולעיתים יורדת ,רמות התמיכה החשובות בשלב זה שוכנות ב  203ו190 -
נק' ואילו רמת רמת ההתנגדות הקרובה ב  225נק' .איתות טכני משמעותי יתקבל בפריצה או שבירת של הרמות שצוינו .יש
לציין כי מחזורי המסחר בחודשיים האחרונים עולים משמעותית ויתכן כי אנו עדים לתהליך של איסוף סחורה בנייר.
אפריקה ישראל ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע“מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו“ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים - :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו“ל :יזום פרויקטים המיועדים למגורים,
למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – עולה יפה השבוע ונועלת מעל רמת  2450שמהווה כעת תמיכה לטווח הקצר ,מתחתיה ישנה תמיכה נוספת
ומהותית הרבה יותר ברמת  2177נק' .מלמעלה ההתנגדות החשובה שוכנת סביב רמת  2760-2800נקודות ,פריצתה תהווה
מפנה משמעותי בנייר ואיתות קניה.

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 – מבט טכני מראה כי המנייה נותרת באתות חיובי ותחת מסלול עולה  ,כאשר לאחרונה פרצה קו מהלך עולה
מתנגד  ,ולמעשה נתנה אתות חיובי מחודש .ביום המסחר האחרון אפ פרצה תחום דשדוש כהתבססות מעל לפריצה והיעד

כעת נותר במקומו ברמת  .6600-אם לסכם ניתן לומר כי כל עוד שהמנייה נותרת מעל קו מהלך עולה ברור –זה שנפרץ
לאחרונה אזי – האתות החיובי נותר במקומו.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים . רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נתונה בתחום תבנית עולה )תעלה( ולמעשה כל שככ עדיינ היא נותרת בתחום
האתות החיובי .השבוע התממשה המנייה ונראה כי היא בדרכה לעבר תמיכת התבנית  ,באזור  . 1028-1030שבירת אזור
זה יאשר המשכ מימוש לעבר רמת  1000ויוציא אתות שלילי ראשוני  ,מנגד היפוכ על תמיכה יאשר חזרה למסלול עולה עם יעד
 1לשיא על .1100

על רגל אחת
פריגו ) - (PRGOמניות החברה נסחרות גם בת"א וגם בארה"ב  ,לכן המנייה הינה דואלית .היא נקבעת בארה"ב
ומבט טכני מאשר כי המנייה נותרת בתחום התכנסות מחירים עולה  ,כאשר לאחרונה ביצעה היפוכ על תמיכה וכעת
נראה כי הולכת לעבר תקרת ההתכנסות ברמת –אזור  , 70וכאנ נציין כי ברמת  68דולר ישנה התנגדות ראשונה.
פרוטליקס ) - (PLXמנייה זו היא מניית ארביטרא Zהנסחרת גם בארץ במדד ת"א  100וגם בארה"ב .שערה נקבע
בחו"ל  ,ולכן הניתוח הטכני מתבסס על הגרף בחו"ל ,שם אנו רואים כי לאחר פריצת היעד הראשון על  10דולר ניכרת
התבססות מעל רמת הפריצה  ,ולמעשה מאשר יעד הבא לעבר השיא  ,ברמת  , 12.7כאשר התנגדות קרובה על רמת
 11דולר.
דיסקונט השקעות ) - (639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון
פרצה המנייה התנגדות אופקית ברמת  8185-תוכ מחזור ער  ,ולמעשה נתנה אתות לעבר היעד הקרוב הבא שהוא
רמת השיא על .9000

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

