הסקירה השבועית של ספונסר – 12.06.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר מקוצר (עקב חג השבועות) ורגוע יחסית ,מלווה בירידות שערים מתונות של כ 1% -בממוצע
עבר על הבורסה בת"א .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות סקיילקס ,אלרוב נדל"ן וקרדן ישראל שירדו בכ 7% -כל אחת .מנגד,
בצד החיובי נציין את מניית אורמת שזינקה בכ 18% -לאחר שדיווחה כי חברה מניו זילנד בחרה בה להקמה של השלב הראשון
של תחנת כוח גיאותרמית בנטמאריקי בהיקף כולל של כ 130 -מיליון דולר ובמקביל קיבלה החברה המלצת קנייה מדש
ברוקראז' ונפוצו שמועות על קיום מו"מ עם קרן פימי.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה מעורבת מלווה בירידות שערים קלות באג"ח הקונצרני .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים
של כ 0.35% -בממוצע .באג"ח הממשלתי המסחר לווה באווירה אופטימית מתונה .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) נותרו כמעט ללא שינוי ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בעיקר בטווח הארוך בכ .0.2% -מחזורי המסחר
היו נמוכים יחסית לתקופה ההאחרונה ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,9.58% -מדד ת”א  75ירד ב ,...9% -מדד הבנקים ירד ב ,1...% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.45%ומדד נפט וגז רשם דווקא עלייה של  .1.12%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה עלייה שבועית
קלה של  9.2%לרמה של  3.39ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1219נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד בינתיים נתמך בקושי גם השבוע בפעם החמישית מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1220נקודות .שבירה
ברורה של רמה זו תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי עם יעד ראשוני וכנראה לא סופי ברמה של  1160נקודות .בצד החיובי
נציין כי רק כאשר המדד יפרוץ חזרה כלפי מעלה בצורה ברורה את איזור  1280נקודות יתקבל איתות קניה (לונג).
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ונסחר מתחת ברמה של  3.39ש"ח לדולר לאחר שכצפוי
מצד אחד לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ומשם חזר לרדת כלפי מטה ולעת עתה נתמך
מעל רמת התמיכה סביב  3.35ש"ח לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר
בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי ממשיך לדשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שעדיין לא הצליח לפרוץ
את רמת ההתנגדות החזקה סביב  6100נקודות ובתקופה האחרונה נתמך מעל רמת התמיכה של  5800הנקודות .רק פריצה
ברורה של ההתנגדות המדוברת כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות המראה של השוק ונועל את שבוע המסחר המקוצר באזור הנמוך השבועי .רצועת
תמיכה חזקה מאוד נמצאת סביב רמה של  1245/50נקודות ומתחת סביב רמה של  ,1235היפוך סביב הרמות האלה יזמין
אזור כניסה נוח למניות הבנקים לתיקון עולה במדד ואילו שבירה של האזורים שצוינו לעיל ככל הנראה תעמיק את הירידות
במדד.
מדד נדל"ן  – .4מדד הנדל"ן המשיך במגמה השלילית גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא נעול את שבוע המסחר באזור
התמיכה החזק שתמוך בו בחצי שנה האחרונה .היפוך באזור זה ביום המסחר הבא יביא לאיתות קניה אגרסיבי ראשוני עם יעד
ראשון סביב  333נקודות שהיא גאפ פתוח מהשבוע שעבר ,מצד שני המשך המגמה השלילית ושבירת רמת התמיכה המצוינת
על הגרף ב  318/20נקודות ככל הנראה יעמיקו את המימושים במדד עם יעדים נמוכים מאוד.
מדד היתר  – 49המדד החלש ביותר בבורסה השנה עם תשואה שלילית של מעל  18%כשכמעט  80%מהמניות המרכיבות
את המדד עם תשואה שלילית דו ספרתית מתחילת השנה .המדד נועל את יום המסחר האחרון בנמוך שנתי חדש כשהוא שובר
את השפל האחרון סביב רמת  380נקודות ,ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה את רמות התמיכה אותן ציינו כל הדרך
בסקירות השבועיות .בשלב זה המדד שלילי לחלוטין אולם אין לשלול תיקון עולה שהפוטנציאל שלו כרגע נמצא סביב 398
נקודות.

ניתוח מניות
לאומי ( – )5935..התאגיד ,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 – המניה ממשיכה את המומנטום השלילי המאפיין אותה בשבועות האחרונים ,ביום המסחר האחרון עושה שפל
יורד נוסף ובכך מקבלת יעד יורד לרמת  1500נק' ,קניה תתאפשר בסמוך לתמיכה או לחילופין בפריצה חוזרת של רמת 1613
נק'.
פועלים ( – )551466התאגיד ,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 – נסחרת בתנועה צידית רחבה בין רמת  1850מלמעלה לרמת  1600מלמטה ובתוכה בתחום צר יותר שבין 1750
ל  ,1650יציאה מהתחום הצר תשלח את המחיר לגבולות התחום הרחב ואילו יציאה מהתחום הרחב (למעלה או למטה)
תאותת על כיוון המגמה הבאה בנייר .מי שמחזיק כעת בנייר צריך לדעתי להציב את הסטופ ברמת  1600נק' ובשלב זה
להמשיך להחזיק ,שבירה של  1600תהווה איתות שלילי ביותר לטווח הבינוני והארוך.
בזק ( – )1299..החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר’  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמה יורדת ובתוך תעלת מחירים יורדת ,יום המסחר האחרון ננעל בנר ירוק גדול ובשלב זה
נראה כי המניה עומדת בפני התמודדות עם התנגדות כפולה ברמת  900נק' ,בשילוב עם מ.נ ,20 .פריצה של ההתנגדות הנ"ל
תוציא מהלך עולה מתקן גדול יותר לעבר תקרת התעלה היורדת .מלמטה ,שבירה של השפל האחרון המסומן על הגרף ,תביא
להעמקה משמעותית של המהלך היורד .לסיכום ,קניה אגרסיבית בפריצת  900עם יעד מהיר ל  950וסטופ בשבירת השפל
האחרון.
מזרחי טפחות ( – )584326התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .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 .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א . 25
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתוך תבנית דגלון יורד כאשר ההתנגדות שוכנת ב  3600נק' ואילו התמיכה ב  3540נק' ,פריצה
או שבירה של אחת הרמות הנ"ל יתנו את האיתות למהלך הבא בטווח הקצר .לטווח הארוך יותר כל זמן שהמחיר נותר מעל
רמת  3350-3400אפשר להמשיך ולהחזיק בנייר ,שבירה של הרצועה הזו תוציא מהלך יורד משמעותי ועמוק יותר ולכן שם יש
להציב את הסטופ למי שמחזיק בנייר.
שטראוס ( – )6359.5בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה”ב) בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון
מוצרי מזון החברה ,שטראוס גרופ בע”מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי ”דנונה” ,הקונצרן
האמריקאי ”פפסיקו” והחברה האיטלקית ”לוואצה” .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .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” .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה עדין תחת מהלך יורד שמאפיין את השבועות האחרונים ,נסחרת בשלב זה בתוך התכנסות מחירים
שוורית שפריצתה ביום המסחר הבא תסמן יעד לבדיקת ההתנגדות ב  ,5420יחד עם זאת אציין כי רק פריצת  5420תאותת על
סיום המהלך היורד בנייר .מלמטה התמיכה הקרובה והחשובה וכנת על רמת השפל האחרון ,שבירתו כלפי מטה תעמיק את
התיקון היורד.
חברה לישראל ( - )4659.6החברה ,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 .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נותרת עדיין תחת מימוש ומתחת קו
מהלך יורד  ,המשמעות  ,המימוש בתוקף כל עוד שנמצאת מתחת לקו מהלך זה .עם זאת ,נראה כי התמיכה הקרובה נותרת
ברמת  , 350000והיותר חשובה על קו מהלך עולה ארוך טווח בשילוב ממוצע  ( , 400נכון להיום על – ) 339040רמה זו הינה

תמיכה מהותית  ,ויכולת היפוך על תמיכה זו –בשילוב פריצת קו מהלך יורד יכול לתת איתות מחודש למהלך עולה מתקן
לפחות .ברור שבמידה וגם רמת תמיכה זו נשברת אזי  ,האיתות השלילי מקבל חיזוק נוסף .למעקב
כיל ( - )17.9.3החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי  ,המנייה נמצאת עדיין מעל קו תמיכה ארוך טווח
 ,ובחודשים האחרונים תחת התכנסות מחירים כנראה בגרף .לטווח הקצר המנייה נותרת מתחת קו מהלך יורד  ,והיא
מתקרבת לתמיכה כפולה של שילוב קו המהלך העולה ארוך הטווח  ,ו -תחתית התכנסות המחירים  ,באזור .5200 -יכולת
המנייה להתהפך על התמיכה הכפולה ולפרוץ את קו המהלך היורד  ,יאשר איתות חיובי ראשון לתיקון עולה כלשהוא  ,ומנגד
שבירת התמיכה המהותית שצוינה –יאשר איתות שלילי המשכי .למעקב

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 .המבט הטכני מראה כי –המנייה שנמצאת במסגרת תיקון עולה הגיעה להתנגדות
חשובה בדמות רמת ממוצע  -200נכון להיום על .50.84 -דולר .רק יכולת לפרוץ רמה זו  ,יאשר המשך מהלך עולה מתקן
כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת  52דולר.

פריגו ( - )PRGOמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,25וגם בארה"ב .טכנית היא נקבעת בחו"ל ,ולכן הניתוח הטכני
יתבסס על גרף חו"ל ,שם נראה כי  ,המנייה שנמצאת עדיין על קו תמיכה עולה ברור  ,התממשה לאחרונה עד כדי פיבו 2\3
והתהפכה על תמיכת קו מהלך עולה א"ט .בשלב זה יכולת פריצת רמת  86.1-דולר  ,וקו מהלך יורד  ,רמה שקרובה אליה
כעת  ,יאשר יעד  1על השיא ברמת  92.3דולר.
ישראמקו ( - )1219.6מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנותרת במימוש כעת נמצאת
על אזור תמיכה ברמת  40 -39דולר .למעשה כאן יתקבל האיתות ההמשכי במנייה  ,כאשר היפוך באזור זה -ויכולת פריצת
ממוצע ( 50כרגע על רמת  )42.48יאשר איתות כניסה ,בליווי סטופ צמוד ,ומנגד שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי המשכי.

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.

