הסקירה השבועית של ספונסר – 09.03.2014
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 רגוע יחסית ,מלווה בעליות שערים קלות ברוב המדדים המובילים .במדד
ת"א  011בלטו לטובה מניות כלל ביוטכנולוגיה וטאואר שקיבלה המלצת קניה נוספת ,שעלו בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד,
מניית קומפיוג'ן התממשה לאחר שגייסה כ 27 -מיליון דולר בארה"ב ,בדיסקאונט של כ 71% -על מחיר המניה .מכלל מניות
הבורסה ,בלטה מניית די פארם שזינקה השבוע בכ ,58% -לאחר שדיווחה על דו" ח ביניים מוצלח בניסוי שלב  ,7בחולים שלקו
בשבץ מוחי .מנגד ,מניית כיטוב פארמה צנחה בכ 72% -לאחר שביצעה הנפקה בדיסקאונט גדול על מחיר המניה בשוק.
מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.7 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1.28% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות
החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,7..1% -מדד ת"א  28עלה ב ,2..0% -מדד הבנקים עלה ב ,2..7% -מדד הנדל"ן 08
רשם השבוע עליה של  ,7.71%מדד נפט וגז ירד ב 2.20% -ומדד הביומד ירד בכ .2..1% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ-
 0.8%מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  0.782ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.7% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0021נקודות ,רחוק בכאחוז בלבד משיא כל הזמנים ברמה של  0057נקודות ,שמהווה אזור התנגדות חשוב .לדעתנו,
המגמה החיובית תמשך וכל עוד לא מגיע תיקון טכני משמעותי כלפי מטה בארה"ב ,הבורסה המקומית תמשיך להסחר באווירה
אופטימית ,ולהערכתנו שער  0711הנקודות הוא היעד הקרוב אליו יגיע מדד המעו"ף בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.8% -מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  0.782ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת ,מדד הנאסד"ק ירד מעט ,אולם מדד הדאו ג'ונס עלה בכ1.7% -
ומדד ה S&P 500 -העפיל לשיא כל הזמנים .במהלך המסחר ,פורסם סקר ה ADP -לחודש פברואר ,שהצביע על יצירה של
 001אלף משרות ,פחות מהתחזיות בשוק שעמדו על יצירה של כ 021-אלף משרות .עוד פורסם ספר הבז' של הפדרל ריזרב,
שהצביע על כך שמזג האוויר הקשה בתקופה האחרונה בארה"ב השפיע רבות על ביצועי הכלכלה ,ובכל זאת נרשמה
התרחבות כלכלית בינואר-פברואר( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר
תקופה ארוכה ,אולם אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  0.78ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות
נוספות של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  011המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוואדפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי הגיע בפעם השלישית בשנה האחרונה לאזור ההתנגדות החשוב ,שמהווה גם את שיא כל
הזמנים סביב רמות  2581-2111נקודות ,ופריצה שלו תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הקצר-בינוני.
מדד הבנקים – מדד הבנקים פרץ השבוע את טווח הדשדוש של השבועות האחרונים  0701-0721נקודות ובכך נותן יעד עולה
לאזור של  0001נקודות בשלב ראשון .הפרעה בדרך נמצאת סביב  0751נקודות שם נבלם המדד השבוע אולם אני מניח
שנראה המשך טרנד עולה בשבועות הקרובים אל עבר היעד.
מדד הנדל"ן  – 72מדד הנדל"ן המשיך להיות חזק גם השבוע כשהוא עושה גבוה שנתי ותקופתי חדש מעל אזור של 01127
נקודות .יחד עם זאת לאחר העליות האחרונות קיימת התנגדות אלכסונית סביב  018נקודות יחד עם אינדיקטורים ברמות
יחסית גבוהות ולכן המדד צריך לעשות הפוגה2תיקון לפני המשך הטרנד החיובי.
מדד הביומד – מדד הביומד עשה הפוגה השבוע סמוך לאזור של  0711נקודות שמסתמן כאזור התנגדות לטווח הקצר .לעומת
זאת אזור של  0021במדד שהוא הגבוה האחרון החזיק את המדד גם השבוע ולכן סביר להניח שכל עוד אין אירוע קיצוני שיכול
ל הזיז חזק את מניות המדד סביר שנראה המשך טרנד עולה מעבר ל  0711לעור שיא כל הזמנים סביב .0708

ניתוח מניות
הראל השקעות ( – )2.227.החברה הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע" מ פועלת באמצעות חברות בנות בעיקר
בתחומי ביטוח שונים וכחסכון ארוך טווח כגון ניהול קופות גמל,קרנות פנסיה,שירותים פיננסים ושוק ההון.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה קודמת שלי למנייה זו בשבוע שעבר הגיע המנייה לנקודת ה  Bבמודל תחתית כפולה ( מסומן
בחצים ) בשלב הבא שנרצה לראות זה עוד סגירה אחת ביומי מעל רמת  7070נקודות .מומלץ שיהיה במחזור גבוה ביומי.וזה
אומר שכבר ביום הראשון של המסחר בשבוע הקרוב נחפש את הכניסה ללונג .והיעד הראשון יהיה ברמת ההתנגדות הבאה
בגרף שהיא רמת  7775נקודות
אלוני חץ ( – ).1227.לחברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ תחום פעילות אחת.השקעות ארוכי טווח בתחומי הנדל"ן
המניב.לרבות השבחה ייזום ופיתוח נדל"ן לשימוש עצמי .קבוצת אלוני חץ פועלת בישראל ומחוצה לה בעיקר במדינות מערביות
כגון ארה"ב,בריטניה.קנדה,ושוויץ
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על דשדוש ארוך של יותר משנה בגרף שבועי באזור רמות שבן  7001ל 7781נקודות לערך
כשבחודשים האחרונים שמרה על פער בתוך הדשדוש בן רמת 7007נקודות לרמת  7707נקודות .נוסיף לכך שיצרה לי גם
תחתית כפולה בתוך הדשדוש ובשבוע המסחר האחרון הגיע המנייה לרמה קריטית בגרף שהיא רמת ההתנגדות השנתית
נקרא לה.רמת  7781נקודות התרחיש שנרצה לראות הוא פריצה של רמת ההתנגדות באזור  7781נקודות עם מחזור גבוה
יחסי ליומי שמאוד חשוב לפריצות דשדוש הפריצה יכולה להיות אפילו בגרף יומי .המלצה  :ברוב המקרים של פריצת דשדוש
ארוך יש חזרה לבדיקת הרמה חזרה ככה שנרצה לראות שהפריצה היא אמינה נראה נר מסיבי עם מחזור גבוה יחסי וחזרה
לבדיקת רמת ההתנגדות שהפכה לתמי כה החדשה ואז נחפש את האישור לכניסה ללונג לטווח ארוך במקרה של אלוני חץ.
בזן ( - )021205.החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .
ניתוח טכני – המניה חלשה מאוד וממשיכה לאכזב את המשקיעים .השבוע בניגוד להערכה שלי חזרה המניה לאזורי הנמוכים
וזה עוד בשוק טוב .אזור של  12-12מהווה תמיכה קרובה שבירה שלו נבדוק את הנמוך סביב  10217אגורות ,היפוך ונראה
ניסיון עולה נוסף כשהתנגדות מהותית נמצאת סביב .012
אלביט מערכות ( - )72.7705החברה,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 .78
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ,ועדיין מהלך זה תקף.
לאחרונה המניה נמצאת במסגרת מימוש המתבטא בתחום רוחבי .71811-01111 ,יציאה מתחום זה יאפשר לנו לקבל איתות
על המהלך הקרוב הבא לטווח הקצר .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך להתנגדות של הטווח הרוחבי.
דיסקונט ( - ).17070התאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים,בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות במימוש בשבועות האחרונים כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
ארוך טווח וכן רמת  202נשברו לאחרונה .עם זאת אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד שהבדיל בזמנו בין תקופת העליה
למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל לאחרונה נתן איתות חיובי למסגרת התיקון העולה שקיים גם לאחר המסחר
השבוע .במסגרת תיקון עולה זה המניה נמצאת כעת בתחום רוחבי צר ,202-281 ,ויכולת לצאת מתחום זה יאשר את האיתות
הבא .נציין כי התנגדות תקרת המהלך הרוחבי הנוכחי ,היא מהותית כעת,וגם מסמנת בדיקה מלמטה של קו מגמה עולה
שנשבר בזמנו.
כיל ( - )0.7275החברה 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 .78
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים ,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה השבוע פורצת תבנית התכנסות מחירים ברורה ,כאשר היעד כאן הוא ברמת אזור  0011כאשר מעל יש לנו גאפ פתוח
על רמת  .0020נציין את ההתנגדויות הקרובות עד להשלמת היעד והם ,0111 :שנפרצה השבוע ,מעל רמת  0001ומעל כאמור
טווח היעד ונעילת הגאפ.

על רגל אחת
בזק ( - )0.2277מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,78ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,801וגם רמת ההתנגדות על  821נפרצה במסגרת תיקון
עולה .התיקון העולה נעצר כעת באזור  211אופקית שהיה צפוי כהתנגדות ,לאחר פריצת קו המגמה היורד לאחרונה .מכאן שוב
יצאנו למימוש ,כאשר תנועה זו נעצרה על אופקית  .821אם נסכם נראה כי רמת  821במונחי נעילה מהווה כעת תמיכה
חשובה מול התנגדות מיידית ברמת  ,211שהיא חשובה מאוד כעת .כל עוד המניה אינה חוזרת בנעילה מעל  ,211היא שוב
תחת איתות שלילי.
פוקס ( - )72.1200מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,תמונה רוויה מאוד,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  01111נשברה ואף רמת  01811נשברה גם היא .המימוש הזה נעצר רק בתמיכת
אזור  1111ומשם יש התבססות ויציאה לתיקון עולה .כעת ההתנגדות עומדת על רמת  01071ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות המשך לתיקון העולה.
כלכלית ירושלים ( - )71.272מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,08יצאו בשבועות האחרונים למימוש .לאחרונה הגיעה
המניה עד לתמיכה סופר מהותית גם בגרף השבועי באזור  0111שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל רמה
זו והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון .השבוע ראינו המשך במסגרת התיקון העולה,כך שרמת התמיכה כעת עולה לעבר
,0711עם יעד לקו מהלך יורד באזור .0771
אופקו ( - )OPKהמניה הינה מניית ארביטראז' והיא נסחרת כאן במדד המעוף ,ובארה"ב שם המניה נקבעת שם ולכן התמונה
הטכנית הנגזרת מכך ,מראה כי לאחר מהלך יורד ,ניכר ניסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר כעת יש לנו תמיכה קרובה
מהותית באזור  1.7-1.02דולר ,מול התנגדות קו מהלך יורד ראשי באזור  1.8דולר .האיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום
שהוזכר.
דלק קבוצה ( - )72.570.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  78עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן להבחין
בברור בתבנית מתכנסת כאשר יציאה מתחום  077111-ל 000111-יאשר איתות המשכי חשוב .רמת הביניים בתוך התחום
נקוב על  001111וכעת המניה מתחת לרמה זו .עם זאת לפי התמונה הטכנית בהחלט יש מצב לחזור שוב לעבר
,001111ואולי אף לקו המגמה היורד,משמע תקרת התכנסות.
בי קומיוניקשינס ( - )7721...מניות החברה שעברו מימוש די אגרסיבי לאחרונה ,פתחו בתיקון עולה .אזור  8711שהיה אזור
התנגדות חשוב,הביא לכך ששם התיקון נעצר כעת,והמניה החלה שוב במהלך יורד .רמת  8111מהווה כעת תמיכה חשובה
אופקית ,ויכולת שבירתה יאותת על סיום התיקון העולה הנוכחי .רק פריצה ברורה של ההתנגדות שהוזכרה יאשר המשך תיקון
עולה.
קמהדע ( - )7215771מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ,עם זאת השבוע
השלימה המניה יעד על תקרת תבנית עם תמונה טכנית רוויה עד מאוד .אין פלא שראינו בהמשך השבוע הנוכחי ,מימוש חד
כאשר תמיכה מהותית במונחי נעילה נמצאת על רמת אזור  .8211רמת ,8578שנשברה עוברת כעת להתנגדות יורדת.
חלל תקשורת ( - )7210.52מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,המניה משייטת ברמות שיא שנתית  ,כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת  2011יאשר איתות חיובי נוסף .אזור
 2511מהווה אזור תמיכה קרוב.

כלל ביו טכנולוגיה ( - )77250.2מניות החברה כידוע,נמצאות באיתות חיובי,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה,זה מכבר.במסגרת התנועה העולה ,השבוע המשיכה המניה במסלול העולה ,כאשר רמות ההתנגדות  555,וגם
-121קו מגמה,נפרצו והמניה הגיעה עד לרמת התנגדות אופקית על ,0011אשר לא עמדה בפרץ ונפרצה בקלות אף היא .רמה
זו מצויינת כעת כתמיכה חשובה במונחי נעילה .איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל ,0711כאשר התמונה הטכנית
רוויה מאוד כעת ,ויציאה למימוש יאפשר קבלת "אוויר" ,במסגרת המשך התנועה העולה.נזכיר כי רמת  0711היא מהותית-
משמעותית ביותר,גם בגרפים ארוכי הטווח.
אבוגן ( – ) 7722222מניות החברה נעות לאחרונה בתחום רוחבי  2811-2111,כאשר יכולת נעילה מחוץ לטווח זה יאשר
איתות המשך.נציין כי המניה קרובה לנעול את רמת ההתנגדות שצוינה.

אסם ( – ) .25275מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאות לקראת קבלת איתות מהותי,כאשר התנועה כעת הינה של
ירידה עקבית מהשיא האחרון .עם זאת ניכרת כעת תמונת התכנסות מחירים בתחום קו מהלך יורד על  2111כאזור התנגדות
מול תמיכה על  2211כקו תמיכה חשוב עולה.מן הסתם,יציאה מתחום זה יאשר איתות מהותי.
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