הסקירה השבועית של ספונסר – 11.09.2011
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 רשמה שבוע מסחר שלילי במיוחד כשמדד המעו"ף אף איבד  100נקודות (כמעט )10%
בתוך שלושה ימי מסחר בלבד .מדדי המניות המובילים סגרו בירידות שערים חדות של כ 7% -בממוצע כשמדד הגז ונפט מוביל
בצניחה של כ 9% -בראשות מניית רציו שהתרסקה בלמעלה מ .16% -עוד במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות חברה לישראל
וכי"ל שצנחו ב 22% -ו 16% -בהתאמה בעקבות חשש מ"ששינסקי  "2והפגיעה הצפוייה עקב ניתוק היחסים עם טורקיה .זאת,
בנוסף לפירסום חוות הדעת של משרד המשפטים ,כי הוא מציע שעיקר עלות קציר המלח בים המלח תושת על מפעלי ים
המלח .מנגד ,בלטו לטובה מניות סרגון ,אלקטרה צריכה ומלאנוקס שעלו השבוע בכ 4% -כל אחת למרות המגמה שלילית.
באפיק הסולידי נרשמה גם כן השבוע מגמה שלילית כשמדדי התל בונד רשמו ירידות שערים חדות של כ 2.5% -בממוצע.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו ירידות שערים בעיקר בטווחים הארוכים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו
בכ 0.6% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בטווחים הארוכים בכ .0.4% -מחזורי המסחר היו
ממוצעים לתקופה ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,3..6% -מדד ת”א  75ירד  ,3.66% -מדד הבנקים ירד ב ,3..6% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  3..6%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  ....3%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 2..%לרמה של  3.695ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם ירידה שבועית חדה במיוחד וצנח בלמעלה מ 6% -לרמה של  1063נקודות .במהלך השבוע נתמך
שוב המדד מעל רמות  1025-1050נקודות וכל עוד הוא מחזיק מעל רמות אלה ישנו סיכוי סביר לתיקון עולה נוסף .שבירה של
איזור  1025הנקודות תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי עם יעדים מאוד נמוכים .מנגד ,רק עלייה מעל רמת  1138הנקודות
(הגבוה של התיקון האחרון) תסמן שינוי מגמה אמיתי כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עליות שערים חדות של כ 2.9% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.695ש"ח לדולר.
בישראל ,נרשמה החלשות מהותית של השקל מול רוב המטבעות העיקריים ,ההחלשות באה על רקע המשבר הפוליטי עם
טורקיה ובמיוחד ביחסי המסחר עם טורקיה בנוסף למצב הביטחוני הרגיש בתקופה זאת .כעת ,המטבע צפוי לבחון את רמת
ההתנגדות המהותית בטווח שבין  3.68-3.75ש"ח לדולר ופריצה ברורה שלו כלפי מעלה תהווה איתות קניה נוסף לטווח
הארוך.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש בחודש האחרון תוך כדי תנודתיות תוך-יומית גבוהה במיוחד סביב רמות של
 5000-5400נקודות .מחד ,פריצה של רמת  5400הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד מהיר לרמה של 5600
נקודות .מאידך ,שבירה סופית של רמת התמיכה סביב  5000-5100נקודות תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי עם יעדים
מאוד נמוכים כלפי מטה.

ניתוח מניות
פועלים ( - )332.33התאגיד ,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  -מבט טכני מאשר כי המניה נמצאת עדיין תחת מהלך יורד כאשר קו המגמה היורד הקרוב הוא ההתנגדות
הראשונה כעת .כלומר איתות חיובי לתיקון עולה יינתן רק בפריצת רמת  1400ובסגירה מעליו ומעל קו המגמה היורד .מנגד אנו
רואים תמיכה קרובה ברמת  ,1358ולמעשה שבירתה יאשר איתות לשפל היורד האחרון שראינו לאחרונה על -רמת .1300
לסיכום למעקב ולפני הכרעה קצרת טווח.
אלביט מערכות ( - ).2...26החברה ,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  .25מבט טכני מאשר כי כללית עדיין המניה נסחרת תחת מהלך יורד
מהלך המתבטא בשהייה בתוך תבנית תעלה יורדת ברורה .לאחרונה ניתן לראות כי המניה פגשה את תחתית התעלה היורדת
והחלה בתיקון עולה כלשהוא ,כעת היא ניצבת לפני התנגדות  -קו מהלך יורד קצר טווח באזור  14000כך שרק סגירה מעל
תאשר המשך איתות תיקון עולה – למעקב.
אורמת ( - )2322..החברה ,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 מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נסחרת מתחילת חודש אוגוסט ברצועת דשדוש בטווח מחירים צר –  1865-2050נקודות כאשר אזור
 1865נקודות מהווה תמיכה אופקית מהותית לטווח זמן קצר-בינוני .בשלב זה איסוף מתבצע באזור  1865-1870נקודות
בהמתנה לפריצת ההתנגדות העליונה באזור  2050נקודות שתביא לתחילת תיקון עולה בנייר עם יעד סופי באזור 2280
נקודות.
כלל תעשיות ( – )32.2..החברה חברת השקעות השולטת ב"נשר"",ניר חדרה"",גולף"",כלל ביוטכנו ".ו"פאנדטק" ומחזיקה
ב"נטויזן"",ממן"",יפאורה" ו"מנועי בית-שמש".
ניתוח טכני – המניה נסחרה השבוע אומנם בירידות שערים ,אולם התמונה הטכנית מלמדת על התבססות מעל אזור התמיכה
סביב  1580נקודות .הפעם הראשונה שהמניה התהפכה באזור זה היה בתחילת חודש אוגוסט ,השבוע המניה התהפכה 3
פעמים מעל אזור זה .החברה הודיעה על חלקות דיבידנד גדול בשיעור של כ 7.5% -כאשר היום הקבוע בתאריך  11.09.11כך
שיתכן שהנייר לא נפל השבוע בשל איסוף ברמות המחירים סביב  1580נקודות .טכנית פריצה כלפי מעלה של אזור 1710
תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה בנייר( .הערה  -ביום שני מחיר המניה יפתח בירידה בגובה הדיבינד ,כ 127 -אגורות
לכן התמיכה וההתנגדות הנ"ל יוקטנו ב 127 -אגורות)
רציו ( - )6.62..השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)1992עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו
חיפושי נפט (השותף הכללי) מצד שני .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .100
ניתוח טכני  -המניה רשמה השבוע התבססות אגרסיבית בטווח מחירים של שבין  31.50ל 30.50 -נקודות בליווי מחזורי מסחר
הגבוהים מהממוצע התקופתי .טכנית התבססות שרואים בגרף עם ספייקים (צל הנר) ארוכים בליווי מחזורים גבוהים מלמדים
על כניסה מסיבית של קונים בנייר ,זאת לאחר מהלך ירידות אגרסיבי בפרק זמן קצר .פריצה של  32.60כלפי מעלה תהווה
טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה עם יעד באזור .34.20

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 .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש .רמת  40דולר בגרף השבועי ממשיכה להיות
התנגדות חשובה ,כל עוד שאין פריצה כאן – אין איתות לתיקון עולה למהלך היורד של המגמה העכשווית .התמיכה
המשמעותית כעת הינה באזור  35דולר
אבנר ( - )23.2..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי התנועה היורדת עדיין קיימת בשלב זה ,
וכעת אזור  160-170מהווים את טווח המסחר לטווח הקצר .יציאה מתחום זה יאשר איתות המשכי ,במונחי סגירה.
בזק ( - )2622..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המניה שנמצאת עדיין תחת מהלך של מימוש
עמוק ,נסחרת כעת בטווח רוחבי ברור של  744-804כאשר איתות יציאה מתחום זה יאשר את האיתות ההמשכי.
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.

