הסקירה השבועית של ספונסר – 01.04.2012
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 המקומית סיכמה שבוע מסחר תנודתי במיוחד לאחר שפתחה ברוח סערה חיובית אולם רשמה
ירידות שערים חדות ביום חמישי בעיקר בגלל עדכון המדדים שהתרחש בסיום המסחר .המדדים המובילים עלו בכאחוז
בממוצע למעט מדד הבנקים שסגר בצד האדום לאחר צניחה של  3.3%ביום חמישי .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות פמס,
מגדל ביטוח ,דש איפקס ודלק קבוצה שעלו בכ 9% -בממוצע .מנגד ,מניית דיסקונט השקעות רשימה ירידה חדה של כ.8.5% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע כשמדד תל בונד
 40רשם ירידה של כמעט אחוז בעיקר ביום חמישי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד )הגלילים( עלו עד כ 0.25% -במח"מ )משך חיים ממוצע( הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו
בכ 0.3% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.82% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.41% -מדד הבנקים ירד ב ,0.34% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  1.01%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .2.25%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של  0.6%לרמה של  3.715ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.8% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1125נקודות לאחר שהוכח פעם נוספת
שהתחזיות שלנו פוגעות בול כבר תקופה ארוכה והמדד שוב נבלם והפעם קרוב לרמה של  1160נקודות .כפי שציינו בשבועות
האחרונים ,תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות
שנוצרו סביב רמות  1100-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד,
שבירה של איזור  1060הנקודות תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא
ברמה של  1000נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.6% -מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.715ש"ח לדולר
לאחר שאמש )חמישי( המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים קלות בעיקר בעקבות הפסימיות שאפיינה את בורסות אירופה
והשפיעה גם על המסחר בארה"ב .בנוסף התפרסמו נתוני התמ"ג ודורשי דמי האבטלה החדשים .התמ"ג הרבעוני ממשיך
לעלות בקצב מצופה של  3%ונראה כי ארה"ב ממשיכה להתאושש אך בקצב איטי .מאידך ,פורסם דו"ח דורשי דמי האבטלה
החדשים שהעיב מעט על האווירה ,כאשר מספר דורשי דמי האבלה החדשים עלה מעל לצפי .היום )שישי( צפויים להתפרסם
בארה"ב בין היתר נתונים בנוגע להכנסה הפרטית ,הוצאות צרכנים ,מדד מנהלי הרכש של איזור שיקאגו וסנטימנט הצרכנים
של אוניברסיטת מישיגן .המסחר באירופה הסתיים בירידות שערים בעקבות ההסלמה בהפגנות בספרד בעקבות רצון
הממשלה להטיל קיצוצים נרחבים בתקציב האוצר .בנוסף ,באירופה נרשמו נתונים מאכזבים ואילו בגרמניה דווקא נרשמה
ירידה בשיעור האבטלה) .קרדיט ל .(iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי להתמך מעל איזור התמיכה  3.70-3.71ש"ח
לדולר כשהתמיכה החשובה יותר נמצאת באיזור  3.67ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד הבנקים  -מניות הבנקים סגרו שבוע מסחר תנודתי מאוד בירידות שערים קלות לאחר שכבר נסחרו בתשואה של מעל
) 5%שבועי( .טכנית כל אזור של  980/1000נקודות יכול להוות אזור של היפוך לטובת המשך המגמה החיובית ,אזור של
 1020/30עדיין מהווה התנגדות קשה על בסיס סגירה שבועית .יעדים בהיפוך יהיו הגבוה האחרון סביב  1050/60נק'.
מדד ת"א  – 75המדד נעל את שבוע המסחר בירידות חדות בדומה לשאר מדדי הבורסה שסגרו את יום המסחר האחרון
במגמה שלילית .טכנית המדד פרץ באמצע שבוע המסחר את אזור  775נקודות אולם כאמור המתממש בחדות ביום המסחר
באחרון וחזר מתחת לרמה זו .אזור תמיכה נקודתי נמצא סביב  ,760/2וכל היפוך על טווח זה יכול להחזיר את המדד לעליות
שערים ואולי גם גבוה שנתי חדש.
מדד  DAXגמרניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף מדד המניות
הגרמני נותר החודש כמעט ללא שינוי לאחר חודשיים חיוביים במיוחד במהלכם גמע כ .16% -בטווח הקצר כל ירידה עד רמה
של  6600נקודות תהווה תיקון טכני בריא ,רק שבירה מתחת לאיזור זה תהווה איתות מכירה.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות
ואלקטרו-אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות )קרקעיות
וימיות( ,מל"טים ,מערכות שליטה ,בקרה ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין ,מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות,
חליפות לוחמה אלקטרונית ,מערכות התראה למטוסים ,עורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו .בנוסף עוסקת אלביט מערכות
בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים ,בטחון פנים ולתחום התעופה
האזרחית ומעניקה שירותים ותמיכה לוגיסטית.
ניתוח טכני – המניה יצרה התבססות סביב רמות מחיר של  13800נקודות בתחילת השבוע ויצאה למהלך עולה בסיום שבוע
המסחר עם נעילה בגבוה היומי ביום המסחר האחרון .אזור התנגדות קרוב שוכן ברמה של  14450/14500נקודות שפריצתו
יוביל את המשך המהלך המתקן במניה עם יעד קצר סביב  .15000/200ניתן גם להבחין בגרף בתבנית רו"כ הפוכים )תבנית
היפוך מגמה( שתצא לפועל בפריצה של רמת ההתנגדות שצוינה.
שיכון ובינוי ) - (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי .ביוני  2011הושלמה עסקה לפיה רכשה שיכון ובינוי כ 48%-מהון
המניות של החברה הציבורית איי.די.או גרופ ,בתמורה למכירת נכסים לחברה בת של .A.D.O
ניתוח טכני – ניתן לראות שהמניה נעה בטווח מסחר ברור מאוד בתקופה האחרונה ,אזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב 633/5
נקודות אל מול התנגדות סביב  690נקודות ,ניתן לסחור את טווח המסחר הברור כשבאזור התמיכה ניתן להיכנס ללונג עם
סטופ ברור ויעד של מספר אחוזים לאזור ההתנגדות שצוין לעיל.
.
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני – המניה התממשה בשלושת ימי המסחר האחרונים לאחר שקבעה גבוה שנתי חדש באזור של  1450נק' .טכנית
ניתן לראות שאזור של  1350/60נקודות היווה בעבר התנגדות ועכשיו המניה מגיעה אליו לאחר שנפרץ באופן ברור בתחילת
השבוע .גאפ פתוח קיים ב 1358 -שסביר וייסגר בתקופה הקרובה .אזור תמיכה נוסף קיים סביב .1320
בזק ) - (230011החברה הישראלית לתקשורת ,פועלת ב 4-תחומי פעילות עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,רדיו טלפון
נייד ,תקשורת בינלאומית וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני  -המניה עדיין נותרת תחת מהלך יורד ,אם כי בשבועיים האחרונים ניכר התייצבות בצורת דשדוש בתחום רמות
 .650 -600יכולת יציאה מתחום זה יאשר איתות המשכי בגובה טווח זה .פריצת קו מהלך יורד משני מקווקו על הגרף יאשר
את תקרת  650ואילו שבירת  600יאשר איתות שלילי נוסף .למעקב.

דלק קבוצה ) - (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר פועלת בישראל ובחו"ל ,בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות
דלק ,אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים ביטוח וכן בתחום הביוכימיה.
ניתוח טכני  -המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה למימוש החד שעברה וכעת רמת  75000מהווה התנגדות קרובה .רמת
 72600שנשברה ביום המסחר האחרון מעידה על איתות שלילי כעת ונראה כי בדיקת רמת  70000היא בלתי נמנעת בשלב
המיידי .לסיכום ,לטווח הקצר ,טווח  70000-75000היא כעת התנועה והאיתות הבא יתקבל ביציאה מטווח זה.

על רגל אחת
 - TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי כל אזור 46-
 47הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי ולכן רק סיום מעליו ,קרי ,סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות
אלה יאשר איתות לונג מהותי דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  .42.8בינתיים רואים
דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
.
אבנר יה"ש ) - (268011יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,ניתן לראות כי המניה נמצאת עדיין תחת מימוש
מחירים ,אולם פרצה לאחרונה את קו המהלך היורד שנוצר עקב המימוש לטווח הקצר .ההתנגדות הקרובה נמצאת על 171

כאשר מעליה רמת השיא על  .180ביום האחרון נכשלה המניה לפרוץ את ההתנגדות הראשונה ויכול מאוד להיות שבשלב זה
נגמר התיקון העולה במניה .בכל מקרה איתות מהותי להמשך עולה יתקבל רק בפריצת השיא כאמור.
אפריקה ) - (611012המניה שנמצאת לאחר פריצת התכנסות מחירים ברורה התממשה השבוע עקב הגיעה לתקרת התעלה
העולה שבה היא נמצאת בשלב זה .רמת  1440היא תמיכה מאוד חשובה לטווח המיידי ולמעשה כל עוד שרמה זו לא נשברת
אין עדיין איתות שלילי והפריצה בתוקף .פריצת המחיר בתוקף כל עוד רמת  1440אינה נשברת כאמור .התנגדות קרובה
נמצאת ברמת .1552
חברה לישראל ) - (576017מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 25הוכיחו השבוע שוב את משמעות רמת
260000כהתנגדות מהותית ביותר להמשך -המשמעות היא -כי בלי נעילה מעל לרמה זו התנועה הרוחבית במניה נמשכת.
מנגד התמיכה המהותית לטווח הקצר נותרת ברמת .240000

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.

