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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי ללא כיוון ברור ,מלווה בירידות שערים קלות ברוב המדדים המובילים עבר על
המשקיעים בבורסה באחד העם .בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בירידות של עד  3%למעט מדד הנדל"ן שהצליח
בזכות מניית אפריקה לעלות השבוע בכ .2% -מניית אפריקה כאמור בלטה לטובה לאחר המלצה חיובית של בן זאב מכלל
פיננסים כשזינקה השבוע בכ ,17.5% -אלווריון הפתיעה גם היא כשרשמה עליות שערים חדות לאחר שפרסמה כי חתמה על
הסכם רב שנתי של יותר מ 75 -מיליון דולר לפריסת רשת הדור הרביעי ברחבי קנדה .מנגד ,מניות איזיצ'יפ ,ריטליקס ואזורים
נסחרו במגמה שלילית ורשמו ירידות של כ 9% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות גם השבוע כשמדד תל בונד  20הגדיל לעשות כשעלה בכ.0.9% -
באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית במיוחד ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של כ 1% -בטווחים
הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו גם הם לאורך כל העקום עד כ .1.1% -מחזורי המסחר היו חזרו להיות
ממוצעים ועמדו על כ 2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום כשבימים רביעי וחמישי הם אף התקרבו ל 3 -מיליארד ש"ח ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו“ף ירד ב ,0.78% -מדד ת“א  75ירד ב ,1.47% -מדד הבנקים השיל מערכו  , 3.3%מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  2.13%ומדד התל-טק  15ירד ב .2.95% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של
כ 1.5% -לרמה של  3.5910ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד מעט בשבוע החולף והוא ממשיך לדשדש כבר כשבועיים בטווח צר יחסית )מתחת לרמת שיא כל
הזמנים( שבין  1215-1240נקודות ,כל מימוש והמשך הירידות עד רמה של  1180נקודות שכרגע משמשת כרמת תמיכה
קריטית להמשך המגמה העולה יהוו כרגע תיקון טכני בריא והגיוני בלבד עד איתות הקניה המחודש והאולטימטיבי שיינתן רק
לאחר פריצה ברורה של רמות  1240-1250נקודות .פריצה צפויה של רמות אלה תשלח את המדד לרשום שיאים חדשים עם
יעד ראשוני ברמה של  1300נקודות.
שקל-דולר – הדולר המשיך לרשום ירידות שערים חדות גם בשבוע החולף וכרגע אף נסחר מתחת לרמת  3.60ש"ח לדולר
וזאת לאחר ששבר כלפי מטה את אזור התמיכה הקריטי אותו ציינו בחודשים האחרונים באזור של  3.63-3.65ש"ח לדולר
וזאת למרות התערבויות חוזרות ונשנות של הנגיד שקונה מאות מיליוני דולרים ביום אולם לא מצליח לעצור את המגמה
השלילית ,שבירה זו אכן היוותה איתות מכירה כפי שציינו בתחזיות הקודמת וכעת המטבע האמריקאי צפוי להמשך לרדת אלא
אם כן תגיע הפתעה לא צפויה.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני
מדשדש כבר כמה שבועות סביב רמות  6100-6300נקודות וכולם ממתינים לפריצה ברורה של אזור  6350-6400נקודות
שמהווה שיא שנתי ופריצה שלו תשלח את המדד לבקר רמות גבוהות בהרבה.

מדד הנסד"ק  -100מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות
תוכנה ,חומרה ,טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .ניתן לראות בגרף שהמדד נסחר מעל רמת התנגדות ב  1980נקודות
וגם מעל רמה פסיכולוגית שנמצאת ב 2000 -נקודות .המדד לא מצליח להתקדם קדימה ונסחר בטווח צר של  50נקודות
כשבועיים כשרמת ההתנגדות המשמעותית נמצא ב ברצועה של  2030/50נקודות .טכנית שבירה של רמת  1980תוציא תיקון
יורד עמוק יותר עם יעד ל  1900נקודות ואילו פריצה חזקה של רמת השיא השנתית תיתן יעד סביב  2200נקודות .המתנדים
הסתובבו למהלך יורד ולכן הסיכוי לתיקון גבוה מהמשל מגמה חיובית בשלב זה.
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 .מפרית רמת ההתנגדות על 1130
נקודות המדד התקדם קדימה בקצב איטי תוך מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע התקופתי ,המדד נמצא מעל רמת ההתנגדות
האחרונה שנפרצה על  1150נקודות ובשלב זה ממשיך להיות חיובי .טריגר ראשוני למימוש יהיה בשבירה של רמת 1150
נקודות כששבירה של רמת  1130יעמיק את התיקון לרמות נמוכות יותר.

זהב – הזהב לאחר ראלי מדהים שנכון לכתיבת שורות אלה משלים מהלך עולה מדהים בן  10שבועות בו הוסיף לערכו משפל
לשיא כ  200דולר .אתמול נוצר נר היפוך חזק מאוד במחזור מסחר גבוה )לא ניתן לראות בגרף( והיום הזהב ממשיך במימוש,
נראה שהזהב סיים מהלך עולה לטווח הקצר כשהיעד הראשון לתקון נמצא ברמה של  1300/10דולר לאונקיה.
סקירת פוינט אנד פיגר שבועית -
השוק האמריקאי
תמונת מדדי ה BPהכללית לא השתנתה מהותית משבוע שעבר.כל מדדי ה BPלכל הטווחים מראים על כוון עולה להוציא את
מדדי המומנטום לטווח המיידי שחלקם החלו להסתובב כלפי מטה בתנועה יורדת מרמות גבוהות.בנוסף גם מדדי המומנטום של
חלק מהסקטורים החלו לתקן מטה מה שלמעשה מצריך שימת לב וכניסה ראשונית למגננה.
חשוב להדגיש כי המגמה מוגדרת כמגמה עולה ברורה בשוק שורי.
כל מדדי השוק נסחרים מעל לקו התמיכה העולה ולאחר פריצות אזורי דשדוש ומתבססים בשלב זה מעליהם.
מדד הויקס ממשיך גם השבוע לשהות מתחת לקו ההתנגדות היורד ומאשר את המשך רגיעת השוק.
סקטורים:הסקטורים החזקים שמובילים את השוק גם השבוע הם סקטור הרכב שממשיך להתחזק מאוד גם השבוע ולמעשה
הסקטור החזק ביותר בשוק ולאחריו סקטור המתכות הכבדות סקטור הנדל"ן וסקטור האינטרנט.
סקטור ההלוואות וסקטור הבניה ממשיכים להשתרך מאחור.
פעמון הסקטורים נמצא סביב רמת  50%ועדיין לא מראה על קניית יתר.
לסיכום:כל עוד מדד הSPהדומיננטי ממשיך לשהות מעל ל 1150השוק במגמה עולה ברורה.
השוק הישראלי
שבוע שעבר כתבתי על החריגה של המעו"ף מתחום רצועת הניוד העליונה ואכן במשך השבוע התממש מעט המדד ונכנס
לתחום הרצועה.מדד המומנטום הסתובב כלפי מטה אולם רוב מדדי ה BPעדיין בתנועה עולה.רמת התמיכה הקרובה על 1215
אולם תיקון אפשרי וסביר גם עד  1195שם נתמך המדד מס' פעמים בעבר.
זהב :מאז פריצת רמת  1268נסק הזהב בכ $100נוספים עד רמת  $1366לאונקיה ויצא בפראות מגבול רצועת הניוד העליונה
שנמצאת על .1320בינתיים מתחיל הזהב לתקן וכבר אתמול הגיע לרמת .1335להערכתי המשך תיקון לכיוון .1320

ניתוח מניות
כיל ) - (281014החברה ,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 – המניה נתקלת פעמיים ברציפות ברמת  5380ומשם יוצאת לתיקון טכני יורד כאשר רצועת התמיכה הקרובה
שוכנת בין  5130ל  5100נקודות ,שבירתה תשלח לתמיכה הבאה ב  5000שם נשאר גם גאפ קטן פתוח .מלמעלה בשלב זה,
רק פריצת השיא האחרון ב  5380תהווה איתות קניה מחודש לנייר או לחילופין היפוך אמין על אחת התמיכות שצוינו.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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 פריצת  1700נק המניה לא מצליחה להתבסס מעל רמה זו ויוצאת לתיקון יורד די חד ,תוך שהיא שוברת
גם את התמיכה האופקית ב  1665וגם את התמיכה על הגאפ ב  1635נק ,התמיכות הבאות נמצאות ב  1600ולאחר מכן ב
 1560כאשר שבירה של שתיהן תהווה איתות טכני שלילי לנייר .מאידך ,יש לציין כי לדעתי התבססות ובלימה מעל 1600
תאפשר היפוך וחזרה למעלה תוך יצירת שפל עולה נוסף על הגרף.
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.
ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי ,לאחר שמגיעה שוב לרמת השיא השנתי סביב  1700נקודות המניה נבלמת ויוצאת
השבוע לתיקון טכני יורד ,בניתוח הנ"ל לא אתייחס להשפעה או לאי ההשפעה של הדיווחים על מכירת מניות ע"י בעלת
השליטה בחברה הגב' שרי אריסון .נעילת השבוע מתחת לרמת השיא הקודם ב  1627מהווה איתות שלילי לטווח הקצר אך
מאידך ניתן לראות כי המחיר נבלם בשלב זה על קו מגמה עולה קצר טווח שמסומן בקו מקווקו על הגרף ,שבירתו של קו מגמה
זה בשבוע הבא תסמן יעד יורד נמוך לעבר  1400ובמידה וכך יקרה ,שם נצטרך לנתח את המניה שוב ולעשות הערכה

מחודשת של הכיוון ,זאת מכיוון ששבירת  1400תפתח תבנית דובית ביותר של דאבל טופ עם יעדים נמוכים שאין טעם לדבר
עליהם כעת .מלמעלה ,בשלב זה לדעתי ,רק פריצת השיא השנתי תהווה איתות קניה מובהק.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע“מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני  -הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי ,המניה ממשיכה להיסחר בתוך תחום הדשדוש המסומן על הגרף כפי שצוין כאן
מספר פעמים בשבועות האחרונים ) .(1250-1460יציאה מתחום הדשדוש הנ"ל למעלה או למטה תהווה איתות טכני מובהק
וחד משמעי לקראת הכיוון הבא בנייר.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו“ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25
ניתוח טכני – לאחר שהשלימה את היעד למהלך העולה ב  3500נק' יוצאת המניה לתיקון יורד שמתחיל בנר אוגף דובי וברור
מאד בגרף היומי .התמיכה הקרובה שוכנת על קו המגמה העולה המסומן על הגרף ואחריה תמיכה אופקית חשובה ברמת
 3240נק' ,שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי אך השארות בתוך גבולות התעלה העולה תאפשר חזרה מהירה
למעלה .לסיכום ,בשלב זה המתנה להתפתחות נוספת על הגרף.

אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע“מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח ,יצור,
שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה
ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט טכנולוגיות לחברה
פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיסחר בתוך הרצועה שבין  18630מלמטה ל  21200מלמעלה ,יציאה מהתחום הזה לכיוון
כלשהו תהווה איתות טכני ברור לכיוון הבא.

בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
 זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלקמוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
 פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. ארומטים :ייצור חומרים ארומאטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדדת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המנייה נמצאת תחת מהלך עולה ,שעל הגרף נראה כתעלה עולה .בתוך התעלה ניתן לראות כי
רמת  , 210אופקית מהווה התנגדות בשלב זה .יכולת המנייה לפרוץ את רמת  210יאשר יעד לתקרת התעלה בשילוב רמת
 .220יש לציין כאן שרמת  210מהווה תיקון עולה ש"ש פיבו למהלך היורד האחרון כנראה על הגרף ולכן משמעותו כהתנגדות
בהחלט גבוהה .בכל מקרה הסיכום הוא ,שכל עוד המנייה נמצאת במסגרת התעלה העולה – הינה חיובית .נקודה.

פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,הינו חברה סלולארית המספקת שירותים ויישומים באמצעות
רשת בטכנולוגיות  ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי  .ORANGEפרטנר החלה בפעילות מסחרית
מלאה בינואר  ,1999והיא מספקת שירות ומגוון יישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש
בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMפרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת .2004
מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת לונדון .באוק' 2009
הושלמה עסקה ,לפיה מכרה חברת האצ'יסון את מלוא החזקותיה בפרטנר לחברה הציבורית סקיילקס .מניות החברה נסחרות
תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות טכנית כי המנייה המשיכה השבוע את מסעה כלפי מעלה לאחר פריצת התכנסות מחירים ברורה
לאחרונה .בשלב זה רמת  7000מהווה התנגדות  ,אופקית  ,כאשר יכולת לפרוץ רמה זו יאשר המשך עולה  ,אולם היות
ותמונת המתנדים גבוהה יש בהחלט מצב למימוש\ דשדוש בטווח  – 6668 \7000עד לקבלת איתות להמשך עולה.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25היות והמנייה הינה מניית ארביטרז' הנסחרת גם בחו"ל והיא
נקבעת שם ,אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל .הגרף מראה לנו כי המנייה פרצה את רמת קו המגמה בשילוב רמת 52
דולר ,וזאת תוך מחזורי מסחר גבוהים .כעת ההתנגדות המשמעותית הקרובה נמצאת ברמת  56בשילוב ממוצע  200וקו מהלך
יורד מהשיא  -רק פריצה של התנגדות משולשת זו יאשר סיום המימוש במנייה.בשלב זה המנייה כשלה בפריצת רמת
ההתנגדות וחזרה למהלך יורד ,תמיכה קרובה על אזור .52-52.4
פורמולה מערכות ) - (256016מניות החברה נסחרות במדד היתר  .50בד"כ מחזורי המסחר במנייה בינוניים .מבט טכני
מראה כי המנייה נמצאת על תמיכה חזקה באזור  , 4880כאשר לאחרונה נראה כי יש היפוך על תמיכה זו .רמת ההתנגדות
הקרובה מסומנת על  ,5425ואילו מעל ברמת  .5847כאמור סטופ למהלך החיובי המתרחש בתחילתו כאמור ,יתקבל בסגירה
מתחת לרמת התמיכה על .4880
דיסקונט השקעות ) - (639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25השבוע פרצה המנייה התכנסות שוורית על רמת
 7605ובכך נתנה אות להמשך חיובי .בשלב זה רמת הפריצה הנ"ל נהפכת לרמת תמיכה לטווח המיידי ,בעוד ההתנגדות \יעד
הבא הקרוב -נמצא ברמת  8000ומעל על .8550
רציו ) - (394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מלמד כי המנייה השבוע השכילה לפרוץ את רמת 45
אופקי בשילוב קו מגמה עולה מתנגד .וכל זאת במחזורים תומכים .בשלב זה רמת השיא על  49.3הינה ההתנגדות הבאה
ונראה שלשם בשלב ראשון הולכת כרגע המנייה .רמת  45אופקי הופכת להיות רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר.

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.

