הסקירה השבועית של ספונסר – 10.07.2011
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 חיובי נוסף ,מלווה ביום חמישי אופטימי במיוחד עבר על הבורסה בת"א .מדדי המניות
המובילים סיימו בעליות שערים נאות של כ 3% -בממוצע .מדד הגז והנפט עלה בכ 3.6% -וזאת למרות צלילה של 20%
במניית מודיעין לאחר אי בהירות בהודעות שלה לבורסה ולתקשורת בנושא תוצאות הסקרים של "שרה" ו" -מירה" .במדד ת"א
 100בלטו לטובה מניות אפריקה נכסים ,רציו וסרגון שעלו בממוצע כ 14% -כל אחת .מנגד ,מניית כלכלית ירושלים נסחרה נגד
המגמה וירדה בכ 4% -בסיכום שבועי.
באפיק הסולידי נרשמה גם השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות בעיקר באגרות החוב הצמודות למדד .מדדי התל
בונד עלו בכ 0.75% -בממוצע .באג"ח הממשלתי שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.6% -במח"מ הארוך
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר של עד  0.3%במח"מ הבינוני-ארוך .מחזורי המסחר היו
נמוכים מאוד ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4.;8% -מדד ת”א  75עלה ב ,5.83% -מדד הבנקים עלה ב ,5.66% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  5.5:%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .5.87%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עלייה שבועית של
 2.4%לרמה של  3.40ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 3% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1260נקודות .המדד פרץ בצורה יפה בתחילת
השבוע את אזור ההתנגדות החשוב סביב  1225-1240נקודות ואף נתמך מעליה לפני שהמשיך לעלות ובכך התקבל איתות
קנייה כפי שציינתי בתחזיות הקודמות .היעד הראשון למהלך עולה נמצא ברמה של  1280נקודות כשהיעד הבא במידה וזה
ייפרץ נמצא ברמה של  1350נקודות ומהווה את שיא כל הזמנים במדד .רק במקרה של שבירה של רמת  1225הנקודות
יתבטל האיתות החיובי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.40ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד
אחד הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל נתמך מעל רמת התמיכה סביב 3.35
ש"ח לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח
לדולר אולם לעת עתה הדשדוש צפוי להמשך בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים -שבוע מסחר חיובי עובר על מדד הבנקים ושוב נועל את השבוע סמוך לאזור התנגדות ברמה של 1320/5
נקודות .מחזורי המסחר ממשיכים להיות נמוכים בהתאם לשוק אולם הפריצה עם תגיע סביר שתהיה במחזורים נמוכים לאלה
בדומה למחזור הנמוך בכלל השוק .פריצה והתבססות מעל הרמה שצוינה לעיל תגזור יעד עולה לאזור השיא סביב 1400
כשבדרך קיימות מספר התנגדות ביניים.
מדד נדל"ן  -37העליות החדות של תחילת השבוע הביאו את מדד הנדל"ן לפרוץ שוב את רמת  320נקודות שנשברה בתחילת
החודש הקודם .בהמשך השבוע המשיכה המגמה החיובית במניות הנדל"ן וביום רביעי אף נבדקה רמת הפריצה כשהמדד נועל
את השבוע סמוך לגבוה השבועי .טכנית יש כאן פריצה קלאסית ובדיקה של התמיכה כך שהמגמה החיובית במניות הנדל"ן
צפויה להמשיך בשבוע הקרוב ,היעד העולה לטווח הקצר נמצא סביב  333/4והוא סגירה של גאפ פתוח מתחילת חודש יוני.
מדד הנסד"ק  - 322מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו
יורק .מדד הנסד”ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .הראלי ממשיך השבוע והמדד סגר אתמול (חמישי)  8ימי מסחר רצופים של עליות
שערים מהתחתית התקופתית לשיאים השנתיים ,הגאפ האחרון נראה כמו גאפ של תשישות שמגיע בד"כ לאחר מהלך עולה
מהיר מאוד ובסופו ,אולם ,כדי לקבל אישור לכך צריכים לראות את סגירתו ב  4ימי המסחר הקרובים דבר שיעיד על סיום
המהלך העולה האחרון .הגאפ נמצא סביב  2383וגאפ נוסף מהמהלך האחרון נמצא סביב רמה של  2300נקודות.
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 נאות גם בשבוע החולף לאחר שפרץ חזרה כלפי מעלה את רמת
ההתנגדות של  5800הנקודות וכעת הוא ייבחן שוב ברמת השיא השנתית השוכנת סביב רמה של  6100נקודות.

ניתוח מניות
אסם ( – )826236החברה ,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 ,תחליפי
בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתהליך של היפוך מגמה מירידות לעליות כאשר ניתן לראות שמהלך השבוע הנוכחי התבססה
מעל רמת ההתנגדות ב  5615נק' שכמובן הופכת כעת לתמיכה משמעותית לטווח הקצר .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב-
 5844נק' ,פריצתה תהווה איתות טכני חיובי נוסף .לסיכום ,נסחרת בין  5615מלמטה ל 5844 -מלמעלה כאשר להערכתי ניתן
כעת לקנות את הנייר ולהציב סטופ על התמיכה.
חברה לישראל ( – )798239החברה ,החברה לישראל בע”מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו”ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25
ניתוח טכני – המניה נסחרת בין רמת  3400שח מלמטה לרמת  3800שח מלמעלה כאשר איתות טכני משמעותי יתקבל
ביציאה מהטווח הנ"ל .יחד עם זאת אציין כי ניתן לזהות תבנית רו"כ הפוכים שמתהווה בתוך הדשדוש מה שמגביר את הסיכויים
לפריצת הטווח כלפי מעלה .לסיכום ,קניה עם סטופ ב .3400
כיל ( – )4:3236החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – בשבועיים האחרונים ניתן לראות כי המהלך היורד שעברה המניה נבלם וכעת אנו בשלב של היפוך מגמה .המניה
עשתה תחתית כפולה סביב רמת  5000נק' וניתן לראות כי את שבוע המסחר הנוכחי סיימה מעל רמת ההתנגדות 5600
שהופכת כעת לרמת תמיכה .ההתנגדות האופקית הקרובה שוכנת ברמת  5757נק' ולהערכתי נראה כי פניה של המניה לשם
בשלב זה ובמידה ותצליח לפרוץ רמה זו תקבל איתות קניה נוסף .לסיכום קניה עם סטופ קרוב ברמת  5600ומי שמוכן לקחת
סיכון גדול יותר יכול להציב את הסטופ גם ברמת  5300כאשר הנחת העבודה היא שכל זמן שהמחיר נותר מעל שתי הרמות
הללו הכיוון הכללי של הנייר הוא למעלה.
לאומי ( – )826833התאגיד ,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.
ניתוח טכני – לאחר שהשלימה מהלך יורד עד רמת  1500נק' ניתן לראות כי בשלב זה הנייר מסתובב חזרה כלפי מעלה כאשר
ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת  1670נק' ,פריצתה תפתח גם תבנית רו"כ הפוכים ותהווה איתות טכני חיובי ביותר עם יעד
סביב השיא השנתי ,רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1600נק' וכל זמן שהמחיר נותר מעליה הכיוון הכללי של הנייר הוא
למעלה.
אבנר ( – )48:233החברה ,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 – נסחרת בין רצועת תמיכה  190-200מלמטה ו 213-223 -מלמעלה ,איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה
מהטווח הנ"ל .יחד עם זאת אציין כי בשלב זה נראית התבססות מעל רמת התמיכה ולהערכתי היציאה מהטווח תהיה כלפי
מעלה.
אלביט מערכות ( - )32:3346החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות
ואלקטרו-אופטיות משולבות ,עבור השוק הבטחוני 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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25כללית המניה נותרת תחת מהלך יורד אולם לאחרונה יש התייצבות
מעל לתמיכת רמת  .16000-למעשה יש לנו כעת תנועה בתחום אזור  .16000-17000ניתן לראות לטווח המיידי \קצר  ,כי
המנייה לקראת הכרעה  ,כלומר -יכולת פריצת קו מהלך יורד בשילוב רמת  16454-יאשר יעד מיידי לרמת  , 17000כאשר
יכולת פריצה שם יאשר המשך עולה עד לרמת –אזור  18000וקו מהלך יורד .ברור שהסטופלוס לכל המהלך נותר על תמיכה
 .16000למעקב
פועלים ( – )884799התאגיד ,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.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה שאנו חווים כעת במנייה ,
הגיעה המנייה כעת לרמת  1774שהיא התנגדות חשובה להמשך .רק יכולת פריצת רמה זו תאשר המשך תיקון עולה עם יעד
ראשון ל .1850-כישלון יאשר מימוש לרמת  1700שהיא רמת התמיכה הקרובה .למעקב

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 .המבט הטכני מראה כי –המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש מחירים ,נותרת מעל
רמת קו מהלך עולה מהותי ארוך טווח ,עם תמיכה באזור  46דולר .למעשה כעת ישנו תחום תנועה בין תמיכה להתנגדות על
 50.50שהוא גם ממוצע  50בגרף השבועי .רק יכולת סיום מעל רמה זו בשלב זה ,יאשר פתיחת תיקון עולה.
רציו ( - )5;6237מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המנייה ,מתקרבת לרמת התנגדות
מהותית על  42.7בשילוב קו מהלך יורד ארוך טווח .רק יכולת לפרוץ רמה זו ,יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה כאשר ,
היעד במקרה של פריצה יהיה אזור  .50למעקב.
בזק ( - )452233מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת תחת מימוש  ,עדיין נותרת
מתחת להתנגדות חשובה ומהותית בדמות רמת –  .892כל עוד שאין פריצת רמה זו אין איתות חיובי כל שהוא לתיקון עולה
המשכי .התמיכה הקרובה הינה ברמת  , 838ואילו המהותית על גאפ .822

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.

