הסקירה השבועית של ספונסר – 10.11.2013
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 רגוע יחסית במגמה חיובית .המדדים המובילים עלו בכ 2% -בממוצע כל
אחד ,למעט מדד הבנקים שסיים בירידה קלה של  .1.0%במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות בבילון ואפריקה ,שזינקו בכ-
 01%כל אחת .מנגד ,מניית פוטומדקס צנחה בכמעט  ,01%לאחר שדיווחה כי הכנסות החברה ירדו ברבעון השלישי בכמעט
 21%וכי לא מכרה אף מוצר ביפן בכל הרבעון .מניית בז"ן בלטה גם היא לשלילה כשירדה השבוע בכ .1% -מדד הביומד עלה
בכמעט  3%השבוע ,בהובלת מניית אבוג'ן שקפצה בכ ,02% -מניות מזור רובוטיקה וכן פייט ביופארמה עלו בכ 1% -כל אחת.
מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.3% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית ,בעיקר בגלל העליות החדות ביום חמישי .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ1.20% -
במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר ,ועלו בכ 1.0% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ1.0% -
לאורך כל העקום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3..1% -מדד ת"א  10עלה ב ,2..2% -מדד הבנקים ירד ב ,0.30% -מדד הנדל"ן 00
רשם השבוע עליה של  2..1%ומדד נפט וגז עלה ב .2.31% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק מעט מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.03ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.1% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ברמה
של  0301נקודות .אזור זה ,מהווה כעת התנגדות קשה ,ומלווה במוכרים רבים שיקשו על המשך המגמה החיובית במדד.
איתות טכני חיובי מחודש יינתן במקרה של פריצה ברורה של רמה זו ,כשמנגד התמיכה הקרובה שוכנת ברמה של 0210
נקודות .להערכתנו ,מדד המעו"ף לא יירד בשום תסריט הגיוני מתחת לתמיכה החשובה באזור  0201הנקודות ,ובשבועות
הקרובים נקבל תקיפה של שיא כל הזמנים ששוכן סביב אזור  0330נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב במהלך השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.03ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בירידות שערים חדות על רקע הורדת הריבית המפתיעה באירופה ולאחר נתוני התוצר
המעודדים של ארה"ב לרבעון השלישי של השנה .כאמור ,הסיפור המרכזי בצהרי היום בעולם היה הורדת הריבית בגוש האירו,
מ 1.0%-בחודש שעבר ל 1.20%-היום .נשיא ה ECB -מריו דראגי ,השתמש היום בשארית התחמושת שלו ,בניגוד לתחזיות
המוקדמות ולאחר שרק  3מתוך  11הכלכלנים בסקר של בלומברג סברו שכך יעשה דראגי .האירו נחלש מול הדולר בחדות
כתוצאה מההחלטה ,ותשואות אגרות החוב של ארה"ב ומדינות אירופה ירדו בחדות גם כן .בנוסף ,פורסם נתון התמ"ג לרבעון
השלישי ,שעמד על  2.0%בקריאה הסופית ברבעון השני .צפי האנליסטים עמד על צמיחה של  2%ברבעון החולף ,אך בפועל
הצמיחה בארה"ב הואצה יותר מהצפוי בשיעור שנתי של ( 2.2%קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף
המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור 3.01
ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 31הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  31המניות 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  )2112מדד המניות הצרפתי מעט נחלש בשבועות האחרונים ולא מצליח לעלות ,אולם
כל עוד הוא נתמך מעל אזור  3011-3001הנקודות ,הוא נמצא עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של 3011
נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים פרץ השבוע את הגבוה האחרון ב 0220 -נקודות ובפועל רשם התבססות לאורך שבוע המסחר
מעל רמה זו .בשלב זה נראה כי המדד מתכונן להמשך מהלך עולה אשר יקבל את האות לאחר פריצה של  0220נקודות עם
מחיר יעד קרוב ב 301 -נקודות .אזור התמיכה שוכן סביב  0230נקודות.
מדד יתר  – 00מדד מניות השורה השלישית המשיך להפגין חולשה וביום המסחר האחרון המדד ירד ב 2.10% -במחזור
מסחר ממוצע .טכנית המדד נסחר במגמה שלילית בטווח הקצר ושבירה של הנמוך האחרון ב 023 -תחזק את עוצמת המימוש
במדד .החולשה במדד נובעת בעיקר מירידה מתמשכת במניות החזקות הנכללות במדד כמו אודיוקודס ,מזור ,אלרון ואקויטל.
 030סומנה כרמת תמיכה חשובה כך שכל עוד המדד נסחר מעליה – המגמה לטווח הבינוני מוגדרת כחיובית.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )30.332.החברה ,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון 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 .20
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן ,לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות כי
בימים האחרונים ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,02111יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי שנאמר
כאן,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  02111נפרצה והושג היעד הבא על  01200שהוא תקרת תבנית
עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה ,נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה מתחת לתקרת ההתנגדות ,כאשר השבוע חל היפוך
על תמיכת תבנית זו ,מה שלמעשה מהווה אישור ליעד השיא השנתי באזור  01211כאמור .אזור תמיכה ברמת .02311
אבוג'ן ( – )3300000החברה ,פועלת בתחום שיפור תכונות בצמחים באמצעים ביוטכנולוגיים,החברה מפתחת טכנולוגיה
חישובית ,לאיתור גנים ורציפות דנא בצמחים  .החברה מתכוונת בימים הקרובים,להנפיק בארה"ב .מניות החברה נסחרות
במדד ת"א .011
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,הנמצאות במהלך עולה ברור ,פרצו השבוע תמונת התכנסות מחירים  ,מעל לתמיכת
,2223מה שגוזר כעת יעד על רמת  ,3311ושם כנראה המניה תצא למימוש טכני .יש לציין מחזורים גבוהים במיוחד בעת
הפריצה האחרונה.
קמהדע ( – )301.331החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות
ברמת,3211,והשלימה יעד על  0211כצפוי .יכולת נעילה מעל רמת  ,0211אישר חיובי נוסף ,שהתקבל  ,ושהוזכר כאן ואף
היעד ננעל על  .2111מאז,וכצפוי יצאה המניה למימוש בריא,אשר התקדם במשך השבועיים האחרונים,עד שנעצרה על
התמיכה המהותית באזור ,0111במונחי נעילה  ,שהוא קו מהלך עולה ראשי .מאז התמיכה התבססה המניה מעליה ,כאשר
כעת רמת ,0231הינה התמיכה הקרובה מול רמת  0322כהתנגדות קרובה .יציאה מאזור זה יאשר לטווח הקצר.
בריינסוויי ( – )3300.3.החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות
נפוצות בתפקוד המח .החברה פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות,
הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – המניה התהפכה השבוע מעל רמת השפל של חודש אוגוסט סביב  3020נקודות ולאחר מכן תיקנה חזרה .בשלב
זה אזור  3011-3020נקודות סומן כתמיכה נקודתית  ,לטווח הקצר .פריצה כלפי מעלה של רף ה 0111 -נקודות תאשרר את
התיקון העולה חזרה לאזור  3211נקודות.

על רגל אחת
אפריקה ( – )233032מניות החברה פתחו השבוע בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .בשלב זה רמת 122
היא ההתנגדות במונחי נעילה ,מול תמיכה קרובה על  111ולמעשה יציאה מתחום זה ,יאשר המשכי.
כלכלית ירושלים ( – )31.030מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .00המניה שנמצאת במהלך
עולה,השבוע הגיעה עד להתנגדות קו מהלך יורד טווח קצר באזור ,3031,ורק יכולת פריצה יאשר המשך חיובי.מול זה נמצאת
התמיכה הקרובה על רמת ,3311כך ש המשך,יתקבל ביציאה מתחום זה.
כיל ( – )2.303.מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת ,3030ומשם החל שוב מימוש .רמת  2211-2121הוא אזור תמיכה מהותי,וכל עוד אנו מעל אזור זה,אזי
התיקון העולה במניה תקף .מהותי יותר יתקבל ביציאה מתחום ,3030-2121כאמור.
סלקום ( – )330301.מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות במהלך עולה,כאשר לאחרונה,נכנסה המניה לתחום
התכנסות מחירים ,שהשבוע,ביצעה היפוך מעל תחתית תבנית זו ,ולכן דרכה לעבר רמת אזור ,3331תקרת תבנית זו.
מזור רובוטיקה ( – )3302.00מניות החברה שנמצאות תחת מימוש,לאחר מהלך עולה נאה,הגיעו השבוע עד לתמיכת קו
מהלך עולה ראשי,ולמעשה במשך כל השבוע נעו במונחי נעילה מעל קו תמיכה עולה חשוב זה .ואף השכילו לפרוץ את
ההתנגדות הקרובה החשובה על  ,3211שעוברת כעת לתמיכה.ההתנגדות הבאה נמצאת על רמת ,3320ו חיובי נוסף יינתן
ביכולת פריצת רמה זו.

חלל תקשורת ( – )30121.0מניות החברה,התממשו בחדות לאחרונה,עקב אירוע פונדמנטאלי,שבהמשך הוברר כפתיר.עקב
כך האפשרות לתיקון עולה ,גם טכנית ,קיים כאן,וכצפוי השבוע קיבלנו תיקון עולה דיי חד.בשלב זה רמת אזור  3211מהווה
התנגדות קרובה ,ורק יכולת פריצת רמה זו יאשר המשך התיקון העולה.
חברה לישראל ( – )0.203.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .20טכנית  ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה שהגיעה
עד לקו מהלך יורד מתנגד ,לטווח הבינוני באזור ,023011כך שרק יכולת פריצה כאן יאשר המשך התיקון העולה הנוכחי.
תמיכה קרובה נמצאת ברמת .021111
בזק ( – )210033מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .20המניה לאחרונה הציגה מהלך עולה רציף וחד,כאשר בשבועות
האחרונים,למעשה היא נסחרת רוחבית מתחת לרמת השיא .כעת,רמת  201מהווה התנגדות מיידית ורק יכולת נעילה מעל
יאשר שוב את יעד השיא על .220התמיכה הקרובה נקובה ברמת אזור .211
רציו ( – )11.030היה"ש נסחרות במדד ת"א  011מבט טכני מראה כי לאחרונה נפרץ תבנית התכנסות מחירים,מה שנותן
יעד סופי על .02השבוע המניה פרצה רמת התנגדות ביניים על ,01והיא עולה כעת לתמיכה הקרובה.
נייר חדרה ( – )21203.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה על התנהלות במסגרת יתד שורי
בשבועות האחרונים,כאשר אנו כנראה לפני יציאה מתוך תבנית זו .חיובי יתקבל ביכולת נעילה ,ורצוי תוך מחזור,מעל רמת אזור
.20011
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סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

