הסקירה השבועית של ספונסר – 09.11.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי למרות סיום שלילי מלווה באווירה אופטימית ברוב המדדים המובילים עבר על הבורסה
בת"א ,עליות שערים חדות נרשמו במדד הבנקים שעלה בכמעט  11%אולם מנגד איבד מדד הנדל"ן כ 6% -נוספים ומתחילת
השנה רשם המדד החבוט ירידה של  ! 70%מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מהממוצע ועמדו על כ 1.5 -מיליארד שקלים
ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 2.5% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות
אירופה וארה"ב .המגמה החיובית התמתנה בשעות הצהריים לאחר ש UBS -פרסם הורדת תחזית הצמיחה של ישראל לשנת
 2009ל 1% -בלבד .בשעות הצהריים עליות השערים התחזקו וזאת עד לשעת הנעילה ,למעט מדד הנדל"ן אשר ירד לאחר
הורדת דירוג האג"ח הצפויה כביכול של חברת אפריקה ישראל ע"י חברת מדרוג .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 3.37% -ומדד
הבנקים עלה ב .3.71% -מדד התל טק בלט לטובה כשזינק בכ 7% -כשמניית רדוויז'ן רשמה עלייה חדה של כ .17% -המגמה
החיובית נמשכה גם ביום שני על רקע פתיחת שבוע מסחר חיובי בבורסות אסיה ואירופה .את המגמה החיובית הובילו מניות
הבנקים .ברקע יצחק תשובה הציע לבעלי האג"ח של דלק נדל"ן להחליף את הסדרה הקיימת בסדרה חדשה בהפסד של כ40% -
אולם ההצעה קיבלה פידבק שלילי במיוחד מהמוסדיים ותשובה משך את ההצעה כבר ביום למחרת.
ביום שלישי המדדים המובילים פתחו בעליות שערים נאות על רקע בחירות לנשיאות ארה"ב ובהשפעת התערבות עקיפה של
משרד האוצר בשוק האג"ח הקונצרני .עליות השערים התחזקו לאורך כל יום המסחר אולם לקראת סיום התמתנו קלות .את
המגמה החיובית הוביל מדד הנדל"ן שזינק בסיום בכמעט  .8%יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות על רקע המגמה החיובית
בארה"ב .לקראת שעות הצהריים המגמה החיובית התהפכה בהשפעת המגמה השלילית בבורסות אירופה וירידות השערים אף
החריפו לקראת סיום יום המסחר בהתאם לפתיחת המסחר בארה"ב.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים חדות של למעלה מ 3% -בהשפעת המגמה
השלילית שנרשמה יום קודם לכן בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך רוב שעות המסחר בתנועה צידית,
אולם ירידות השערים התחזקו לקראת שעת הנעילה לאחר שמדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים שהתחזקו משעת הפתיחה.
את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה .בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב 4.15% -ומדד הנדל"ן ירד ב-
 .8.9%מניית מכתשים אגן בלטה לשלילה כשרמה ירידה דו-יומית של כ 20% -לאחר שפרסמה אזהרת רווח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.33% -מדד ת"א  75עלה  ,1.49%מדד הבנקים עלה ב .10.84% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  5.72%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .6.12%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של
כ 2% -לרמה של  3.802ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים בסיכום שבועי למרות יום חמישי שלילי במיוחד .כעת השוק כלוא בין שתי רמות
חשובות ונמצא באיתות נייטראלי עד לפריצה ברורה של רמות  800-820כלפי מעלה או שבירה של אזור  700-720כלפי מטה,
איתות שכזה יסמן יעד של  100נקודות לאותו כיוון בטווח הקצר .לדעתנו כל עוד המדד מצליח להשאר מעל אזור  700-720קיים
סיכוי גבוה לעבור עד סוף השנה תיקון משמעותי כלפי מעלה ,סטופ לוס בכל מקרה צריך להיות מופעל בירידה מתחת לרמת 700
הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עוד שבוע מסחר תנודתי .בחודש האחרון נראה כי המסחר התוך יומי בדולר הפך להיות
תנודתי מתמיד אולם בראייה רחבה יותר ניתן לראות כי הוא כלוא בין רמות של  3.65ש"ח לדולר מלמטה ו 3.90 -ש"ח לדולר
מלמעלה ורק פריצה ברורה של אחת הרמות תהווה איתות ברור לאותו כיוון.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף באמצע השבוע רשמה הבורסה הגרמנית זינוק של כ 5% -אולם כבר ביום למחרת חזר המדד
לרדת ונתמך בפעם השניה סביב רמת  4770הנקודות ,שבירה של רמה זו תהווה איתות שורט מחודש עם יעד ברמת 4000
הנקודות.
מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר נפתח בעליות שערים על רקע בחירות לנשיאות והמשך המומנטום החיובי שנרשם בשבוע
שעבר .ביום רביעי המגמה החיובית התהפכה כלפי מטה על רקע דוחות מאכזבים של מניות הפיננסים והטכנולוגיה ובתגובה
המדד ירד ב ,5.5% -יום חמישי התאפיין גם הוא בירידה חדה של  4.35%וננעל על רמת התמיכה הנקודתית ב1600 -
נקודות 1764.נקודות סומנה כהתנגדות ,שבירה כלפי מטה של רמת ה 1600 -תביא להמשך המימוש אל אזור  1550ויתכן גם
חזרה לשפל שנרשם ב 1495.6 -נקודות .הנחת עבודה – המשך דשדוש והתבססות.
מדד דאו ג'ונס – שבוע מסחר תנודתי התאפיין בתחילתו במגמה חיובית לאחר שהמדד פרץ את רמת ההתנגדות ב9318 -
נקודות במחזור מסחר ממוצע ,אולם ביום רביעי המדד התהפך כלפי מטה וחתם את יום המסחר מתחת לרמת ה 9318 -נקודות.
יום חמישי התאפיין בירידה חדה  4.85%והחזיר את המדד לטווח הדשדוש של חודש אוקטובר .תמיכה נקודתית סביב 8500
נקודות התנגדות ראשונה ב 9318 -נקודות והתנגדות שנייה ב 9450 -נקודות.

נפט – הנפט נסחר בתנודתיות בהתאם למגמה העולמית על רקע בחירות לנשיאות בארה"ב .ביום שלישי מחיר הנפט זינק ב-
 9.5%לרמה של  ,70$אולם מחק את העליה החדה בבהמשך השבוע ונסחר בשפל של ) 60.70$סגירה של יום חמישי( .טכנית
רמת ה 70$ -מסתמנת כהתנגדות חזקה )אזור בו ההיצע עולה על הביקוש( ותואמת את הנחת העבודה מהסקירות האחרונות –
הנפט כבש את היעד המינימאלי ב 60$ -ויעשה את דרכו ליעד התבנית ב 56$ -מיד לאחר שישבור כלפי מטה את רמת ה.60$ -

ניתוח מניות
גזית ) - (723007החברה ,גזית אינק ,.הינה חברה פנמית העוסקת בהשקעות ונדל"ן מניב,בעיקר בארה"ב .עיקר החזקות גזית
הן החברות הציבוריות גזית גלוב ואורמת .קבוצת גזית-גלוב עוסקת ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים בארה"ב ,קנדה ,אירופה
וישראל .פעילות הקבוצה מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף ,פועלת הקבוצה בענף הדיור
המוגן בארה"ב וכן בענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת
נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת מזה כמה חודשים .השבוע ראינו ניסיון פריצה שלה אל מחוץ לתעלה הנ"ל אך
מחזורי המסחר הצביעו על העובדה שהניסיון נעשה ללא כח ושיכולתה לפתח מהלך עולה עומדת בספק .התמיכות הקרובות
נמצאות ברמות  2700 ,2741ו 2565-הנקודות SL ,לסוחרים ימוקם בשבירת התמיכות הללו ,לפי רמת הסיכון שמוכן הסוחר
לקחת על עצמו .אנו נמשיך ונעקוב אחר התנהגותה עם תקרת התעלה היורדת אך צריך לזכור ששום מהלך עולה לא יוכל לצאת
כל עוד מחזורי המסחר כ"כ נמוכים.
ישראמקו יהש ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .מטרת השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2הינה להשתתף
בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם .לשותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2אין דירקטורים ולא נושאי משרה ,והדירקטורים ונושא המשרה
המצויינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בין תמיכה אופקית ברמת  8.60ורמת התנגדות אופקית ברמת  .10.80יחד עם זאת ,ניתן לזהות
תעלה יורדת בשבועות האחרונים .המומנטום לטווח הקצר ממשיך להראות שלילי גם מתמונת המתנדים המהירים .רמת התמיכה
 8.60החזיקה מספר רב של פעמים בעבר והיא יכולה להיות מקום טוב לאגרסיביים לקניה במקרה של היפוך העליה ,עם SL
קרוב בשבירתה מטה בצורה ברורה ,כך נוכל לשמור על יחס סיכון\סיכוי לטובתנו .במקרה בו תפרוץ את התעלה היורדת,
תתמודד עם ממוצע נע  50שעצר אותה בפעמיים הקודמות.
בזק ) – (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי תקשורת
פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין ,שירותי גישה
לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים,
שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – למרות שהיא נחשבת כמניה דפנסיבית ,בזק נמצאת מרחק של  22%מהשיא שרשמה לפני כשנה ונמצאת מזה
כמה שבועות במומנטום שלילי המתבטא בתעלה יורדת ,זאת מאז ששברה את התמיכה החשובה שהיתה לה באיזור 610
הנקודות .המתנדים נמצאים ברמות נמוכות ומתחילים להסתובב למעלה .פריצה של התעלה היורדת תהיה איתות אגרסיבי למניה
עם יעד ראשון ברמות  610-620הנקודות.
סלקום ) - (CELהחברה ,סלקום ישראל בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה ,במתן שירותי תקשורת ניידת
בשיטה התאית )תקשורת סלולרית( בישראל .במסגרת פעילותה מציעה סלקום ללקוחותיה שירותי טלפון בסיסיים ,שירותים
נלווים כגון תא קולי ,שיחה מזוהה ושיחה ממתינה וכן שירותי ערך מוסף כשירותי מידע ובידור .כמו כן עוסקת סלקום במכירת ציוד
קצה ובמתן שירותי אחריות לציוד זה .סלקום רשומה כחברה דואלית ,מאחר ומניותיה נסחרות הן ב NYSE-והן בבורסה בתל
אביב .שערה נקבע בארה"ב ,ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל.
ניתוח טכני  -המנייה עדיין נמצאת מתחת לקו מגמה יורד לטווח הבינוני .ניתן לראות גם כי לאחרונה  ,פותחת המנייה במהלך
מתקן עולה  ,איטי אומנם  ,אך ניתן לראות זאת -בתמונת קו המגמה העולה ) שחור (  .למעשה יש כאן מעין התכנסות מחירים
בין קו המגמה היורד לזה העולה  .בשלב זה נראה כי המנייה כנראה תרד לבדיקת תמיכת קו המגמה העולה  ,ולאחר מכן  ,כאשר
נקבל תמיכה שוב  ,יש מקום לכניסה אגרסיבית  ,ואולי לפריצת ההתכנסות  .לסיכום -מעקב עד הגעת המנייה לרמת  27דולר =
תחתית ההתכנסות  ,ואז כניסה אגרסיבית  ,בליווי סטופ על .27
אסם ) - (304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
 תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה
ומזון לחיות מחמד.
 המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות. תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפיבשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25

ניתוח טכני  -ניתן לראות כי ,בחודשים האחרונים נעה המנייה רוחבית בתחום – ...4850\ 3950לפני כחודש פגשה המנייה שוב
את תמיכת המהלך הרוחבי ומאז פתחה מהלך עולה איטי  ,אבל דיי ברור .לטווח המיידי  ,יש כרגע התכנסות בין רמות \4200
 , 4400כאשר יציאה מתחום זה יעיד על הכיוון ההמשכי  ,ונראה כי הכיוון יהיה מעלה .לסיכום – מעקב צמוד לקראת איתות
ביציאה מתחום .4400 \4200
קווינקו ) - (386011החברה) ,י.ז (.קווינקו בע"מ ,הינה חברת השקעות .קווינקו הינה בעלת השליטה בחברת קווינקו להז'ר
אינטרנשיונל ,לשעבר רסידו פיתוח תיירות ונופש ,המהווה את עיקר פעילותה של החברה .קווינקו להז'ר עוסקת בפרוייקטים
תיירותיים ביוון ,הכוללים בתי קזינו ובתי מלון .בנוסף מחזיקה קווינקו להז'ר בעקיפין ב ,Kohav-חברה הרשומה בבולגריה
ומחזיקה בשני נכסי נדל"ן בבולגריה .במרץ  2007רכשה קווינקו את מלוא החזקות מילומור בחברת שחר המילניום ,ובכך הפכה
לבעלת השליטה בה .במרץ  2008אישר ביהמ"ש תכנית הסדר ,על פיה תרכוש קווינקו את כל מניות שחר המילניום שאינן
מוחזקות על ידה .לאחר ביצוע ההסדר הפכה מילניום לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קווינקו ,ומניותיה נמחקו מהמסחר
בבורסה.
ניתוח טכני  -שבוע חיובי עבר על המניה ,שכן היא עלתה בסיכומו  .12.47%בסקירה משבוע שעבר צוין כי המנייה נמצאת במצב
של מכירת יתר קיצונית ותיקון עולה מתבקש .כמו-כן צוין יעד ראשוני באזור  .800השבוע המניה אכן תיקנה בפועל ואף הגיעה
לשער  .939.7עם זאת המניה לא הצליחה לפרוץ את קוו המגמה היורד קצר הטווח וכן את ההתנגדות האופקית על .920
כתוצאה מכך היא נסוגה ב 5.11%-ביום המסחר האחרון .שבירת רמת  800עלולה לשלוח את המניה אל השפל האחרון בשער
 .655מאידך גיסא ,פריצת ההתנגדות באזור  920עשויה לשלוח את המניה אל אזור .1000
רבוע כחול ישראל ) - (1082551החברה ,רבוע כחול  -ישראל בע"מ ,פועלת בתחום הקמעונאות ומפעילה רשת סופרמרקטים,
ביניהם :סופר סנטר ,סופר סנטר סיטי ,KING CENTER ,BLUE CENTER ,קו-אופ ,מגה ו-שפע מהדרין .רשת בלו סנטר
מאפשרת לבצע קניות באינטרנט ,בטלפון או בפקס בלבד  -וזאת לשם הנוחות והחסכון בזמן .באוק'  2007רכשה חברה בת את
השליטה בחברה הציבורית נעמן .נציין עוד כי רבוע כחול הינה חברה דואלית ,ונסחרת הן ב NYSE-משנת  1996והן בבורסה
בתל אביב החל מנוב' .2000
ניתוח טכני  -שבוע חיובי עבר על המניה ,שכן היא עלתה ב .11.25%-אולם עלייה זו הינה בגדר תיקון עולה למגמה הראשית
היורדת .המנייה נמצאת כרגע בתעלה יורדת .לאחר שהמניה נגעה בתקרת התעלה היא החלה לרדת שוב .כמו-כן המניה נתקלה
בהתנגדות אופקית על  .3250הנחת העבודה כרגע היא שהמניה בדרך לתחתית התעלה ,קרי יצירת שפל חדש .כזכור השפל
האחרון נמצא על .2535
גולף ) - (1096148החברה ,קבוצת גולף א.ק .בע"מ ,עוסקת בשני תחומי פעילות:
 אופנת הלבשה :עיצוב ,קניינות ,שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה ,מוצרי הנעלה ומוצריאופנה משלימים לנשים ולגברים ,הנרכשים מספקים מקומיים ומספקים בחו"ל.
 אופנת הבית :עיצוב ,קניינות ,שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי טקסטיל לבית ,כגון כלי מיטה ומצעים ,מגבות וחלוקים,שמיכות ,כיסויי מיטה וכריות ,כלי מטבח ושולחן ,כלי אמבט ודברי נוי כגון מוצרי קרמיקה וזכוכית ,ומוצרים אחרים הכוללים
שטיחים ,כריות נוי ומפות שולחן ,וכן בעיצוב ומכירה קמעונאית של הלבשת ילדים ותינוקות והלבשה תחתונה בסיסית .בנוסף,
עוסקת גולף גם במכירה קמעונאית של מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה.
ניתוח טכני  -שבוע חיובי עבר על המניה ,שכן היא עלתה בסיכומו  .6.1%לאחר שהמניה הגיעה לרמת תמיכה אופקית ,1102
היא נתמכה שם והחלה מהלך עולה .התקבלו אפילו איתותים חיוביים ממספר אינדיקטורים ובהם.STOC ,RSI ,MACD :
שבירת רמת  1200עלולה לשלוח את המניה אל התמיכה ב .1102-מצד שני ,התבססות מעל רמה זו עשויה לשלוח אותה לעבר
רמת  1500הנקודות.

על רגל אחת
מזרחי טפחות ) – (695437המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ומתחת לממוצע נע  50שבלם אותה מספר פעמים בעבר .פריצה
של איזור  2200תהווה איתות ראשוני לשינוי ואפשרות לקניה אגרסיבית .נציין כי באזור  2200-2287קיימות כמה התנגדויות ולכן
מי שיכול ,עדיף לחכות לראות פריצה שלהן גם כן.
אלביט מערכות ) – (1081124בשבוע שעבר ציינו כי פריצת רמת  18300הנקודות תאפשר המשך עליות לכיוון  18900כיעד
ראשון .השבוע ראינו ניסיון פריצה של רמת  18300הנקודות שנכשל והמניה סגרה את אותו היום מתחת להתנגדות .עם כך ,רמה
זו נשארת רמת ההתנגדות העיקרית לתקופה הקרובה ורק פריצה שלה תאותת על אפשרות קניה למניה ,עם  SLקרוב ויעדים
קצרים בשלב זה.
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ירדה בסיכום שבועי ב ,8.26%-אבל חשוב יותר מכך היא שברה את רמת התמיכה 1500
ויצרה שפל חדש ב .1444-המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית והמניה נמצאת במצב של מכירת יתר קיצונית.
גרנית ) - (276014שבוע חיובי עבר על המניה ,שכן היא עלתה בסיכומו  .8.13%המניה נעה כעת בין תמיכה ב 650-להתנגדות
ב .850-המתנדים המהירים התהפכו למטה ובשוק דובי גוברים הסיכויים כי המניה תבדוק פעם נוספת את התמיכה.
הוט ) - (510016שבוע שלילי עבר על המניה ,שכן היא השילה  6.36%ואף יצרה שפל חדש בשער  .2000המניה שלילית כל עוד
נסחרת מתחת לקו מגמה יורד .אולם ,המתנדים המהירים נמצאים בקרקעית והמניה נמצאת במצב של מכירת יתר קיצונית.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

