הסקירה השבועית של ספונסר – 09.10.2011
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 רשמה שבוע מסחר תנודתי במיוחד .השבוע החולף נפתח במגמה שלילית אולם הסתיים
בעליות שערים נאות בימים רביעי וחמישי .מדדי המניות המובילים סגרו בירידות שערים בהובלת מדד הבנקים שצנח בכ7% -
נוספים והשלים ירידה של  34%מתחילת השנה .מנגד ,מדד הגז ונפט זינק בכ 10.6% -בראשות מניית מודיעין שקפצה בכ-
 ,35%ומניות רציו וגבעות שתיקנו את הירידות האחרונות בכ 25% -כל אחת .עוד במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות מנופים,
דלק קידוחים ואלביט הדמיה שעלו בכ 11% -כל אחת .בצד השלילי נציין את מניית פרולור ביוטק שירדה בכ.16% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת כשמדדי התל בונד רשמו ירידות שערים חדות של כ .1.2% -אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות
שערים של כ 0.5% -בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום .מחזורי המסחר היו ממוצעים
לתקופה ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.59% -מדד תא  75ירד  ,0.36% -מדד הבנקים ירד ב ,6.97% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.21%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .10.67%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.2%לרמה של  3.715ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם השבוע ירידה נוספת של כ 2.6% -וסגר את השבוע ברמה של  1050נקודות .גם במהלך השבוע
החולף נרשמה תנודתיות חריגה ונרשמו כמה תנועות תוך יומיות חדות במיוחד של  3%ומעלה .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף ישנו דשדוש מתמשך בטווח יחסית רחב ברמות  1000-1150נקודות ורק פריצה ברורה לאחד הצדדים תהווה איתות
משמעותי לאותו כיוון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.72ש"ח לדולר .המסחר התנהל
לקראת סוף השבוע באווירה חיובית בעקבות ההתפתחויות באירופה שם הודיע נשיא הבנק המרכזי באירופה טרישה על
השארת הריבית ברמה הנוכחית של  1.5%ועל שתי תכניות שנועדו להזרים הון לבנקים באירופה בעזרת הלוואות שניתנו
לבנקים לטווח ארוך של  12חודשים ורכישת אג"חים בהיקף של  40מיליארד יורו על מנת להוריד את התשואות של האג"חים.
כעת ,המטבע צפוי להמשיך ולבחון את רמת ההתנגדות המהותית באזור  3.75ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה שלו כלפי מעלה
תהווה איתות קניה נוסף לטווח הארוך.
מדד הבנקים  -מדד הבנקים נועל שבוע מסחר שלילי עם ירידות שערים של כ  7%בעקבות דרישת בנק ישראל להעלות את
יחס הלימות ההון מ  7.5%ל  .11%טכנית המדד נבלם בנמוך השנתי מלפני כשלושה שבועות ברמה של  908/12נקודות,
סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה למדד סביב רמה זו עם סטופ צמוד יעד עולה ראשון נמצא סביב  980-1000נקודות.
מדד יתר  - 50מדד היתר נועל שבוע מסחר חיובי נוסך ועלה כ  3%למרות המימוש ביום המסחר האחרון .ניתן לראות בגרף
המצורף את המהלך החזק של המדד מרמות שפל שנתיות לאזור ההתנגדות האופקי סביב  321/3נקודות .העליות במדד נבעו
בעיקר בגלל הראלי במניות מודיעין וגבעות שזינקו בחדות לאחר תקופה ארוכה של ירידות שערים .מי שרוצה חשיפה יותר
סולידית למניות האלה יכול להמתין לתיקון יורד במדד ולחפש אזור כניסה נוח סביב  305/10נק'.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מתחילת חודש אוגוסט תוך כדי תנודתיות יומית גבוהה במיוחד סביב רמות
של  4900-5400נקודות .מחד ,פריצה של רמת  5400הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד מהיר לרמה של 5600
נקודות .מאידך ,שבירה סופית של רמת התמיכה סביב  4900-5000נקודות תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי עם יעדים
מאוד נמוכים כלפי מטה.
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 .שני ימי מסחר שליליים מאוד עברו על
מדד של  500החברות בגדולות בבורסה בניו יורק .המדד שבר בתחילת השבוע את התמיכה האופקית וקבע נמוך שנתי חדש
בתוך יומי אולם לקראת הנעילה קונים חזקים הופי עו והרימו את המדד מעל לתמיכה שנשברה ויצרו למעשה שבירת שווא.
טכנית המדד מתחילת ספטמבר נע בתצורה יורדת ,רק נעילה מעל  1195נקודות ויצירת גבוה חדש או לחילופין מימוש ושפל
עולה ישברו את התצורה היורדת וסביר שיביאו להמשך עליות במדד.

זהב  -הזהב מדשדש לאחר הנפילה החדה שחווה  ,יש לשים לב לרמות הדשדוש שבין תיקון פיבו'  38.2%ב $1680-לבין
השפל  ,$1530הצפי לשבוע הקרוב הוא המשך דשדוש בין שתי הרמות כאשר איתות יתקבל ביציאה מתחומי הדשדוש ,שבירה
למטה תביא להמשך ירידות לעבר  , $1450מצד שני יעדים לעליות בשלב זה יהיו רמות התיקון.
כסף  -הכסף בדומה לזהב מדשדש ברמות הנמוכות כאשר פריצה של רמת ההתנגדות  $33.30תביא למהלך עליות במתכת
מצד שני שבירת  $26תביא להמשך ירידות לעבר .$22-$20
נפט  -הנפט השלים את היעד שניתן לו מהסקירה הקודמת  , $75מאותה רמת תמיכה חזקה התחיל מהלך עליות של $8
למעלה כאשר המחיר של הנפט עכשיו עומד על  ,$82.5-$82יש לציין שפריצת רמת ההתנגדות  $83תביא להמשך עליות
לעבר  $85שמה מצפה מבחן קשה לנפט כאשר פריצה תביא להמשך עליות לעבר  ,$90במידה ורמת ה $75-תישבר נקבל
המשך ירידות לעבר . $65-$70
יורו/דולר  -הצמד נסחר בתוך תבנית מחירים יורדת של שיאים יורדים ושפלים יורדים  ,כרגע הצמד בדרכו לבדוק את קו
המגמה היורד ב , 1.35-במידה ונקבל פריצה של ההתנגדות אז נקבל מהלך עליות ובניית מבנה מחירים של שיאים עולים
כאשר רמות היעד בשלב זה הן רמות השיאים היורדים הקודמים .רק שבירה של  1.3150תביא להמשך ירידות עם יעד ב-
.1.2450
פאונד/דולר  -הצמד בנה תחתית כפולה ברמת השפל  ,1.5340הצמד ינסה לייצר מהלך עולה לעבר נק' האמצע 1.5700
משמה אם נקבל פריצה אז היעדים רחוקים למעלה שכן נקבל גם פריצה של קו המגמה היורד הראשי  ,מצד שני רק שבירה
וסגירה מתחת  1.5340תביא להמשך ירידות בצמד.

ניתוח מניות
גזית גלוב ( - )126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני -לאחר מהלך עליות חזק מאוד מאמצע ספטמבר נראה שהמניה הגיעה לאזור התנגדות סביב רמה של 3800/50
נקודות ,רק פריצה של אזור זה יהווה איתות המשכי חיובי אל עבר רמה של  4000נקודות ,כל תיקון שלא ירד מ  3400יחשב
כחיובי במסגרת הגל העולה.
פז נפט ( - )1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני -לאחר הירידות שפקדו את המניה בקיץ ,ניתן לראות סוג של התבססות ברמות של  42000-46000נקודות,
סוחר ים שמחפשים אזור כניסה לטווח הקצר יכולים לעשות זאת סביב הרמות הנוכחיות עם סטופ בשבירה של  44000נקודות,
היעד הקצר ואזור התנגדות נמצאים ברמה של .50000
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 .כמו כן ,לקבוצת בנק לאומי השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח ,התשתיות,
הנדל"ן בישראל ומחוצה לה ,התיירות והנופש ,התקשורת והמדיה ,האנרגיה ,הספנות והתעשייה הכימית.
ניתוח טכני – המניה מייצגת תמונת ראי של מדד הבנקים ,אזור תמיכה חזק מאוד שנבדק השבוע ברמות הנמוך השנתי נמצא
ברמה של  ,1055/60סוחרים שרוצים לחפש עסקה לטווח קצר יחפשו קניה סביב רמות התמיכה כשהיעד הינו אזור של
 1180/1200נקודות (רצועה אופקית).
בזן ( - )2590248החברה ,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 דלקמוגמרים 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 ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.

ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה עדיין נותרת תחת מהלך יורד ,למרות
התיקון העולה שראינו בימים האחרונים .רמת  190הינה התנגדות כפולה וחשובה בשלב זה כאשר רק פריצתה יאשר המשך
תיקון עולה לעבר  .210התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .178-
דלק קבוצה ( - )1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב.
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס (בלגיה ,הולנד
ולוקסמבורג) ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25-מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה האחרון למהלך היורד,
של החודשים האחרונים ,הגיעה המניה עד להתנגדות משמעותית כפולה ברמת  .65000-רק יכולת פריצת התנגדות זו במונחי
סגירה ,יאשר איתות על המשך התיקון העולה .כאשר מעל התנגדות על  .70000התמיכה הקרובה נמצאת על רמת .60000

על רגל אחת
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב ,לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' .טכנית היא נקבעת
בחו"ל ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש מהותית  ,כלומר – רק יכולת פריצת  40דולר
בגרף שבועי יאשר איתות חיובי להמשך תיקון עולה  ,כאשר התמיכה נותרת על-אזור .35
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית בשלב זה המניה עדיין תחת תנועה יורדת בגדול  ,למרות
התיקון הקטן שראינו לאחרונה .רמת  744הינה הרמה המתנגדת המשמעותית בשלב זה ואילו רמת  700הינה רמת התמיכה
הקרובה.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית -המניה נתנה תיקון עולה מרשים בשבוע
האחרון וכעת הגיעה עד קרוב לרמת התנגדות חשובה על ,16000-רק יכולת סגירה מעל יאשר המשך תיקון עולה במניה ,
מנגד התמיכה כעת נמצאת ברמת.15000-
.
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.

