הסקירה השבועית של ספונסר – 11.08.2013
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 מעורבת .מדדי ת"א  52והנדל"ן ירדו בכ4.0% -
בממוצע .מנגד ,שאר המדדים עלו בכ 4.2% -בממוצע כל אחד ,כשהפעם מדד הביומד הוא זה שבלט לטובה עם עלייה של
 ,3.3%שנרשמה בעיקר בזכות זינוק חד של כ 04% -של מניית קומפיוג'ן ,בגלל עסקת ענק עם חברת התרופות באייר ,בה בין
היתר תקבל החברה תשלום ראשונים של  04מיליון דולר ותשלומים של עד  234מיליון דולר עבור עמידה באבני דרך של פיתוח
פרה קליני וקליני .במדד ת"א  044נציין עוד לטובה את מניית אבוג'ן שקפצה בכ 04% -השבוע .מנגד ,המניות הדואליות מג'יק,
פוטומדקס ואלוט ירדו בכ 7% -כל אחת .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 024 -מיליון ש"ח ליום ,כש ביום ראשון נרשם
מחזור נמוך במיוחד של  327מיליון ש"ח בלבד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בממוצע כ .4.02% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו ללא שינוי במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר ועלו בכ-
 4.5%במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 4.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1..0% -מדד ת"א  72עלה ב ,1...% -מדד הבנקים עלה ב ,1..4% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע ירידה של  1.00%ומדד נפט וגז עלה ב .1..0% -בשוק המט”ח הדולר היציג נחלש בכ 0% -ונסחר כרגע (שישי)
ברמה של  3.23ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 4.0% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0543נקודות לאחר שנתמך מעל
רמת אזור התמיכה שנמצא סביב רמות של  0004-0002נקודות .כרגע ,רק שבירה של תמיכה זו ,תבשר על המשך ירידות
שערים לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת ברמה של  0012נקודות ,אולם כפי שאנחנו כותבים כבר זמן רב ,המשך
המגמה החיובית בארה"ב לא תשאיר ברירה לשוק המקומי בשלב כלשהוא ,אלא לחזור ולעלות לכיוון רמת  0524הנקודות .רק
אם וכאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
מדד הבנקים – מדד הבנקים החזיק את מדד ת"א  52ביום המסחר האחרון כשהוא עולה מעל  0%ונועל את השבוע באזור
הגבוה השבועי .בטווח הקצר אנו מצפים לראות את מדד מניות הבנקים תוקף את אזור של  001452נקודות ,בטווח הבינוני אנו
נמצאים בדשדוש רחב בין  0044-0544נקודות.
מדד הנדל"ן  – 0.מדד הנדל"ן נבלם השבוע פעמיים סביב רמת השיא השנתית ורמת התנגדות בגרפים הארוכים סביב
 31251נקודות .סוחרים לטווח הקצר יחפשו פוזיציית שורט על המדד באמצעות תעודות סל ,י רידה מאזור הנמוך השבועי ברמה
של  310יכולה להוציא מימוש מעט עמוק יותר.
מדד היתר  – .1מדד היתר  24מסיים את השבוע כמעט ללא שינוי כשהוא מבצע נסיגה לאזור פריצת השיא השנתי
שהתרחשה בשבוע שעבר .טכנית אזור של  251535צריך לתמוך במדד ולהכניס קונים שפספסו את אזור הפריצה .חוסר היפוך
וחזרה מתחת ל  250תאשר למעשה פריצת שווא ואפשרות לתיקון מעט עמוק יותר במדד .למעקב לשבוע הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל גם בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.23ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים ,ובכך קטע רצף ירידות של  3ימים ,וזאת על רקע עליות באירופה ובאסיה
בזכות כמה נתוני מאקרו טובים .מהבחינה הטכנית ,הדולר על סף שבירת רמת תמיכה טכנית חשובה באזור  3.22ש"ח לדולר,
ואם אכן המטבע ישבור כלפי מטה הוא צפוי להמשיך ולרדת עד לרמה של  3.04ש"ח לדולר שמהווה התמיכה הבאה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  34החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף (משנת
 )0001מדד המניות הגרמני נתמך ומתחיל לייצר מהלך עולה משמעותי מעל לרמת  1444הנקודות וככל הנראה ימשיך צפונה
בחודשים הקרובים.

ניתוח מניות
בזק ( – )101100החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,שירותי ,שירותי סלולר וטלפון נייד באמצעות חברת פלאפון ,תקשורת בינלאומית
וטלוויזיה רב-ערוצית (לווין) באמצעות חברת יס (.)YES
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף השבועי ש מניות החברה נבלמו השבוע באזור התנגדות מהותי מהעבר ,רצועה התנגדות חזקה
מאוד בין  144-102נקודות זאת לאחר מהלך עליות חד מאוד של מעל  24%מתחילת השנה .לדעתנו האפסייד הטכני וגם
הפנדומנטלי מו גבל על אחת כמה וכמה בריצה כלפי מעלה בחודשיים האחרונים וזווית העלייה החדה על הגרף אשר מגדילה
את הסיכונים במניה.
בזן ( - )1.411.2החברה ,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 דלק מוגמרים 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.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה איתנו משבוע המסחר הקודם ,לקראת סיום השבוע הגיע המניה לאזור הנמוכים התקופתיים
סביב  024נקודות ובצעה בו היפוך ללא מחזור מסחר תומך .ביום המסחר האחרון של השבוע לא הייתה המשכיות להיפוך
כשאנו שוב קרובים לאזור קו המגמה היורד שבולם את המניה בארבעת החודשים האחרונים .נעילה מעל  022קו מגמה יורד
ואישור עם גבוה חדש מעל  010יכולים לאשר תחתית לטווח הקצר-בינוני .מנגד שבירה של  024יכולים להעמיק את המגמה
השלילית .כשהנטייה שלנו היא לשבירה של רמת התמיכה.
אלביט מערכות ( – )012001.החברה אלביט מערכות עוסקת במגוון 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 .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה אי תות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה מתחום המהלך
היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות כי כעת
רמת  01474מהווה התנגדות מיידית ויכולת נעילה מעל ישלח המניה לעבר היעד הבא באזור  .01744התמיכה המהותית כעת
נמצאת על קו תמיכה עולה לטווח הבינוני ,תמיכה שהשבוע נשברה .למעשה הופעל כאן איתות שלילי ראשוני עם זאת נראה כי
התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  02414ורק שבירתה במונחי נעילה יאשרו את האיתות השלילי שהתקבל.
מזרחי טפחות ( - )74..0.התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות בארץ.
מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות לאחרונה תחת מימוש ומתחת קו מהלך יורד ברור .השבוע ,השכילה המניה
לפרוץ קו מהלך יורד ואף סיימה מעל לרמת ההתנגדות הקרובה על  .3050לכן רמה זו עוברת להיות תמיכה קרובה לטווח
הקצר כאשר היעד כעת נמצא באזור רמת השיא על .0444-0474
גזית גלוב ( – )017100החברה עוסקת במישרין ובעקיפין בפיתוח וניהול נכסים מניבים בצפון אמריקה ,אירופה וישראל .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -המניה שנמצאת כעת במהלך של מימוש מרמות השיא ולמעשה נמצאת בתוך תבנית התכנסות מחירים ,כאשר
בשלב זה נסחרת קרוב לאזור תמיכת ההתכנסות ברמת  0124נכון להיום.מעקב בשבוע הבא על יכולת שבירה ואיתות שלילי
נוסף או לחילופין על היפוך על תמיכה יאשר למעשה את האי תות הבא במניה לטווח הקצר.

על רגל אחת
שופרסל ( - )...10.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .044מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן ,פרצה
לאחרונה את רמת  ,0310ולכן היעד כעת הינו  .0252רמת  0310במונחי נעילה עובר לתמיכה מהותית קצרת טווח.
קמהדע ( - )014.004מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .044מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור ,היתה
תחת מימוש לאחרונה ,בצורה של מהלך רוחבי ,0044-0744המניה אף פרצה את רמת התחום הרוחבי ,והגיעה עד ,0124
ומשם החלה במימוש עקב תצורה טכנית גבוהה בעיקר של האינדיקאטורים המהירים.השבוע ננעלה המניה מתחת 0744
שהייתה התמיכה הקרובה ול כן רמת ההתנגדות כעת היא  0744כאמור.התמיכה על  0044נותרת כתמיכה מהותית כעת.
ישראמקו ( - )10110.יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי לאחרונה,המניה פרצה קו מהלך
יורד לטווח הקרוב,במסגרת התכנסות מחירים,מה שאומר כי היעד הקרוב הינו  ,12.1רמה שהושגה לאחרונה ,ולכן רק נעילה
מעל יאשר אתות חיובי נוסף.בשלב זה נכנסה המניה למימוש ואף נעלה גאפ.התמיכה הקרובה נמצאת על .15.0
אפריקה ( - )700101מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי.בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל,744-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור.

פרטנר ( - )0120.2.מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  .52מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת כעת בתנועה עולה
,ולאחר מהלך נאה עולה לאחרונה.רמת אזור ,5144מהווה כעת התנגדות מהותית ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי
נוסף.רמת  5214הינה התמיכה החשובה קצרת הטווח.
כלל ביטוח ( - )11.10.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .044מבט טכני מראה כי כעת המניה לפני רמת התנגדות על
.1105וזאת במסגרת המהלך העולה הנוכחי.רק יכולת נעילה מעל רמה זו,יאשר אתות חיובי נוסף.אתות שכזה יאשר יעד גבוה
לאזור .1444נציין כי החברה נמצאת במו"מ למכירת גרעין השליטה בימים אלה.
פריגו  - PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  52וגם בארה"ב.היות והשער נקבע בחו"ל ,ניתן לומר טכנית כי יכולת נעילה
מעל רמת  051.2דולר,יאשר למעשה פריצת התנגדות והתכנסות מחירים עם יעד מיידי על רמת  034ומעל לרמת השיא באזור
 030דולר.

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 5או מכשירים פיננסים.

