הסקירה השבועית של ספונסר – 12.08.2012
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 חיובית למעט סקטור הגז ונפט שרשם ירידות
שערים חדות .המדדים המובילים סיימו בעליות שערים של כאחוז ומנגד ,מדד הגז ונפט רשם כאמור ירידה חדה של כ 4% -
בהובלת מניות הכשרה אנרגיה ומודיעין ,שצללו בכ 51% -בממוצע כל אחת לאחר שפורסם ע"י אתר גלובס כי לא התגלו סימני
גז משמעותיים בקידוח "מירה" .במדד ת"א  ,511בלטו לטובה מניות דיסקונט השקעות שזינקו בכ  ,41% -ומניות נכסים ובניין
ושופרסל שעלו בכ 51% -ו 55% -בהתאמה כל אחת ותיקנו חלק מהירידות מתחילת השנה .מנגד ,בלטה לרעה מניית איזיצ'יפ
שצללה בכ 22% -ביום חמישי לאחר פרסום דו"חות רעים והורדת תחזיות לעתיד.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1.0% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים חדות במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך
של כ 5% -ו מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו ב 5.1% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד
ועמדו על כ  181 -מיליון  ₪ליום וביום ראשון אף נשבר שיא שלילי של כ 8 -שנים עם מחזור של כ 401 -מיליון  ₪בלבד.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3..1% -מדד ת"א  11עלה ב  ,3..1% -מדד הבנקים עלה ב ,....% -מדד הנדל"ן 51
רשם השבוע עליה של  ....%ומדד נפט וגז ירידה של  .1...%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 ....%לרמה של  0.99ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  5511נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף כי
המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ,וכעת גם בטווח הקצר ניתן לראות שהמדד נסחר סביב רמת 5511
הנקודות ללא תנועות חדות .במקרה של פריצה ברורה של רמת  5551הנקודות יתקבל מהלך עולה מהיר לכיוון איזור 5511
הנקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.99ש"ח לדולר לאחר שאמש
(חמישי) המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת על רקע תקוות להתערבות של הבנקים המרכזיים ברחבי
העולם ועל רקע הפתעה חיובית בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה .בין הגורמים שהשפיעו על התנודתיות במסחר בוול סטריט
היה הפרסום של שיעור המשכנתאות ה"רעות" שעלה ברבעון השני השנה .שיעור הריבית על המשכנתאות עלה גם הוא .שני
נתונים אלו העיבו על הסנטימנט כיוון שהם מראים על שינוי שלילי במגמה .שיעור המשכנתאות הרעות היה במגמת ירידה חדה
עד הנתון של היום ,וגם שיעורי הריבית על המשכנתאות היו בשפל היסטורי בחודשים האחרונים .בנוסף התפרסם גם פער
התוצר האמריקני ,הגרעון לחודש יוני עומד על רמה של  42.9מיליארד דולרים .תחזיות האנליסטים צפו ירידה של  5.2מיליארד
דולרים בגרעון השנתי בחודש יוני לרמה של  41.1מיליארד דולר ,מרמה של  48.1מיליארד דולרים במאי .זהו הגרעון הנמוך
ביותר שנרשם מאז דצמבר ( 2151קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות אחרונים
למרות הירידה בשבועיים האחרונים וכעת הוא מדשדש סביב רמה של  ₪ 4לדולר ,שם צפויה להבחן המשך דרכו למעלה או
למטה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בשבועות האחרונים במגמה עולה בתוך תעלה כפי שצפינו לכל אורך הדרך ולמעט תיקונים בדרך הוא
צפוי להמשיך ולעלות בתקופה הקרובה עד רמת השיא השנתית השוכנת באיזור  1211הנקודות.
מדד הבנקים – המדד התחזק קלות השבוע וזה השבוע השלישי בו הוא שומר על סגירה מעל רמת  811נק' הפסיכולוגית.
בטווח הקצר נבלם המדד בגבוה של שבוע שעבר סביב  828נקודות כשמעל נמצאת התנגדות סביב  808שהיא רמת התמיכה
שנשברה בחודש שעבר ושלחה את המדד לרמות מחירים של שנת  .2119טכנית נעילה מעל הרמות שצוינו יכולים להביא לגל
עוד המדד לטווח הקצר עם יעד עולה לכיוון  881-911נקודות.
מדד נדל"ן  – 3.מדד הנדל"ן  51התאושש בתקופה האחרונה מירידות השערים שפקדו אותו בתחילת חודש יולי .טכנית לטווח
הקצר ניתן לראות קושי סביב  211נקודות עם שני נרות אדומים ומוכרים בשני ימי המסחר האחרונים .מנגד המדד נמצא מעל
רמה של  248נקודות שהיא נקודת תמיכה לטווח הקצר מאוד .לדעתנו המדד טרם אמר את המילה האחרונה וכל עוד יצליח
לשמור על רמת  248נקודות לטווח הקצר ישנה אפשרות להגיע לרמה של  211שהיא התמיכה שנשברה באמצע חודש יולי.

מדד הקאק צרפת – המדד נמצא בגל עליות חזק מאוד מרמה של  0181לעבר הנקודה הנוכחית מעל אזור ההתנגדות סביב
 0411נקודות ,כל נסיגה לאזור  0411זה תחשב לתיקון בלבד כהמשך לגל עולה לעבר רמות השיא סביב רמה של 0811
נקודות.
מדד אייבקס  1.ספרד – המדד ביצע תמיכה כפולה סביב רמה של  8111נקודות וקבע שם תחתית לטווח הקצר .ניתן לראות
בגרף את אזור ההתנגדות הקשה של המדד סביב רמה של  1211001נקודות שבלם את המדד בכל תיקון לגל היורד האחרון.
פ ריצה של רמה זו תיתן רוח גבית חזקה למדד לטובת גל מתקן עולה שסביר ויהיה חזק מאוד.

ניתוח מניות
שטראוס ( - ).1..3.החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות בשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוצה לה ,בעיקר בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים .בנוסף ,פועלת
קבוצת שטראוס גרופ במדינות במרכז ומזרח אירופה ובברזיל ,בעיקר בשוק מוצרי הקפה הקלוי והטחון .כן פועלת שטראוס
גרופ בארה"ב בפיתוח ,ייצור ומכירה של מוצרי סלטים ים-תיכוניים מצוננים ובהפעלת שלושה סניפי שוקולד בר.
ניתוח טכני – המניה נבלמה השבוע שוב סביב אזור תמיכה תקופתי ברמה של  0411נקודות והתהפכה בליווי מחזור מסחר
ער יחסית ,אולם להיפוך לא הייתה המשכיות ביום המסחר שלאחר מכן .טכנית ישנה הזדמנות כניסה אגרסיבית סביב הרמות
האלה לאחר גל יורד חזק במניה ותמיכה סביב האזור שצוין לעיל ,סולידיים ימתינו לנר אישור נוסף לפני כניסה.
מגי'ק ( - )3.31131החברה ,מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ ,מפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה .הטכנולוגיה של
מג'יק מאפשרת ללקוחותיה ולשותפיה העסקיים ,למנף את יכולות מערכות המידע הקיימות בארגונים ולאפשר להם להתמקד
בפיתוח הליבה העסקית .לחברת מג'יק שותפויות עסקיות עם יצרניות תוכנות  ITמובילות כגון :אורקל ,סאפ ו.IBM-מגי'ק
נסחרת בבורסה בתל-אביב וכן בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול  . MGICעוד נציין ,כי מג'יק נמנית עם קבוצת פורמולה.
ניתוח טכני – מחיר המניה נקבע בחול ולכן ה ניתוח יתבסס לפי גרף זה .הניה דיווחה השבוע על דוחותיה הכספיים וירדה
בחדות זאת בהמשך לירידות חדות שפקדו אותה מהחודש האחרון .טכנית ייתכן שחלק מהירידות כבר מגולמות ולכן המניה
נכנסת למעקב סביב רמות תמיכה תקופתית סביב  4.2דולרים למניה .המשך טרנד יורד במניה ושביר של הרמה שצוינה תשלח
את המניה לאזור הנמוך משנת  2155סביב  0.9-4דולר.
מגדל ביטוח ( - )3.333..החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים - :ביטוח חיים וחסכון לטווח
ארוך :תחום זה כולל בתוכו את ענפי ביטוח חיים ,פנסיה וגמל ומתמקד בעיקר בחסכון לתקופת הפרישה ובכיסויים ביטוחיים של
סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ואובדן כושר עבודה -.ביטוח בריאות -.ביטוח כללי :תחום זה כולל בתוכו את ענף ביטוח רכב
חובה ,ענף רכב רכוש ואת יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב -.שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות,
שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ומשמרת (קסטודי) ,שירותי חיתום ובנקאות להשקעות.
ניתוח טכני – המניה פרצה בתחילת השבוע את אזור ההתנגדות סביב  091נקודות והמשיכה למהלך עולה עד לאזור 451055
שם ישנה התנגדות אופקית (אינה מצוינת בגרף) .טכנית המניה עשתה אתנחתה בשני ימי המסחר האחרונים ונראה שמכינה
מהלך עולה נוסף ,נעילה מעל  451052נקודות תביא להמשך הגל המתקן עם יעד לכיוון  441נק'.
דלק קבוצה (  - ) 3.31313החברה ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,21השבוע המשיכה באיתות האחרון שקיבלה במסגרת התיקון העולה ,עת
חצתה את רמת  .11111כעת רמת  81111מהווה רמת התנגדות מהותית להמשך ורק יכולת פריצה ונעילה מעל לרמה זו,
יאשר אי תות חיובי להמשך תיקון עולה .התמיכה הקרובה נקובה ברמת .18081
פועלים (  - ) ..1.1.התאגיד בנק הפועלים ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  2חטיבות מרכזיות העיסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .21ניתן לראות כי עדיין המגמה הינה יורדת  .עם זאת בשלב זה המניה
עדיין נותרת בתחום התיקון העולה כאשר רמת  -5505נפרצה לאחרונה ,והיא עדיין במסלול תיקון עולה .כל עוד שכך היעד
הקרוב נותר ברמת  , 5211בשילוב קו מהלך יורד לטווח קצר ,שהיא התנגדות סופר מהותית.
גזית גלוב ( - )31..33החברה ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות  ,ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים  ,מניבים ,בצפון
אמריקה ,אירופה וישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,21נמצאת כעת במימוש ,ובתבנית התכנסות רחבה .רמת
ההתנגדות נמצאת באזור  0811ויכולת נעילה מעל רמת  - 0848יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה לעבר .4111
התמיכה המהותית נותרת על .0851

על רגל אחת
אפריקה (  - ) .33.31המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  ,5211וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .5511המניה גם נמצאת מתחת לקו מהלך יורד לטווחים הקצר-בינוני .התמיכה הקרובה נמצאת
ברמת  ,1111ואילו מתחת רמת  .911האיתות הבא יתקבל ביכולת לשבור תמיכת  ,5111או פריצת  5511כאמור.
בבילון (  - )33.3...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .511לאחר מהלך עולה רציף ,ולאחר הגעה ליעד שנקבע
המניה השבוע החלה במימוש  ,כאשר במימוש זה הגיעה עד לתמיכה המהותית לטווח הקצר-בינוני באזור , 0501-0511-רמת
תמיכה זו נבדקה השבוע ובינתיים המניה נותרת מעל תמיכה חשובה זו .כמו כן המניה יצרה קו מהלך מתנגד יורד שמשמעותו
שרק נעילה מעל  , 0111יאשר עצירת המימוש הנוכחי .האיתות הבא מן הסתם יהיה בעת שבירת התמיכה או לחילופין
בפריצת התנגדות קו מהלך יורד כאמור.
בזק (  - )11..33מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 21מבט טכני מראה כי המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת 411
המהותית .כאשר רמת אזור  411הוא אזור התנגדות מהותי .רק יכולת נעילה מעל רמת  411יאשר איתות חיובי להמשך
התיקון העולה ,מעל לתמיכת  411המהותית ,כאמור.
ברינסווי ( - )33...33מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 511נמצאות תחת מימוש לאחרונה .השבוע קיבלנו
תיקון עולה שנבלם בסמוך לקו המהלך היורד שנוצר במניה .ביום המסחר האחרון ננעלה מתחת לתמיכה הקרובה על ,2411
והמשמעות ,כנראה ,המשך יורד לעבר אזור  , 2211שם התמיכה הבאה.

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.
ל גבי 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 ו0או מכשירים פיננסים.

