הסקירה השבועית של ספונסר – 01.12.2013
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 חיובי נוסף עם שיא חדש במגמה מעורבת .מדד המעו"ף עלה בכאחוז
לשיא חדש ,בהובלת מניות הבנקים שעלו בכ 3% -כל אחת .מנגד ,מדדי הביומד ,גז ונפט ות"א  57ירדו בכ 3.3% -בממוצע כל
אחד .במדד ת"א  311בלטה לטובה מניית אבוג'ן שעלתה בכ 5.7% -והשלימה עלייה של כ 46% -מתחילת השנה ,לאחר
הנפקה מוצלחת בארה"ב .מנגד ,מניית בבילון המשיכה לצלול והשילה כ 35% -נוספים מערכה .מחזורי המסחר התחזקו מעט
ועמדו על כ 3.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.6% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.77% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני והארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.4% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,9.00% -מדד ת"א  57ירד ב ,1.01% -מדד הבנקים עלה ב ,9..0% -מדד הנדל"ן 37
רשם השבוע עליה של  9..0%ומדד נפט וגז ירד ב .0.09% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.0% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.71ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכאחוז במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי בשיא
חדש ,ברמה של  3375נקודות .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף משנת  ,1115המדד המוביל ממשיך כצפוי במסעו
צפונה לאחר שפרץ השבוע את שיא כל הזמנים שהיה ברמת  3367הנקודות .רמה זו ,הופכת כעת לתמיכה חשובה לטווח
הקצר ,ולדעתנו מדד המעו"ף ימשיך להסחר במגמה חיובית ויכבוש את היעד הבא השוכן באזור  3611הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות חזק והוא זה שלמעשה מושך את מדד ת"א  17לבדו .השבוע המדד עשה צעד
נוסף עם גבוה שנתי חדש סביב  3361נקודות .האינדיקאטורים הטכניים מתחילים להיות מעט גבוהים במדד ולאחר עליות
שערים חדות ורצופות ללא תיקון הסיכון מתחיל לעלות לטווח הקצר .כל מי שמחזיק במדד יכול וחייב לזרום עם הטרנד החיובי
עם טייק פרופיט עולה כל הזמן שכרגע עומד סביב  3331011נקודות.
מדד הנדל"ן  – 01השבוע ראינו זנבות של קונים פעמיים סביב רמה של  356המדד עדיין בתצורה טכנית לא טובה .נעילה
מעל  351תעיד על עוצמת הקונים ולמעשה תקטין את הסיכוי למימוש עמוק .האינדיקאטורים הטכניים נמצאים בטריטוריה
שלילית בשלב זה וכלן קשה להעריך האם המדד ימשיך לתקן בטווח הקצר או יחזור לגבוה השנתי לקראת סיום השנה.
מדד היתר  – 19המדד ממשיך להיות חלש והוא נועל את שבוע המסחר סביב נמוך שבועי .טכני המדד אינו נראה טוב אולם
אחרי תיקון כזה שנראה היטב במניות הכבדות המדד אנו מצפים לתחילת תיקון עולה ברווח הקצר .המדד נועל את השבוע
מתחת לתמיכה סביב  76603נקודות בצורה גבולית ביותר ,אזור תמיכה נוסף נמצא סביב  761נקודות בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בצורה משמעותית לקראת סוף השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה
של  3.71ש"ח לדולר .אתמול והיום (שישי) לא מתקיים מסחר בוול סטריט ,בבורסות אירופה נרשמו עליות שערים לאחר
המגמה החיובית שנרשמה לפנות בוקר באסיה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה
ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור  3.71ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 61הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  61המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )1115מדד המניות הצרפתי מעט נחלש בשבועות האחרונים ומדשדש במקום ,אולם כל
עוד הוא נתמך מעל אזור  6311-6371הנקודות ,הוא נמצא עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של 6711
נקודות.

ניתוח מניות
אסם ( – )493903החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א  17בשווי שוק של  5.7מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה שנסחרה בטרנד לא טוב והייתה שלילית בשבועות האחרונים כשהיא אינה מצליחה לפרוץ את רמת 5111
הנקודות קבלה השבוע בשורות טובות .חברת נסטלה בעלת המניה העיקרית רכשה מדן פרופר יו"ר את מרבית מניותיו מעל
 7%במחיר של  71.5שח למניה גבוה מהותית מהמחיר שהיה בשוק בבוקר במסחר .הזינוק במניה גרם לפריצה טכנית של
אזור ההתנגדות ובפועל לאיתות קניה במניה .היעד העולה הינו לכיוון  5511נקודות ,הספקולציות בשוק היו על כך שנסטלה
בסופו של דבר תבצע הצעת רכש לכלל מניות החברה סביב רמות המחירים הנוכחיות והראיה לכך בכך שהיא שלמה פרמיה
לא קטנה ליו"ר החברה מעל מחיר השוק.
אופקו ( – )0090134החברה ,אופקו הלת' אינק ,משקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה.
החברה הינה חברה זרה שנסחרת בארה"ב ובבורסה בת"א בעקבות רכישת חברת פרולור ביוטק בעסקת מניות .בעקבות
השלמת העסקה נכנסה החברה בהליך מקוצר למדד ת"א  .17בעל המניות הראשי בחברה הינו פיליפ פרוסט יו"ר טבע והיא
נסחרת הן בבורסה בניו יורק תחת הסימול .OPK
ניתוח טכני – המניה נקבעת בארה"ב ולכן הניתוח יתבסס על הגרף המניה בחו"ל .המניה ממשיכה להיסחר בטווח המסחר הדיי
רחב ,כשאזור של  33דולר מתנגד ואזור של  7.3דולר תומך .לדעתנו כל עוד לא תהיה נעילה ברורה וחד משמעית מעל שער
 33דולר הסיכון במניה הינו גדול מאוד .הצפי שלנו הוא שלילי אולם נעילה מעל  33בצורה ברורה יכולה לשנות את התמונה
הטכנית ואת חוזקם של הקונים.
רמי לוי ( – )0093930החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  1114בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי
מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עליות נאה מגובה בקניות של בעלי עניין (קרנות השקעה זרות) המניה מראה סימני חולשה
בשבועות האחרונים .השבוע יצאה התבנית השלילית לדרך כשהמניה שוברת תבנית ראש וכתפיים שהיא תבנית היפוך מגמה
מטרנד עולה ליורד .שבירת התבנית התרחשה גם בשבירה של קו מגמה עולה לטוו ח הקצר וגם שבירה של השפל האחרון
שהם נותנים אישור טכני נוסף ואמין מאוד .תמיכה קרובה קיימת סביב  35311ויעד התבנית הינו לאזור של  .34511חשוב
לציין שמחזורי המסחר היו ערים בירידות האחרונות.
אלביט מערכות ( - )09.0093החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון 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 .17
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן ,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,35111יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי
שנאמר כאן,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  35111נפרצה והושג היעד הבא באזור ( 37311מנוכה
הטבה שהייתה השבוע) .לאחר דשדוש מתכנס של מספר שבועות פורצת השבוע המניה את תקרת אזור  37311עם יעד לאזור
,11111כאשר רמת הפריצה עוברת להיות תמיכה עולה קרובה.
לאומי ( - )493400התאגיד,בנק לאומי לישראל בע"מ,עוסק בפעילות בנקאית ריאלית ופיננסית מגוונת,בארץ ובעולם .מניות
הבנק נסחרות במדד ת"א .17
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק,שנמצאות תחת מהלך עולה ,פרצו לאחרונה תבנית דשדוש מחירים,כאשר בהתאם
לנאמר בשבוע הקודם,היעד על רמת  3371הושג במלואו .מאז התפתחה עוד תבנית יותר רחבה ,כאשר היעד כעת הוא ברמת
 ,3611כאשר רמת  3371עולה להיות התמיכה הקרובה .גם יעד זה הושג השבוע ואף מעל .כעת המניה נעלה את שבוע
המסחר,מעל רמת  ,3611מה שאומר כי יש אפשרות גם להגיע לרמת ,3677שם גאפ פתוח .יש לקחת בחשבון כעת ,לטווח
הקצר,תמונה טכנית בתחום גבוה.
בזק ( - )949900החברה וחברות הבת שלה,עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .17
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא,לאחר מהלך
העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים ,כאשר השבוע נכשל פריצה ברמת  ,461ולמעשה התקבל
כעת קו מגמה יורד לטווח הקצר ,קו חדש ,בהתאם למסחר השבוע .כמו כן גם התמיכה החשובה באזור ,411נשבר השבוע ורק
על תמיכה עולה באזור  ,741קיבלנו עצירה בשלב זה .יובהר כי כל עוד אנו מתחת רמת ,411עדיין התנועה היורדת
הנוכחית,תקפה,כאשר רמה זו הינה התנגדות מיידית כעת.

על רגל אחת
אפריקה ( - )400909מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה השבוע לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש.אזור  ,471הוא אזור בלימה כעת ,בעוד רמת  511שהייתה התנגדות
קרובה נפרצה ביום המסחר האחרון .ההתנגדות הבאה נמצאת על  ,551וכאן למעשה ייקבע האתות ההמשכי .רמת 511
עוברת כעת לתמיכה חשובה מיידית.
כלכלית י-ם ( - )00.909מניות החברה נסחרות במדד ת"א  311וכן במדד נדלן  .37המניה שנמצאת במהלך עולה ולאחרונה
נמצאת במימוש מחירים שבנה קו מהלך יורד ברור בשלב זה .למעשה יש לנו כאן תבנית של התכנסות מחירים .כעת ,לאחר
סיום השבוע הנוכחי אנו עדיין בתוך התבנית שתמיכתה באזור  ,3111-3351מול התנגדות קרובה ברמת .3335
כיל ( - )9.0903מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת ,3337ומשם החל שוב מימוש .רמת  1511-1551הוא אזור תמיכה מהותי,וכל עוד אנו מעל אזור זה,אזי
התיקון העולה במניה תקף .איתות מהותי יותר יתקבל ביציאה מתחום ,3337-1551כאמור .נציין את התמיכה הקרובה בתוך
טווח ההתכנסות ,כשהוא ברמת אזור  .1741במונחי נעילה.
חברה לישראל ( - )1.490.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .17טכנית  ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
לאחרונה נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה שנשברה השבוע.בשלב זה המניה בודקת מלמטה את השבירה באזור
 353111ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי וביטול האיתות השלילי של השבירה השבוע.
בריינסוויי ( - )0099.0.מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ייתר  ,71נמצאות לאחרונה בתנועה יורדת.בשלב זה אזור 6711
שהיה תמיכה מהותית נשבר והעמיק את האיתות השלילי .רמה עוברת להתנגדות מיידית מהותית כעת .התמיכה הבאה
נמצאת רחוק יחסית באזור  3511-3511שם גם תקרת גאפ פתוח.
בבילון ( - )0090444מניות החברה ,שברו לאחרונה תבנית התכנסות מחירים ברורה,ולכן יש לנו כאן איתות שלילי ברור בשלב
זה .רמת התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על אזור  577כעת .
בזן ( - )910993.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .17המניה הגיעה כצפוי לרמת התנגדות מהותית סביב  ,311ויצאה
למימוש ,במסגרת התיקון העולה הנוכחי .כעת התמיכה נמצאת על רמת אזור  ,333וביום המסחר האחרון קיבלנו היפוך על
תמיכה זו ,מה שמראה כנראה על יכולת חזרה לאזור  311בשלב זה.
דיסקונט השקעות ( - )440904מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,311נותרות בתחום תנועה עולה ובתבנית עולה ברורה.
בשלב זה לאחר מימוש קל המניה נמצאת מתחת קו מהלך יורד לטווח הקצר רמת התנגדות סביב  .1531יכולת פריצה יאשר
מיידית  .1511תמיכה קצרה חשובה נקובה על  1411במונחי נעילה.

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 בא מור 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 ו0או מכשירים פיננסים.

