הסקירה השבועית של ספונסר – 11.05.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בתנודתיות ובשונות גבוהה בין המדדים המובילים נרשמו בשבוע המסחר המקוצר
שחלף עקב יום הזכרון ויום העצמאות ,מדד ת"א  75הגדיל לעשות כשרשם עלייה חדה של למעלה מ .5% -מחזורי המסחר היו
נמוכים יחסית לתקופה ועמדו על כ 1.7 -מיליארד שקלים ליום בממוצע.
יום ראשון נפתח בעליות שערים של למעלה מאחוז רקע העליות החדות שנרשמו בסוף השבוע בבורסות אירופה וארה"ב זאת
על רקע נתוני האבטלה בארה"ב שהצביעו על מגמת ירידה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה  ,2.49%מדד הנדל"ן  15עלה
 5.91%ומדד התל-טק זינק בכמעט  .7%ברקע חברת טקסס פסיפיק גרופ הודיעה כי היא רוכשת  25%מפעילות הקפה של
שטראוס ב 288-מיליון דולר ונחתמה העסקה למכירת מניות בנק לאומי ב  HOTלנטוויז'ן תמורת  480מיליון שקל ,כתוצאה
מהעסקה צפוי לאומי להציג רווח הון נקי בסך של כ 45-מיליון שקל .נציין כי העסקה נעשתה במחיר נמוך במעט ממחיר השוק
של . HOT
יום שני נפתח בירידות שערים קלות בהשפעת פתיחת המסחר בבורסות אירופה ועל רקע החוזים העתידיים אשר רשמו ירידות
שערים של  0.5%על רקע ביטול רכישת יאהו ע"י ענקית התוכנה מיקרוסופט .ברקע נייס מערכות קיבלה הזמנה בהיקף של 7
ספרות לפרויקט אבטחה מרשות הרכבות בארה"ב ,נייס תטמיע את ה NICE INFORM -בשישה מוקדי בקרה חדשים ,כחלק
מיוזמה להגברת האבטחה ושיפור קבלת ההחלטות בזמן אמת ברשות הרכבות של אחת מהערים הגדולות בארה"ב.
יום שלישי נפתח במגמה מעורבת על רקע המגמה העולמית כשברקע פרסום דוחות של חברת טבע שפרסמה את דוחותיה
הכספיים לרבעון הראשון לשנת  2008בהם הרווח הנקי הסתכם ב 147 -מיליון דולר .המניה חתמה את יום המסחר בירידה של
 .2.46%ברקע זינקה מניית טאואר בכמעט  10%לאחר שנודע כי לאחר שחדלה מלהיות בעלת עניין בחברה ,מכרה אלייאנס
סמיקונדקטורס ,עפ"י ההערכות 3.9 ,מיליון מניות מתחילת השנה ואולי בכך נגמר הלחץ על המניה.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב ,0.77% -מדד ת”א  75עלה ב ,5.44% -מדד הבנקים עלה ב ,0.38% -מדד נדל”ן  15רשם
השבוע עלייה של  2.53%ומדד התל-טק  15רשם עלייה שבועית של  .0.12%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עלייה שבועית
קלה של כ 0.2% -לרמה של  3.461ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה אמור השבוע בכמעט אחוז לאחר שהמשיך לדשדש בטווח אותו ציינו כאן בשבועות האחרונים של
 1070-1110נקודות ,רק פריצה ברורה למעלה או למטה תהווה איתות לאותו כיוון כאשר ישנו סיכוי טוב לדעתנו שנראה את
המדד במקרה הטוב ממשיך לדשדש בטווח הזה גם בשבוע הקרוב ובמקרה ההגיוני יותר מבחינתנו אף שובר למטה .לסיכום,
לטווח הקצר כאמור רמת התמיכה היא ברמה של  1070נקודות ושבירה שלה תשלח את המדד לבקר ברמת התמיכה החזקה
הבאה ברמה של  1030נקודות.
שקל-דולר – הדולר שמר על יציבות בשבוע החולף ובדומה לסקירות הקודמות נראה כי בנק ישראל ישמור בכל הכוח על רמות
התמיכה שנוצרו למטבע האמריקאי באיזור  3.36-3.40ש"ח לדולר כאשר שבירה של רמה זו תשלח את הדולר לבקר ברמות
נמוכות בהרבה בחודשים הקרובים .מלמעלה ישנה התנגדות ברורה וחזקה ברמות  3.65-3.67ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה
שלה תהווה סמן לשינוי מגמה .כעת צפוי הדולר לדעתנו להמשיך להסחר בין רמות אלו בשבועות הקרובים.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר לאורך שבוע המסחר ביציבות עם נטיה לירידות שערים על רקע דוחות מעורבים של החברות
הגדולות ושיאים חדשים במחיר הנפט .טכנית המדד נסחר במגמה חיובית ,אולם בטווח של ימי המסחר הקרובים המדד עשוי
לרדת אל עבר רף ה 2400 -נקודות להמשך התבססות לפני המשך התנועה העולה.
דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר השבוע במגמה שלילית על רקע נתוני מאקרו מעורבים ועליה במחיר הנפט לשיאים חדשים.
טכנית המדד ככל הנראה יעשה את דרכו חזרה אל לחזור לרף ה 12700 -נקודות להמשך התבססות לפני המשך העולה.
התנגדות קרובה שוכנת ב 13,065 -שפריצתה תהווה טריגר להמשך העליה אל מחיר היעד ב .13,300 -שבירה וכישלון פריצה
כלפי מעלה של רמת ה 12700 -נקודות תהווה טריגר לתחילת תיקון יורד לגל העליות שהתחיל בחודש מרץ האחרון.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית זאת בניגוד לדוח המלאים אשר הציג גידול של  5.7מיליון חביות.
ברקע אנליסטים מגודלמן זאקס הודיעו כי מחיר הנפט עשוי להמשיך לטפס אל עבר  200$לחבית בשנתיים הקרובות .טכנית
הנפט אכן התהפך מעל רמת ה 110$ -ואף פרץ את רמת השיא ב .119$ -מחיר היעד הקרוב סומן ב129$ -
מדד  CACצרפת  -המדד כולל  40חברות צרפתיות מובילות הנסחרות בבורסת פריז .בדומה לשאר המדדים המובילים
באירופה גם המדד צרפתי רשם עליות נאות מאוד בחודש האחרון והגיע גם הוא לרמות התנגדות חשובות במיוחד להמשך
הדרך ,בהמשך לסקירה האחרונה המדד אכן פרץ את רמת  5000הנקודות כלפי מעלה )ראה גרף( אולם היום )שישי( נראה כי
המדד נכשל בפריצה ויש להמתין ולראות מה יוליד המסחר בשבוע הבא.

ניתוח מניות
בז"ן ) – (2590248עוסקת 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 ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.המניה ממשיכה איתנו מהסקירה הקודמת ,בה ציינו כי בשבועות האחרונים מפתחת המניה תחתית ברמת  ,307כאשר
ההתנגדות הראשונה נמצאת ב .327-השבוע המשיכה המניה להיסחר בתוך רצועה זו ,כאשר ניתן לומר כי פריצת רמת 327
תהווה איתות חיובי ועשויה להוביל את המניה לכיוון  .353מתנד  MACDחצה את הממוצע הנע אך הוא עדיין צמוד אליו ולא
נתן איתות חיובי חד משמעי.
דרבן ) – (411017החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב וייזום ופיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל .בנוסף ,לדרבן פעילות שאינה
מהותית בתחום הביוטכנולוגיה ,וכן החזקה ב 50%-מתחנת דלק.
השבוע המשיכה המניה להיסחר מתחת לרמת  2345החשובה ,שעצרה זמנית את המהלך העולה שהחל בחודש מרץ השנה.
איתות חיובי יתקבל בפריצת רמה זו תוך גידול משמעותי במחזורי המסחר ,שכן בתקופה האחרונה מחזורי המסחר ירדו בצורה
חדה .יעד ראשון בפריצת  2345נמצא ב .2730-רמת התמיכה הקרובה ממוקמת ב ,2000-ושבירתה תהווה איתות שלילי.
אלביט מערכות ) – (1081124החברה פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות ,יבשתיות וימיות
ובפרוייקטים 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.
בחודשים האחרונים נסחרת המניה בתעלה יורדת ,כאשר בסוף חודש אפריל החלה לייצר מהלך עולה קצר-טווח.ביום המסחר
האחרון נתמכה המניה על רמת  19150החשובה ועל קו המגמה אשר תומך במהלך העולה שתואר .שבירת רמת 19150
תהווה איתות שלילי שכן במצב זה המניה תשבור הן את התמיכה האופקית ב 19150-והן את תמיכתו של הקו המקווקו
המתואר ,כאשר מנגד חזרה אל מעבר לרמת  20000תהווה איתות חיובי שכן באם תנועה כזו תתרחש המניה תפרוץ ,בו
זמנית ,את גבולה העליון של התעלה ואת ההתנגדות ב.20000-
שופרסל ) – (777037החברה פועלת בשני תחומי פעילות :קמעונאות ונדל"ן מניב.
בסקירותינו האחרונות ציינו כי המניה נראית טוב מאוד יחסית לשוק המקומי ,והשבוע אימתה המניה את הערכותינו ,עת פרצה
את שיא כל הזמנים במחזור עצום של כ 29-מיליון  .₪כמו כן יש לציין כי את יום המסחר האחרון סיימה המניה בגבוה היומי,
 1779.7נק' .יעד ראשון לפי פיבו'  68נמצא ב 1888-נק' .מתנד  MACDנמצא על-סף חציית הממוצע הנע .באם חציה שכזו
תתרחש ,הנתון רק יוסיף ויחזק את המגמה העולה.
אפריקה ) - (611012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25המנייה הופיעה גם בסקירה האחרונה ,ולמעשה אין שינוי מהותי
בהתנהגותה בשלב זה ,המנייה ממשיכה לנוע רוחבית ,כאשר גבול ההתנגדות עומד על רמת  24000הנקודות שאם תפרץ,
יינתן איתות חיובי מחודש להמשך .מנגד ישנם  2תמיכות קרובות ברמות של  ,21360ו 20800 -נקודות ,שאם יישברו יינתן
איתות שלילי לטווח המיידי ויעד ברמת השפל ברמה של  17680נקודות .רצועות בולינגר ממשיכות בכיווץ ,מה שתומך בהמשך
תנועה רוחבית בשלב זה .ניתן להעריך כי גם השבוע תמשך התנועה הרוחבית במניה.
נייס  – NICEמניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וגם בנאסד"ק ,משמע מנייה ארביטראז'ית .היות והיא נקבעת בנאסדק,
הניתוח יהיה עפ"י הגרף בחו"ל.
ניתן לראות כי המנייה נסחרת רוחבית בשלב זה בטווח שבין רמת  30.8$דולר )ממוצעים  ( 100+ 50המשמשת כתמיכה ,ואילו
רמת ) 33.25$ממוצע  (200משמשת כהתנגדות .נקודות התמיכה וההתנגדות המצויינים כאן ,והמשתלבים עם ממוצעים
חשובים נותנים חוזק מהותי ,לנקודות אלה ,כך שברגע יציאה מהתחום סביר שנראה תנועה בהתאם .
באמצע ניצבת רמת  32$המשמשת כרמת איזון בשלב זה .המשך תנועה בתוך התחום נראית סבירה בשלב זה נצטרך לעקוב
עד שנקבל איתות לאחד הכיוונים.
אורמת – ) – (260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה.
בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – בסקירה בשבוע שעבר צוין כי ההתנגדויות העומדות מול המניה הן התנגדות אופקית  4525וממוצע נע .50
השבוע פרצה המניה את שתי ההתנגדויות הנ"ל והמשיכה בתנועה בתוך התעלה העולה .כעת עומדת מול המניה התנגדות
קשה באיזור  4680-4720המורכבת מתקרת התעלה העולה מהסקירה הקודמת ,תקרת תעלה יורדת רחבה יותר והתנגדות
אופקית  4680-4700שנוצרו ע"י גאפ יורד והשיא האחרון במניה .איזור זה יכול לעצור את גל העליות הנוכחי במניה .עם זאת,
פריצה של איזור זה יעיד על עוצמת המניה לטווח הקצר.

חברה לישראל  – (576017) -החברה ,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 .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה יצאה לתיקון טכני אחרי גל עליות רצוף של כ .60%-תיקון זה נעצר ע"י רמת פיבונאצ'י  50%לגל העליות
האחרון וע"י ממוצע נע  .50ההיפוך מעל רמה זו היה נר היפוך מושלם בהיבט הטכני אך בימים שעקבו ,מחזורי המסחר היו
נמוכים משמעותית מהמחזורים שהביאו את המניה לשיא הקודם ולכן מעמידים בספק את יכולתה לפרוץ את רמת השיא
מחדש .יצירת שפל עולה במניה תוכל להיות נקודת כניסה למי שבחוץ כאשר שבירת רמת  400,000הנקודות )שפל אחרון
וממוצע נע  (50תיתן איתות יציאה לטווח הקצר שכן היא תיצור שפל יורד.
לאומי ) - (604611התאגיד ,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 – לאומי נהנה בשבועות האחרונים מהתאוששות מגזר הפיננסים בארה"ב ובארץ )מדד הבנקים עלה כ20%-
מהתחתית( .במהלך העולה האחרון ,פרץ את הממוצעים נעים הארוכים ) (50,100,200וסגר גאפ פתוח אך נעצר באיזור
ההתנגדות  .1730-1740כעת נתמכת המניה על ממוצע נע  200ומעל איזור  1650שהיה התנגדות זמן רב .פריצת 1745
במחזור גבוה תיתן איתות קניה עם יעד ראשון ברמות  1795-1800ושבירה של התמיכות הנ"ל יהווה איתות יציאה מהמניה
לטווח הקצר.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל ,באמצעות רשת סניפים בפריסה כלל ארצית .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.
מזרחי טפחות מכר את פעילות קרנות הנאמנות שבניהולו בשנת  2006ואת פעילות קופות הגמל שבניהולו )למעט קופות הגמל
המנוהלות על ידי נתיבות( בתחילת שנת .2007
ניתוח טכני – המניה נסחרת בין התנגדות יורדת ארוכת טווח לבין תמיכה ברמת  2800הנקודות .המתנדים מצביעים כי קיימת
אפשרות למהלך עולה במניה אך איתות קניה לסולידיים יתקבל רק בפריצת ההתנגדות היורדת .עם זאת ,איתות קניה אגרסיבי
יכול להתקבל אם יבוא נר היפוך מעל רמת  2800הנקודות כאשר ה SL-ימוקם בשבירה ברורה של רמה זו.
פרטנר ) - (1083484חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות  ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי .ORANGE
פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר  ,1999והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני
מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMפרטנר
השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת  .2004מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה
נסחרות בנאסד"ק ובבורסת לונדון.
ניתוח טכני – המניה נעצרה השבוע ע"י רמת ההתנגדות  8140-8160כאשר הדו"ח שפורסם לא עזר למניה לפרוץ את איזור
זה .הנר האדום ביום הדו"ח נתן איתות אזהרה ולמרות שהצליחה להיתמך באותו היום מעל ממוצע נע  ,50ביום המסחר הבא
שברה אותו כלפי מטה ובדקה אותו כהתנגדות .המניה מתקרבת לתמיכה אופקית  7600ומתחת  7450כאשר נר היפוך על
אחת מרמות אלו במחזור גבוה יהווה איתות קניה אגרסיבי .עם זאת ,שבירה של רמות אלו יהווה איתות יציאה ברור לסוחרי
טווח קצר.
שטראוס ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים.
לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית וקונפיטורות תחת
המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל תחת המותג "מקס
ברנר".
ניתוח טכני – המניה נמצאת בדשדוש רחב בין רמת התמיכה באיזור  5010-5030ובין ההתנגדות  5596כאשר ממוצע נע 200
מהווה התנגדות ועוצר את המניה בכל פעם שהיא מתקרבת אליו .המתנדים נוטים בבירור לכיוון החיובי אך אי יכולת המניה
לפרוץ את ממוצע נע  200מהווה מחסום אותו תצטרך המניה לפרוץ על מנת לנסות לפרוץ את הדשדוש הרחב .אגרסיביים
יכולים לנצל את טווח הדשדוש הרחב לטריידים קצרים ,סולידיים יחכו עד ליציאה ברורה מתחום הדשדוש על מנת להכנס
לטרייד.

אבנר יהש ) - (268011החברה ,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 .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח"
כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצויינים כאן הינם עובדים של השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בדשדוש צר בין רמות  27הנקודות ורמות  .28.4-28.5בנוסף ,נתמכת המניה ע"י קו מגמה עולה.
המתנדים נמצאים בתחום החיובי ויתמכו בהמשך עליות .חשוב לראות שמחזורי המסחר ,שכרגע לא תומכים בפריצת
ההתנגדות ,יגדלו על מנת שתוכל לפרוץ את רמת ההתנגדות ולהתחיל תנועה עולה משמעותית .שבירה ברורה של רמת 27
תהווה איתות יציאה מהמניה לטווח הקצר.
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ'כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.ניתוח טכני – המניה נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה אך נעצרה ע"י ממוצע נע  100וע"י התנגדות אופקית  .16800המתנדים
החיוביים והעלייה במחזורי המסחר בימי העליות האחרונים מצביעים כי המניה מסוגלת לפרוץ את ההתנגדויות הנ"ל אך מכיוון
שלמרות הנטייה החיובית בימים האחרונים ,ההתנגדויות עמדו במבחן ,איתות בפועל יתקבל רק בפריצה ברורה עם מחזור
מכובד.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות  – (639013) -המניה ממשיכה בדשדוש שלה בין רמות  9000הנקודות לרמת  10000הנקודות .אנו
ממשיכים לעקוב אחריה כאשר יציאה מגבולות הדשדוש הנ"ל יתנו איתות למהלך משמעותי בכיוון היציאה.
אזורים  – (715011) -המניה מדשדשת בין איזור  4426-4450לרמת  .4790בנוסף ,נתמכת כרגע ע"י ממוצע נע  .50יציאה
מתחום הדשדוש כלפי מעלה תיתן איתות קניה למניה .שבירה של ממוצע נע  50ושל איזור התמיכה הנ"ל יהוו איתות יציאה
לטווח הקצר.
אסם – ) – (304014המניה נתמכה מעל התמיכה האופקית  3950הנקודות ומאז עלתה  6.5%בשלושה ימי מסחר .המניה
נמצאת באיזור התנגדות סביב  4200הנקודות כאשר פריצה שלו תוביל אותה לכיוון ההתנגדות הבאה סביב רמת 4400
הנקודות.

דעות וניתוחים :טבע מכה את התחזיות בזכות הדולר החלש
מאת:

אבישי עובדיה  -בורסה פלוס

בימים האחרונים שמענו אופטימיות מדהימה מצד בתי ההשקעות  -הם התבדו ...טבע עלתה על הקונסנזוס ,אבל לא בגדול כמו
שהם חשבו ,ובתמיכה משמעותית של דולר נמוך.
טבע ) (TEVAדיווחה מעל הקונסנזוס – רווח של  64סנט למניה ,לעומת צפי ל 63-סנט למניה ,והכנסות של  2.57מיליארד
דולר ,לעומת ציפיות להכנסות בגובה  2.53מיליארד דולר .זה כמובן נשמע לא רע ,אבל האופטימיות של האנליסטים בימים
האחרונים היתה מוגזמת .אתמול נתקלנו בהערכה של לידר כי טבע תרוויח  68סנט למניה על הכנסות של  2.74מיליארד דולר
– זה לא ממש קרוב .אבל ,זה קורה .האנליסט עלה גבוה ,בין היתר ,ממכירות הקופקסון שטבע דיווחה עליהן בשבוע שעבר,
אם כי ,זה היה כתוצאה מעליית מחירים ומחולשת הדולר ביחס למטבעות האחרים בעולם.
טבע מסגירה היום שחולשת הדולר תרמה לה  6%-מההכנסות ,ואם נתרגם את זה לדולרים  150מיליון דולר ,אך מנגד ,מאחר
שההוצאות גם הן מושפעות מכך ,השורה התחתונה ,אליבא טבע לא הושפעה .עם זאת ,תרומה של  150מיליון דולר להכנסות

לא הולכת ברגל ,אלמלא תרומה זו לא ברור אם טבע היתה מגיעה ליעדי המכירות של האנליסטים.
די מוזר ,יש לומר .מצד אחד הקופקסון בשיא )גם בניטרול השפעת המטבעות( ומצד שני הכנסות המצרפיות )בניטרול
ההשפעה המטבעית( לא משהו .המסקנה שאחת החטיבות או אחד האזורים האחרים בטבע מפשל.
ניתוחים ופרשנויות נוספות באתר בורסה פלוס http://www.bursaplus.com -

http://www.sponser.co.il/sponserAlert.asp

http://sponser.co.il/amalot

http://finance.sponser.co.il

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

