הסקירה השבועית של ספונסר – 10.04.2011
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 – שבוע מסחר רגוע יחסית עם סיומת שלילית בעיקר בגלל כניסתה של מניית לייבפרסון למדד ת"א 100
שגרמה לירידה בשאר המניות המובילות במדד עבר על הבורסה בת"א .המדדים המובילים סיימו בירידות שערים של כ2% -
בממוצע למעט מדד המעו"ף שהצליח לסיים כמעט ללא שינוי בזכות מגמה חיובית במהלך השבוע במניות כי"ל והחברה
לישראל .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות פרולור ביוטק ורמי לוי שעלו בכ 5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד השלילי נציין
את מניית רציו שהתממשה בכ 9% -לאחר שדיווחה על עיכוב בהתחלת הקידוח.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת.
שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של עד כ 0.2% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב
השקליות (השחרים) נסחרו כמעט ללא שינוי .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,6..0% -מדד ת”א  75ירד ב ,6..0% -מדד הבנקים ירד ב ,6...% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  ..6.%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .6...%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של
 6..%לרמה של  3.44ש”ח לדולר
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.2% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1318נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף לאחר שהתמיכה החשובה באיזור  1280הנקודות הוכיחה את עצמה רשם המדד מאז עליות שערים נאות אולם שוב
נתקל בהתנגדות קשה באיזור  1340הנקודות .כעת ,מדד המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש בטווח שבין  1280-1350נקודות ורק
יציאה ברורה ממנו תסמן איתות כלשהוא.
שקל-דולר – הדולר ירד בכ 0.9% -נוספים במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.44ש"ח לדולר כשהשבוע היה
ניתן להבחין בכך שגם כשהנגיד התערב במסחר ע"י קניות מט"ח המטבע האמריקאי לא "התרגש" וממשיך לרדת .מהבחינה
הטכנית הדולר שבר תמיכה מאוד חשובה באיזור  3.50-3.52ש"ח לדולר והוא צפוי להמשיך ולנזול כלפי מטה לכיוון רמת 3.20
ש"ח לדולר אלא אם כן יהיה אירוע חריג.
מדד הבנקים -מדד הבנקים סיים את שבוע המסחר בירידות שערים חדות ומתחת לרמת התמיכה שהדגשנו בשבועות
האחרונים ברמה של  1370/80נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף את ההתבססות של המדד בכל השבוע האחרון מעל הרמה
שציינה לעיל אולם ביום ה' בסיום המסחר הגיעו מוכרים כבדים בנעילה והורידו את המדד בחדות תוך מחזור מסחר נמוך
מהממוצע .חשוב יהיה לראות בתחילת שבוע המסחר את נחישות הקונים וחזרה מעל לרמת ההתנגדות כשרק סגירה ברור
מעל ובליווי מחזור גבוה מהממוצע של התקופה האחרונה יחזיר את המדד לעיליות שערים לפחות עד לשיא השנתי סביב
.1450
מדד נדל"ן  -61כמו שנכתב בשבוע שעבר ,המדד בניגוד לשוק גילה חולשה השבוע כשירד בשלושת ימי המסחר הראשונים
לאחר שהגיע לאזור התנגדות ברצועה של  360/5נקודות .מחזורי המסחר המשיכו להיות ממוצעים לתקופה ולא נרשמו
אירועים מיוחדים .תמיכה נקודתית נמצא  350/1הנמוך השבועי .שבירה שלו תוציא תבנית דגל יורד עם יעד של כ  10נקודות
למטה (סביב ה .)3%
מדד היתר  -16המדד רשם ירידות שערים השבוע ונעל את שבוע המסחר בנמוך השבועי ,ניתן לראות בגרף המצורף את רמת
 440הנקודות שבעבר הייתה תמיכה חזקה ועכשיו הפכה להתנגדות .סוחרי טווח קצר אגרסיביים היו צריכים לפתוח השבוע
פוזיציית שורט על המדד סמוך לאזור  440נקודות כאשר היעד הראשון נמצא סביב  422נקודות.
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 .לאחר מהלך עליות מרשים לאחר
האירועים במזה"ת ויפן חזר המדד מרמות שפל של  1250נקודות לרמות השיא השנתיות ,מחזורי המסחר אינם תמכו במהלך
העולה אולם ניתן לראות שסביב אזור השיא ברמה של  1340נקודות ישנה התרחבות במחזורים ועצבנות .המדד נמצא כרגע
לפני הכרעה או פריצה והמשך מהלך עולה או יצירת תבנית של פסגה כפולה ויציאה לתיקון יורד.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים נוספות בשבוע החולף לאחר שנתמך בתמיכה חשובה מאוד
ברמה של  5600נקודות וכעת הוא חוזר ומתקרב לאזור השיא סביב  6100הנקודות שם ייבחן לפני המשך המהלך כלפי מעלה.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( - )66146.1החברה ,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.
ניתוח טכני – המנייה פרצה לאחרונה  ,טווח מהלך רוחבי ברמת  90000כאשר רמה זו נהפכת בשלב זה לתמיכה .כעת
מתייצבת המנייה מעל תמיכה זו עם יעדים  97500בשלב ראשון ו ,100000 -שהוא רמת השיא ,בשלב הבא .כאמור סטופ לכל
המהלך ברמת .90000
אבנר ( - ).01666החברה ,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.
ניתוח טכני – מבט טכני על תנועת המנייה מראה כי המניה הגיעה ,כצפוי ,עד לתקרת התבנית המתכנסת ביום המסחר
האחרון ,ומכאן היא מצפה להכרעה .כלומר -יכולת פריצת רמת  250ונעילה תוך מחזורי מסחר -יאשר איתות חיובי לרמת השיא
על  ,280בעוד כשלון יאשר המשך התכנסות כאשר תמיכה מיידית נמצאת ברמת  240והיותר חשובה על ממוצע 234 = 50
נקודות.
בזק ( - )..6666החברה ,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 לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף המצורף ניתוח ראות אזור התנגדות קשה ברמה של  1040/50נקודות .מחזורי המסחר
בתקופה האחרונה אינם מצביעים על קונים נחושים ולכן יש קושי לפרוץ את רמת ההתנגדות הנ"ל .ביום המסחר האחרון סגרה
המניה בירידה חדה יחד עם כל השוק ובאזור הנמוך היומי ,המשיך ירידה מתחת לרמת  1030נקודות ככל הנראה תביא לתיקון
עמוק יותר כשאזור  1000נקודות מהווה את נקודת התמיכה הבאה לטווח הקצר.
כלכלית ירושלים ( - )6.1666החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב'  2009בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני – ניתן לראות את המהלך העולה האחרון בנייר מרמות של  3600עד כמעט לאזור השיא סביב  .4500/4600אזור
תמיכה לטווח הקצר נבדוק בנעילה ביום חמישי האחרון סביב רמה של  4200נקודות ,היפוך ביום המסחר הבא בליווי מחזור
מסחר ער ייתן אזור כניסה נוח למניה עם יעדים באזורי השיא שצוינו לעי"ל.

על רגל אחת
ישראמקו ( - )...66.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה במסגרת התיקון
העולה למימוש האחרון  ,להתנגדות כפולה על רמת אזור  45.9 -45בשילוב קו מהלך מתנגד\תקרת תבנית .רק יכולת
לפרוץ רמה זו  ,יאשר איתות חיובי המשכי עם יעד קרוב על .47-כאשר איתות מהותי יתקבל רק בפריצת רמת  .47יש
לציין כי כעת התמונה הטכנית במניה -ממשיכה להיות רוויה.
כלל ביוטכנולוגיה ( - )6664.16מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת זה
זמן סביב רמת  2200ומחכה להכרעת המשך .למעשה טווח התנועה כעת הינו –  ,2266 \ 2100כאשר איתות יתקבל
ביציאה מתחום זה .התנועה העולה הכללית עדיין בתוקף מעצם היות המנייה  ,מעל קו תמיכה עולה ברור.
אלביט הדמייה ( - )6616660מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת מעל
תמיכה קרובה על  .4000ביום המסחר האחרון נראה כי בוצע היפוך על התמיכה כאשר יכולת המשך לפרוץ את רמת –
ממוצע  50על 4226 -במונחי סגירה יאשר אפשרות סבירה להמשך מתקן עולה כאשר היעד הראשון על ,4400-ומעל
על  ,5000אם תיפרץ ההתנגדות .
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.

