הסקירה השבועית של ספונסר – 09.05.2010
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 – מסכים צבועים אדום ומגמה שלילית מלווה בירידות שערים חדות בכל מדדי המניות המובילים נרשמה
בסיכום שבוע המסחר החולף בבורסה בת"א למרות עליות קלות ביום חמישי .מדדי ת"א  75והתל-טק בלטו לרעה כשירדו ב-
 6%ו 7.5% -בהתאמה ומעל כולם בלט מדד הביומד שצנח השבוע בלמעלה מ 10% -בהובלת מניית די מדיקל שסבלה מתנאי
השוק והפחד מביטול ההנפקה המדוברת וצללה בכ .23% -במדד ת"א  100בלטה לרעה מניית אלווריון שקרסה בכ22% -
ומנגד ,פריגו דווקא הצליחה לסגור את השבוע בעלייה של כ 5% -בניגוד למגמה .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו
במגמה שלילית בסיכום שבועי למרות פתיחה מוצלחת ביום ראשון וסיימו את השבוע בירידות של כחצי אחוז בממוצע .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד 0.3%
בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו עד  0.5%בעיקר בעקבות מעבר של כסף מאפיקים מסוכנים
יותר )מניות ואג"ח קונצרני( למקום מבטחים .מחזור המסחר הממוצע היה גבוה במיוחד ועמד על כ 2.5 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.03% -מדד ת"א  75ירד ב ,5.98% -מדד הבנקים ירד ב ,1.75% -מדד מדד נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  4.52%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .7.54%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עלייה
שבועית חדה של כ 2% -לרמה של  3.79ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 2% -נוספים בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1140נקודות ,בכך רשם ירידות חדות במהלך
השבוע למרות תיקון קל כלפי מעלה ביום חמישי .כפי שציינתי בשבוע שעבר רמת  1180הנקודות נשברה בצורה ברורה ובכך
התקבל איתות שלילי אם כי יש לקחת בחשבון כי בימים כאלה של קיצוניות לצד כלשהוא בגלל אירועים חיצוניים )ספרד,
פקודות מכירה שגויות( הניתוח הטכני מאבד מעט מחשיבותו ויש לקחת אותו בעירבון מוגבל .כעת התמיכה הטכנית הבאה
נמצאת ברמה של  1115נקודות ואם גם היא תשבר היעד הבא והמשמעותי יותר נמצא באזור  1040נקודות.
שקל-דולר – הדולר רשם עליות שערים בעיקר בעקבות התחזקותו בעולם מול היורו ונסחר כיום מעט מתחת לרמה של 3.80
ש"ח לדולר .המצב הטכני לא השתנה ואף מקבל חיזוקים מדי שבוע וכפי שאנחנו מדגישים בתחזיות האחרונות התמיכה
הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של
פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי רשם ירידות שערים חדות של כמעט  8%בשלושת ימי המסחר האחרונים
וכעת הגיע לרמת תמיכה קריטית להמשך באזור  3540-3550נקודות ,שבירה של רמה זו תשלח את המד לבקר בהמשך
ברמות נמוכות בהרבה ומנגד ,תמיכה והיפוך כלפי מעלה תסמן איתות חיובי מאוד לפחות לטווח הקצר.
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 .כפי שכתבנו בסקירות האחרונות
המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב  .1150יום משוגע נסגר אמש )יום ה'( בבורסות ארה"ב לאחר
שפקודות אוטומטיות החלו לזרוק מניות ממדד הדאו ג'ונס וגרמו לירידות חדות בכל השוק בעיקר במניות הגדולות שתיקנו חלק
נכבד מהירידות ואף מעבר מיד לאחר מכן ,מחזורי המסחר היו גבוהים מהרגיל ועדין אין תשובה חד משמעית מה בדיוק גם
למדדים לצנוח ולתקן  20דקות לאחר מכן את הירידות .טכנית עוד לפני הפקודות שהשתחררו המדד שבר את רמת התמיכה
האופקית סביב  1150וכך בעצם ממשיך את המומנט השלילי שהחל בשבוע שעבר וקבל אישור בשבוע הנוכחי.
מדד הדקס -מדד המורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .השבוע המדד הגרמני המשיך במגמה השלילית שלו
ושבר את אזור התמיכה האופקי סביב  6050נקודות.סביר מאוד שהיום נסגר יעד ירידות קצר טווח ומכאן נראה יום -יומיים של
תיקון למהלך האחרון שהחל בפריצת השווא של השיא האחרון בדומה למה שהתרחש במדדי ארה"ב.

ניתוח מניות
דסק"ש ) -(639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים ,ביניהם:
תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל”ן ,מסחר ושירותים.בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות
הציבוריות סלקום ,נטוויז’ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני -מניית דיסקונט השקעות סבלה מאוד מהמימושים בשבועיים האחרונים בשוק המקומי ואבד מעל  25%לערכה.
רמות תמיכה סביב  9500ו  8400נקודות לא החזיקה ולמעשה המניה מחקה את כל העליות של החודשים האחרונים במספר
ימים בודד .רמת תמיכה אופקית חזקה נמצאת סביב  7300/7400ומסומנת בגרף סביר מאוד שאם תתבצע בלימה בירידות
יגיעו קונים סביב הרמות האלה.
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 התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.ב 04/10-הושלמה עסקה לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
סאני ) -(555011החברה ,סאני אלקטרוניקה בע"מ ,והחברות הבנות שלה עוסקות בארבעה תחומים עיקריים:
מפעילים סלולאריים :יבוא ,מכירה ושירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג ,בעיקר למפעילים הסלולאריים.
קבוצת סאני משמשת כמפיץ בלעדי בישראל ,של התאגיד הקוריאני סמסונג.
לקוחות קצה :מכירה ,שדרוג ומתן שרותי אחזקה לטלפונים סלולאריים ללקוחות הקצה ברשת סלקום ,אינטרנט :הפעלת פורטל
האינטרנט "תפוז" ואתרים נוספים כגון  ,flixמתן שרותי תוכן למדיה הסלולארית וכן בפיתוח והפעלת  BLOGTVבחו"ל.
ניתוח טכני-בנתה פסגה כפולה על  5200ומאז התממשה כ ,40%הגיעה לרמת מחיר קורבה מאוד לרמה ששימשה בעבר
כרמת פריצה וכניסה לסבב עולה וכמו כן ממוצע . 200לדעתי איזור נח לכניסה לטרייד כאשר סטופ בשבירה של 2950כניסה
סולידית בתמיכה על איזור .3000
אורמת ) -(260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר
גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה"
משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת ציוד לייצור
חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה
החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני-מצב מעניין כאשר המניה מתקנת עד לרמת פיבו ראשונה וחוזרת לרמת  2800כאשר מכאן שתיי אפשרויות שבירה
תיקבע יעד יורד ראשון ל 2500ומצד שני היפוך ברמה הנוכחית יכול להוציא להלך לאזור  .3100כניסה אפשרית לטרייד ברמה
הנוכחית כאשר סטופ בשבירה של .2800
אבנר יה"ש ) -(268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף
כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש
והפקה של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים
והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח".
ניתוח טכני-אזור תמיכה חשוב מאוד הוא  130-140שבירה שם תיתן איתות מכירה למחזיקי הלונג ,הזדמנות קניה אגרסיבי
תינתן בהיפוך על רמת תמיכה כאשר הסטופ בשבירה של  130תמיכה אופקית וממוצע .200
גרנית ) -(276014חברה ,גרנית הכרמל השקעות בע"מ ,והחברות המאוחדות שלה פועלות במספר תחומים עיקריים וביניהם-:
שיווק והפצה של תזקיקי נפט ,הן בשיווק ישיר והן באמצעות מתחמי תדלוק ומסחר -.ייצור,שיווק והפצה של מוצרי צבע ושל
מוצרים משלימים לבניה -.טיהור ,התפלת מים וייצור חשמל.טיפול בשפכים.השקעות בנדל"ן .תשתיות לתקשורת סלולארית
ופרויקטים בתיירות.
ניתוח טכני -אזור  850חשוב מאוד שבירה של איזור זה יקבע איתות שלילי למניה ויעד ראשון ל 800רמת פריצה קודמת ,תמיכה
באזור זה יכול להוציא מהלך ל.960
פלסאון תעשיות ) -(1081603החברה ,פלסאון תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל בפיתוח ,ייצור
ושיווק מוצרים טכניים בעיקר מחומרים פלסטיים ,בשני תחומי פעילות עיקריים:
 אביזרי חיבור לצנרת :מחברים ,ברזים ואביזרי עזר המיועדים להובלת נוזלים ,גזים וקווי תקשורת. מוצרים לענף הלול :מערכות לאספקת מים טריים לעופות ,מערכות האבסה ומוצרים נוספים.לקבוצת פלסאון פעילויות נוספות הכוללות :מוצרי סניטציה ,חממות לצמחי נוי ,קבלנות משנה לשוק הרכב ,פיתוח מכשירי בדיקה
ומוצרים משלימים שונים.
ניתוח טכני – המניה נתמכה על קו מגמה עולה בשילוב ממוצע , 50פריצה של  9400תיקבע יעד לשיא קודם ,שבירה של 9000
יכולה להביא מהלך מהיר מאוד למטה לאזור .8000כאשר בדרך תמיכת ביניים על  8700ממוצע .100

אלביט מערכות ) -(1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט
מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון:
שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס,
מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולאטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי הדמאה
תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אווירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה נמצאת במהלך יורד בשנה האחרונה .מהלך זה טכנית נמצא בתחום תבנית יורדת כמתואר בגרפ המצ"ב
,ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה עד לתמיכת קו מגמה אופקי מאוד חשוב על רמת  ,21790כאשר כאן תיבחן המנייה
להמשך  ,לפחות לטווח הקצר .שבירת תמיכה זו ייתן איתות לתמיכת תחתית התבנית היורדת בשילוב ממוצע  400החשוב על
רמת  21262נכון ליום המסחר האחרון .מאידך היפוך ברור על התמיכה בשילוב מחזורים יאשר מהלך עולה מתקן לתקרת
התבנית היורדת בשילוב התנגדות ממוצע .50

 -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 ל90%-
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  ,SICORובינואר  2006הושלמה רכישת
 .IVAXהמניה היינה דואלית ונסחרת הן בת"א במדד ת"א  25והן בבורסה בארה"ב.
ניתוח טכני -מכיוון שהמנייה הינה דואלית ומחירה נקבע בארה"ב .לכן הניתוח יתבסס על גרף חו"ל .נראה כי בשבועות
האחרונים המנייה נמצאת תחת מימוש מחירים לאחר הגעה לאחרונה לרמות שיא כל הזמנים .בשלב זה ניתן לראות כי המנייה
נתמכת על רמת  58דולר במונחי סגירה  ,כאשר מעל קו מגמה יורד לטווח הקצר -ואני הייתי מגדיר זאת כקו מאוד אמין .ככ
שלמעשה יש לנו כאן תמיכה מול התנגדות -משמע התכנסות  , .וברור שיציאה מתחום זה יאשר המשך מהלך לטווח הקצר.
אישור לחיסול המהלך המתקן היורד יתקבל לדעתנו רק בפריצת רמת ממוצע  50היושב כעת ברמת  62דולר.

על רגל אחת
טאואר ) -(1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת תחת מימוש ברור בשלב
זה .ביום המסחר האחרון ביצעה המנייה היפוך על תמיכת אזור , 500אולם אישור לכך יהיה רק בסגירה מעל רמת  .526ואם
זה יתקבל אז נקבל יעד ראשון על  . 582ברור שמנגד שבירת רמת  500וסגירה מתחת יאשר המשך המימוש.
דלק קבוצה ) -(1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה השבוע שברה תמיכת רמת
 80000וכן מהלך רוחבי בו שייטה בשבועות האחרונים .בשלב זה שברה המנייה אף את התמיכה הבאה על  75300-מה
שהופך רמה זו להיות רמת התנגדות הקרובה בשלב זה .התמיכה הבאה מצויה ברמת  70000ובשילוב ממוצע  .200ברור
שכל עוד המנייה נמצאת מתחת לרמת ההתנגדות על  75300הינה ממשיכה באיתות השלילי ונמצאת תחת המשך מימוש.

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.

