הסקירה השבועית של ספונסר – 11.12.2011
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 השבוע ירידות שערים בסיכום שבועי לאחר תנודתיות גבוהה בעיקר באמצע השבוע.
מדדי המניות המובילים ירדו בכ 2% -בממוצע ,כשמדד הנדל"ן בלט לרעה וירד בכמעט  4%בהובלת אפריקה נכסים שצנחה
בכ .12% -במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות אלביט הדמיה וגילת שעלו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,בלטו לרעה מניות מנופים
ופרוטליקס שצנחו בכ 14% -בממוצע כל אחת לאחר שהאחרונה קיבלה עדכון מה FDA -על דחייה נוספת של שלושה חודשים
בבחינה שלו לאישור מהיר ( )NDAשל תרופת החברה לטיפול במחלת הגושה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות של עד  .1.4%אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו לאורך כל העקום ובכ 1% -בטווח
הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר עד כ 0.3% -בטווח הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים
יחסית ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.33% -מדד תא  75ירד  ,2.50% -מדד הבנקים ירד ב ,0.39% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  3.85%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .0.08%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של כ-
 1%לרמה של  3.77ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד השבוע בכ ,1.3% -וסגר ברמה של  1071נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף,
מתפתחת מתחילת חודש אוגוסט תבנית ראש וכתפיים וככל הנראה התקבל איתות טכני שלילי עם יעד באזור 980-1000
כ שהפעם ישנו גם סיכוי סביר שנשבור כלפי מטה אם לא יגיע אירוע לא צפוי שישנה את המומנטום באירופה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עלייה מול השקל בעיקר לקראת סוף השבוע לאחר יום מעניין שעבר על השווקים אמש
כאשר הסוחרים צמאים לידיעות המתקבלות מכיוון אירופה לקראת הפגישה של מנהיגי גוש האירו היום (שישי) .לקראת נעילת
המסחר בוול סטריט אמש (חמישי) ,התקבלה ידיעה שגרמניה שוללת את טיוטת ההסכם של מתן רישיון בנקאי קבוע לקרן
החילוץ האירופאית והנפקת אג"ח כלל אירופאי .דיווח זה שולח את וול סטריט לירידות חדות של כ .2%-כצפוי ,הבנק המרכזי
של אירופה הוריד אתמול את הריבית פעם נוספת ברבע אחוז לרמה של  ,1%הרמה הנמוכה ביותר אי-פעם ,במטרה להזרים
נזילות רבה לשווקים .מריו דראגי ,נשיא הבנק המרכזי החדש ,לא בישר על בשורות טובות בנאומו כאשר הודיע כי הבנק
המרכזי לא יתמוך שוב במדינות הגוש ע"י רכישת אג"ח נוספות וכן חתך את תחזיות הצמיחה (קרדיט ל .)IFOREX -כעת
הדולר נסחר מעט מעל איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר וכל עוד הוא מעליה יש סיכוי שיתהפך חזרה כלפי מעלה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם תיקון כלפי מעלה בשבועות האחרונים אולם כעת נתקל ברמת התנגדות סביב
 5600נקודות וייבחן בה מלמעלה כשמלמטה ישנה תמיכה ברמת  5400הנקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי
מחודש.
מדד הבנקים  -לאחר שבירה של אזור הנמוך השנתי סביב  910נקודות וטרנד שלילי מאוד .המדד חזר לפני שבועיים מעל
רמה זו ועשה גל עולה מרשים כמעט עד רמת  1000נקודות שם נבלם בתחילת השבוע ויצא לתיקון .כל תיקון עד אזור של 895
יחשב כתיקון סביר למהלך החזק מרמות של  840עד  995נקודות .חשוב לציין שמדד הבנקים הפך למדד התנודתי ביותר
בבורסה בחודשים האחרונים דבר שלא תורם לביטחון המשקיעים.
נפט  -הנפט מראה על חולשה ברמות הגבוהות שמעל  $100לחבית  ,רואים על חולשה מסוימת במהלכי העליות האחרונים
שכן כל מהלך היה קצר יחסית  ,בשלב זה הנפט הולך לבדוק את התמיכה  $95.20ו , $94.60-שבירה של התמיכות תוביל
לפתיחת מהלך ירידות לעבר  $90בתור יעד ראשון שמה אמור להיבנות שפל יורד ובניית מבנה מחירים יורד של שיאים יורדים
ושפלים יורדים כאשר יעד לטווח הבינוני מתחת ל $90-הינו . $75
זהב  -הזהב נסחר בתוך תבנית התכנסות מחירים בצורת משולש ,שבירת הצלע התחתונה של המשולש תביא לפתיחת מהלך
יורד חדש בזהב לעבר  $1680בתור יעד ראשון ושבירה שמה תוביל להמשך ירידה ל $1530-במידה והירידות בשווקים
יימשכו ,למי שמחפש את הלונג על המתכת היקרה זה יתאפשר רק ברגע שתהיה סגירה יומית מעל . $1770-$1760
כסף  -הכסף לא מצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות  $33.33ואת קו המגמה היורד ,שבירת התמיכה  $30.60תביא למהלך
יורד לעבר  , $26.40בשלב זה הכסף נסחר בטווח שבין  , $33.33-$30.60פריצה או שבירה תיתן את הכיוון ההמשכי .

יורו/דולר  -הצמד שבר את התכנסות המחירים בגרף  4שעות ,אתמול הצמד עשה פולבק לבדיקת השבירה וממשיך למטה ,
שבירת הנמוך של אתמול תוביל להמשך ירידה לעבר  1.3210ומשם הצפי הוא לשבירה והמשך ירידות לעבר , 1.3160-1.30
מצד שני סגירה מעל  1.3370תוביל לבניית מהלך עולה חדש למעלה ויצירת שיא עולה חדש.
דולר/קנדי  -הצמד פרץ בעוצמה את קו המגמה היורד בגרף  4שעות לאחר שהנפט התרסק מ $102-ל , $98-ההנחה הטכנית
היא לונג על הצמד עם יעד ב 1.05-ו 1.0650-כל עוד יורד במחיר  ,מצד שני סגירה מתחת ל 1.0210-תביא לביטול תרחיש
הלונג והמשך ירידות לעבר .0.9970

ניתוח מניות
אלרוב נדל"ן ( -)387019החברה ,אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה בשלושה מגזרים
עסקיים:
 נדל"ן להשקעה ודיור מוגן :השקעות ארוכות טווח בנדל"ן להשקעה בארץ ובחו"ל ,השבחתם ,השכרתם ומימושם. מלונאות :ייזום ובניית בתי מלון והפעלתם או רכישת והסבת נכסים קיימים לבתי מלון והפעלתם. בנית ומכירת דירות למגורים :ייזום והקמה של דירות יוקרה למגורים ,המיועדות למכירה במתחם ממילא בירושלים.נכון למרץ  ,2010פעילותה של קבוצת אלרוב נדל"ן מחוץ לישראל בתחום הנדל"ן להשקעה מתרכזת בשוויץ ובצרפת ,ובתחום
המלונאות מתרכזת באמסטרדם ובלונדון.
ניתוח טכני  -טכנית ניתן לראות בגרף היומי את המהלך העולה האחרון מרמות של מעט מתחת ל  5000נקודות עד לאזור של
 6850שם נבלמה המניה פעמיים בחודשיים האחרונים .אזור ההתנגדות המוזכר מעיד על מוכרים ברמות המחיר הנוכחיות כך
שהמימוש יכול המשיך לאזור של  6000נקודות בשלב ראשון .עוד נציין שהמניה תכנס בעדכון המדדים הקרוב למדד הנדל"ן
.15
גזית גלוב ( -)126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני -המניה נסחרת בחודשיים האחרונים בתבנית של התכנסות ,מצד אחד שיאים יורדים מעל רמת  4000נקודות ומצד
שני מעל שני אזור תמיכה חזקים  3680ו  3600נקודות .בשלב זה ובשילוב של אינדיקטוריים טכניים נראה שהכיוון יותר
לשבירת התמיכות שצוינו לעיל ומימוש נוסף.
טאואר ( - )1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה שוב נמצאת סמוך לאזור תמיכה בנמוכים השנתיים סביב  229/230נקודות ,היפוך ברמות האלה יכול
להביא כניסה נוחה לנייר עם יעד לאזור הגבוה האחרון סביב  255/60נקודות ,מנגד שבירה של רמה זו תפתח יעד יורד נוסף
לאזור של  200נקודות.
שופרסל ( - )777037החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל"ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתהליך מימוש בעקבות דוחות לא טובים כמו גם בעיות של בעל השליטה נוחי דנקנר והחברות
הרבות בו הוא מחזיק .טכנית המניה נמצאת בגל יורד לאחר מהלך עליות מרשים בשנת  ,2009אזור היעד היורד הקרוב לגל
הנוכחי נמצא סביב אזור מחיר של  1300שהוא גם הנמוך השנתי ,סוחרים ומשקיעים אשר מחפשים לחבור לנייר יכולים לחפש
אזור כניסה ברמות המחיר שהוזכרו במידה ויעד יגיע בהיפוך בלבד ולא כניסיון לתפוס תחתית.
אלביט מערכות (  - ) 1081124החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר  +אנו
יכולים לראות בברור תבנית התכנסות מחירים בין תמיכה חזקה על  -14900 -ומנגד קו התנגדות יורד באזור16600 -לערך.
האיתות המשמעותי הבא יהיה ביציאה מטווח זה .איתות זה שיתקבל יהיה משמעותי ויגרור תנועה של מספר אחוזים לא
מבוטל .למעקב.

דלק קבוצה ( - ) 1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה יצאה למימוש מתבקש לאחר המהלך העולה האחרון כאשר האתות הראשון ניתן בשבירת
רמת  , 80000מאז התהפכה שוב המניה באזור  65000שהופך כעת לתמיכה החשובה .השבוע דשדשה המניה סביב רמת -
 68800שהיא למעשה רמת איזון ביניים .ניתן לראות כי מתחת לרמה זו נמצאת קו התמיכה העולה על  65000ומעליה
ההתנגדות הקרובה החשובה על  .73500לסיכום  -תנועה מתקנת עולה בתוקף כל עוד קו תמיכה אינו נשבר עם יעד קרוב על
רמת .73500

על רגל אחת
סלקום ( – )1101534המניה מתבססת למעלה משבועיים מעל רמת ה 6100 -אשר מהווה אזור תמיכה אופקי .בימי המסחר
האחרונים המניה הפגינה עוצמה אל מול השוק ונסחרה במחזורים גבוהים יחסית .טכנית באזור זה קיימת אפשרות סבירה
לתחילת תיקון עולה כאשר היעד הראשון סומן סביב ההתנגדות ב 6520 -נקודות .מנגד ,סגירה שלילית מתחת לרף ה6050 -
נקודות וכישלון פריצה חזרה על מעל  6100נקודות תהווה טריגר לגל יורד חדש בנייר.
ישראמקו ( – )232017המניה נסחרה השבוע ביציבות מעל רמת התמיכה הנקודתית ב 47.35 -נקודות כאשר יום המסחר
האחרון נחתם בירידה של כאחוז וחצי על רמה של  .37.6פריצה של  49.00תהווה טריגר להמשך מהלך עולה כאשר יעד
התבנית סומן סביב  .52מנגד ,שבירה של  47.35וסגירה מתחת לרמה זו תגדיל את הסיכוי לתחילת מימוש בנייר אל עבר רף
ה.45 -
 – TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול.
המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  43דולר
משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האיתות העולה המתקן .התמיכה
הקרובה הינה  .36.8כאמור איתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
בזק ( – )230011המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .רמת  744שנשברה שוב
מהווה כעת רמת התנגדות חשובה למניה –מבלי פריצה כאן אין איתות למהלך תיקון עולה .התמיכה הקרובה באזור 650-
.670
דיסקונט השקעות ( – )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי-המניה ממשיכה באיתות
השלילי ,כאשר רמת  2397מהווה את התמיכה כעת –שבירה כאן יחדד את האיתות השלילי  ,מנגד – רמת  2770מהווה את
ההתנגדות החשובה הקרובה  ,צריך כאן להמתין ולראות האם יש היפוך על תמיכה או  ,שבירתה.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המניה משייטת רוחבית
בחודשים האחרונים לאחר מהלך של מימוש .בשלב זה רמת אזור 2700-הוא תחום ההתנגדות החשוב ורק פריצה של טווח
זה יאשר איתות חיובי המשכי מתקן עולה .מנגד תמיכה באזור 2300-2400 -היא רצועת התמיכה החשובה כעת .
אבנר ( – )268011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ממבט טכני מתברר כי המניה נותרת עדיין תחת מהלך עולה
כאשר מידי פעם אנו רואים מימוש סביר .בשלב זה רמת אזור 220-225-מהווה אזור תמיכה וכל עוד המניה מעל לאזור זה אין
איתות שלילי מהותי .ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת .235
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית נראה כי המנייה לאחר שהגיעה לאחרונה לאזור
השיא נכנסת כעת למהלך רוחבי מתחת לרמת שיא זו .כעת רמת  11720-מהווה תמיכה ואילו אזור  13000מהווה רצועת
התנגדות מהותית – האיתות הבא יתקבל ביציאה מטווח זה.
רציו ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה הימים האחרונים נסחרת בטווח
רוחבי צר של מחירים סביב רמת  .35האיתות הבא יינתן בסגירה מעל רמת  36.2או בשבירת רמת .32

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 ה מניות 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.

