הסקירה השבועית של ספונסר – 12.12.2010
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 – אווירה אופטימית במיוחד שלטה השבוע בבורסה בת"א ותרמה את חלקה לשיא חדש ברמה של 1300
נקודות במדד המעו"ף לו חיכו המשקיעים זמן רב .המדדים המובילים רשמו עליות של כ 3% -בממוצע כשמדד הנדל"ן הגדיל
לעשות כשעלה בלמעלה מ 4% -בהובלת מניית אלרוב ישראל שזינקה בכ .11.5% -עוד במדד ת"א  100בלטו מניות דלק נדל"ן
שתיקנו במעט את הירידות מתחילת השנה ועלו השבוע בכ ,22% -מניות אבגול ואיזיצ'יפ עלו בכ 13% -כל אחת .מנגד ,רציו
התממשה בכ 5.5% -לאחר שפורסם כי תוצאות ליויתן יתעכבו במעט לקראת סוף השנה.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד תיקנו כלפי מעלה השבוע ורשמו עליות שערים קלות של כ 0.3% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים קלות לאורך כל
העקום של כ 0.2% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו בכ 0.2% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו ממוצעים
ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.89% -מדד ת“א  75עלה ב ,2.86% -מדד הבנקים עלה ב ,2.83% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  4.25%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .2.76%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  0.5%לרמה של  3.61ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים נאות בשבוע החולף לאחר שהתקבל איתות קניה ברור בשבוע שעבר וכפי שצויין
בתחזית השבועית ,המדד פרץ סופית את רמת ההתנגדות החשובה באזור  1280הנקודות וכעת לאחר כיבוש רמת 1300
הנקודות כיעד ראשון הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  1350נקודות.
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש ורשם השבוע ירידה נוספת כלפי מטה של כ 0.5% -לרמה של  3.61ש"ח לדולר .אזור
רמות ההתנגדות סביב  3.65-3.68ש"ח לדולר עדיין מצליח וצפוי לעצור גם בהמשך כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל
עוד הוא מתחת לרמות אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב.
מדד היתר  -50המדד נבלם בשלושת הימים האחרונים סביב רמת מחירים של  445/8נקודות לאחר מהלך עליות מרשים וחזק
מאוד מרמת התמיכה האופקית סביב רמת  405נקודות .כל עוד המדד נמצא מעל רמת  440נקודות סביר שנראה המשך מגמה
חיובית כאשר התנגדות קרובה שוכנת סביב  460/5נקודות.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני רשם עליות שערים גם השבוע לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות וקיבל איתות
קניה ברור ,כעת הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור רמת  7200הנקודות.

מדד  -S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד פרץ שוב את אזור ההתנגדות
סביב  1220/4נקודות אותו ציינו בשבוע שעבר וקבע שיא שנתי חדש ביום שלישי האחרון על רמת  1235נקודות ,על אף
הפריצה האחרונה נראה שהמדד מתקשה להגביר את המומנט החיובי ולכן אנו רואים המשך מגמה חיובית עולה אך בקצב
מתון יותר ,היעד העולה כאמור נשאר סביב רמת  1250נקודות כשכל תיקון לרמה של  1220יחשב כתיקון מינורי בלבד.

ניתוח מניות
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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 המהלך העולה של התקופה האחרונה אך נסחרת עדיין מתחת לרמת ההתנגדות האופקית
ב  1800נק' ,במקרה של פריצת רמה זו יתקבל איתות טכני חיובי נוסף שיביא להתחזקות משמעותית של המהלך העולה.
רמות התמיכה הקרובות שוכנות ב  1765ואחריה ב  1700נק' וכל זמן שהמחיר מעליהן הכיוון נשאר למעלה לדעתי.
פועלים ) - (662577התאגיד ,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 – המהלך העולה מאפיין את הנייר ממשיך והשבוע ראינו פריצה של השיא השנתי ב  1800תוך התבססות של
מספר ימים נוספים מעליה .להערכתי בטווח הקצר נראה שם תנועה צידית ולאחריה המשך עליה ליעד הבא שסומן ב 1900
נק' .במקרה של שבירת התעלה העולה המסומנת על הגרף יתקבל איתות שלילי ראשוני לנייר אך להערכתי הסבירות לכך
נמוכה בהרבה כרגע.
בזק ) - (230011החברה ,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 התקשורתהסלולארית.
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.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתהליך של התכנסות המחירים העולה ונראה כי נסחרת בתוך יתד דובית שעדיין לא נפתחה,
התמיכה הקרובה והחשובה בשלב זה שוכנת ב  1000נק' ואילו ההתנגדות עולה עם השיפוע העולה של היתד ,במקרה של
פריצת היתד כלפי מעלה יתקבל איתות חיובי משמעותי והמהלך העולה יתחדש ויתחזק.
חברה לישראל ) - (576017החברה ,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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א 25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בכל השנה האחרונה ,יום המסחר האחרון ננעל מעל רמת
 413300נק' ובכל התקבל איתות טכני חיובי נוסף עם יעד סביב  460000לדעתי .למי שבפנים יש להציב את הסטופ בשבירת
קו המגמה העולה המסומן בירוק על הגרף ולהמשיך לזרום עם הטרייד .
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,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– מהלך עולה ברור בנייר ,בשלב זה העליה נבלמה על רמת  4000נק' ,שפריצתה תהווה איתות חיובי נוסף .מלמטה
התמיכה שוכנת על קו המגמה העולה קצר הטווח כפי שמסומן על הגרף ואחריו על הרמה האופקית ב  3650נק'.

דיסקונט ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה פרצה השבוע אזור התנגדות משמעותי מאוד ברמה השבועית על  800הנקודות אולם נבלמה ביום
המסחר האחרון בהתאם למגמה השלילית במניות הבנקים .בנוסף השבוע גייס הבנק כרבע מיליון  ₪בביקושי יתר להון הליבה
של הבנק ,אנו מעריכים שלאחר מכירת המניות וגיוס ההון המניה תמשיך את המומנט החיובי כשהיעד הקרוב שוכן ברמת 850
נקודות.

שטראוס ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
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 .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נותרת גם השבוע על תמיכה חשובה בדמות קו מהלך עולה  -בשילוב אופקי  . 5400שבירה של רמה זו
יאשר איתות שלילי נוסף ,אולם היפוך כאן ובייחוד אפשרות לפרוץ את רמת  ,5600יאשר איתות חיובי ויעד לשיא על .5896
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל"ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את
החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א
.25
ניתוח טכני  -המנייה הגיעה בשלב זה לנקודת הכרעה לטווח הקצר ,כלומר היא לפני התנגדות קווי מגמה ובשילוב רמת 8000
אופקית .כישלון בפריצה יאשר המשך מימוש כאשר התמיכה הקרובה נמצאת על  ,7600ולעומת זאת פריצת רמת 8000
תאשר יעד ראשון לעבר רמת .8500

על רגל אחת
פריגו  - PRGOמניות החברה נסחרות גם בת"א וגם בארה"ב  ,לכן המנייה הינה דואלית .היא נקבעת בארה"ב ומבט טכני
מאשר כי לאחר מימוש ,כפי שהוזכר בשבוע הקודם כאן ,קיבלה היפוך עם יעד על  ,65יעד שהשבוע השיגה אותו ואף פרצה
מעליו ,כאשר כעת ההתנגדות הקרובה באזור  68דולר שם נמצא גם קו מהלך מתנגד.
אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מאשר כי עדיין המנייה נותרת באיתות שלילי
וזאת כל עוד שנותרת מתחת לרמת ההתנגדות ממוצע  , 50שעובד בתור התנגדות במנייה לאחרונה בצורה בולטת .רק יכולת
לפרוץ את הממוצע ובהמשכו את רמת  , 5000יאשר איתות חיובי ראשון עם יעד על .5500
פניקס  (767012) 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א ,100מבט טכני מראה כי ההתכנסות בטווח המחירים 1190-1330
נמשכת ואתות ברור יתקבל רק ביציאה מתבנית מתכנסת זו  .נראה כי היציאה תהיה כלפי מעלה ותגרור איתות חיובי  ,עם
יעד גבוה ,אולם כאמור יש להמתין לפריצה.
בריינסווי ) - (1100718המנייה נסחרת במדד יתר  50וטכנית שוב היא מגיעה לעבר התמיכה על רמת  ,700שהיא תמיכה
חשובה ,לא נותר אלא רק להמתין איזה איתות נקבל ,שבירה והמשך שלילי או היפוך על תמיכה וקבלת איתות חיובי ט"ק.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
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.

