הסקירה השבועית של ספונסר – 13.04.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה בשבוע החולף בבורסה המקומית ,השבוע בלטו לטובה מדד המעו"ף שרשם עלייה
נאה של כ 2.5% -בעיקר בזכות העליות במניות החברה לישראל וכי"ל ,מנגד מדדי הנדל"ן והתל-טק רשמו ירידות שערים של
כ 1% -בממוצע .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 2-מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים בתגובה למגמה החיובית שנרשמה ביום שישי האחרון בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים
המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הנדל"ן הובילו את עליות השערים ,מנגד מדד הבנקים
נסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניית בנק פועלים .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.49% -ומדד הנדל"ן  15עלה ב-
 .2.93%בעקבות עליה חדה במחירי הסחורות רשמו מניות מכתשים אגן ,החברה לישראל וכי"ל עליות נאות של כ5% -
בממוצע .יום שני נפתח רק בשעה  13.15בעקבות עיצומים של עובדי הבורסה .יום המסחר נפתח בעליות שערים של 1%
בהשפעת המגמה החיובית בבורסות אירופה .המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר בטריטוריה החיובית סביב שערי
הפתיחה ובהובלה של מניות הנדל"ן אולם בשעת המסחר האחרונה המגמה החיובית התהפכה ,זאת למרות פתיחה חיובית גם
בוול-סטריט ,והמדדים המובילים חתמו בירידות שערים בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים.
יום שלישי נפתח בירידות שערים של כ 0.5% -בהתאם לנעילת המסחר בוול סטריט והמגמה בבורסות אירופה .המדדים
המובילים נסחרו לאורך כל שעות המסחר במגמה מעורבת כאשר מניות הנדל"ן ומניות הבנקים הובלו את עליות השערים.
מניית אפריקה רשמה עליות חדות לאחר שפורסם כי איזי כהן ,מנכ"ל מגדל ,ינהל את הקבוצה .חברת כימיקלים לישראל
פרסמה כי זכתה בחוזה למכירת אשלג בהודו בהיקף של  700מיליון דולר .ביום רביעי נרשמו גם כן עליות נאות למרות תחזית
פסימית של קרן המטבע הבינלאומית שצופה כי ישראל תצמח ב 2008 -ב 3% -בלבד וכי האינפלציה תמשיך לעלות.
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים קלות בהתאם לנעילה מאמש של וול-סטריט
ובהשפעת הירידות בבורסות אירופה אסיה .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של
מניות הנדל"ן .לקראת סיום המסחר ירידות השערים התחזקו ,למעט מדד המעו"ף אשר חתם בירידה קלה של  0.21%בגלל
פתיחה ירוקה בארה"ב.
* ביום רביעי הבורסה חזרה לפעילות סדירה לאחר סיום העיצומים של עובדי הבורסה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.49% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.16% -מדד הבנקים עלה ב ,0.45% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.74%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .0.98%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  0.33%לרמה של  3.601ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף עליות שערים לאחר שפרץ את ההתנגדות החשובה באיזור 1030-1040
נקודות אותה ציינו בשבועות האחרונים ,כעת המדד צפוי לדעתנו להמשיך צפונה אל עבר ההתנגדות הקרובה ברמת 1080
הנקודות )ראה גרף( כשמעליה שוכנת רמת התנגדות פסיכולוגית בדמות  1100נקודות .לדעתנו המגמה החיובית תשמר כל
עוד המדד לא יירד מתחת לתמיכה שכעת הופכת להיות חשובה במיוחד לטווח הקצר-בינוני ברמה של  1030נקודות.
שקל-דולר – הדולר רשם ירידות שערים בשבוע החולף לאחר שהגיע לאיזור התנגדות ברמה של  3.65-3.67ש"ח לדולר וכעת
הוא נסחר סביב רמה של  3.60ש"ח לדולר .טכנית כל עוד הוא נשאר מעל רמת התמיכה השוכנת ברמה של  3.57ש"ח לדולר
)ראה גרף( המומנטום החיובי צפוי להמשיך.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר לאורך שובע המסחר בירידות שערים כתיקון לגל העולה האחרון .ביום חמישי המדד רשם
עליה של  ,1.27%אולם נראה שהצפי הוא המשך התיקון מתחילת השבוע אל עבר רמת ה 2279 -נקודות שהיא גם פתח הגאפ
מיום המסחר האחרון של חודש מרץ 2260 .נקודות סומנה כרמת מפתח להמשך המגמה העולה לכן הנחת העבודה תישמר כל
עוד המדד נסחר מעל רמה זו .התנגדות קרובה ב 2390 -נקודות.
דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר לאורך שבוע המסחר ביציבות ובתנועה צידית בטווח מחירים שבין 12740לבין 12500
נקודות זאת בליווי מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע ותומכים בדשדוש .טכנית יש מקום לתיקון לפני המשך התנועה העולה
כאשר אזור ה 12400 -סומן כיעד אפשרי לתיקון לגל העליות האחרון .פריצה אמינה של רמת ההתנגדות האופקית ב12740 -
תהווה איתות חיובי לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה כאשר רף ה 130000 -סומן כמחיר יעד ראשון לאחר הפריצה.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית ושבר שיא חדש  1123$ -לחבית על רקע ירידה מפתיעה במלאים
בשיעור של  3.2מיליון חביות ,זאת בניגוד לציפיות האנליסטים לעליה של  2.7מיליון חביות .טכנית הנפט פרץ את קו
ההתנגדות היורד מהשיא הקודם ואף פרץ את רמת ה .110$ -מחיר היעד לאחר הפריצה סומן ב.116$ -

מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף השבועי המצורף המדד רשם עליות נאות של כ 10% -בשבועות האחרונים ושוב הגיע אל עבר רמת
המפתח לטווח הבינוני-ארוך באיזור  6000הנקודות .פריצה ברורה של איזור זה כלפי מעלה תהווה איתות קניה ברור כאשר
מנגד ,היפוך כלפי מטה ללא הצלחה בפריצת ההתנגדות תהווה איתות מכירה.

ניתוח מניות
אלוני חץ ) – (390013החברה והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות
מערביות )ארצות הברית וקנדה( ובישראל ,לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל.
השבוע הגיעה המניה לרמת התנגדות הנמצאת בין  1265ל ,1305-בסיועם של מחזורי מסחר שהולכים ועולים .יעד ראשון
בפריצת ההתנגדות מסומן ברמת  ,1400כאשר התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  .1200ניתן לראות בגרף כי פריצת ההתנגדות
המדוברת תפתח תבנית ראש וכתפיים הפוכה ,עם יעד מלא ב.1600-
שטראוס ) – (746016החברה 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.
מתחילת פברואר המניה נתמכת על רמת  ,5000וגם השבוע נסחרה בסמוך לרמת זו .ההתנגדות הקרובה נמצאת ב5320-
ולאחריה ב .5500-יתכן ובימים הקרובים תימשך מגמת הדשדוש בין רמות התמיכה וההתנגדות ,כאשר פריצה/שבירה לכיוון
מסוים תעיד על המהלך לטווח הקרוב.
איתוראן ) – (1081868החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים מונחי איתור הכוללים מניעת גניבות של כלי
רכב ,שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים ,כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים
נוספים .איתוראן פועלת בישראל ,ברזיל ,ארגנטינה וארצות הברית ומוכרת את מוצריה בארצות אלו וכן בסין ובדרום קוריאה.
גרף חו"ל – ביום המסחר האחרון )חמישי( פרצה המניה את ההתנגדות ברמת  ,$10.53והיעד הבא נמצא ב .$12-יש לשים לב
כי מחזורי המסחר מעט נמוכים ,ויכולים להקשות על המהלך העולה .המשך המסחר מעל רמת  $10.53ביום המסחר הבא
יאשר את הפריצה ויהווה איתות חיובי ,ומנגד חזרה אל מתחת לרמה זו תצביע על חולשה במניה.
אידיבי פיתוח  – (798017) -החברה ,אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ,הינה חברה בת של אידיבי אחזקות ,ומרכזת את פעילות
קבוצת אי די בי בתחום ההשקעות .בתוך כך משקיעה אידיבי פיתוח בענפים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה כגון :תחומי
התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה ,מסחר ,נדל"ן ושירותים פיננסיים.
מרבית אחזקותיה המהותיות של אידיבי פיתוח מוחזקות באמצעות חברות הבת דיסקונט השקעות וכלל תעשיות .עם
החזקותיה העיקריות נמנות החברות סלקום ,אלרון ,נטוויז'ן ,מפעלי נייר ,כלל החזקות עסקי ביטוח ושופרסל.
ניתוח טכני – המניה שבה השבוע לאיזור התמיכה סביב  10200הנקודות ,שעצר את הירידות לפני כחודש ונתמכה בו שוב.
היפוך מעל רמה זו במחזור מסחר גבוה תוכל לשלוח את המניה לגל עליות נוסף ,כפי שקרה בפעם שעברה שנתמכה פה,
כאשר ההתנגדות הראשונה שוכנת ברמת  10780ואחריה  .11400שבירה של התמיכה ב 10200-הנקודות תשלח אותה
לבדוק את רמת התמיכה הבא הנמצאת ברמת  .9950נציין כי המתנדים מציירים כעת תמונה שלילית יותר מהגרף כאשר הם
נמצאים בטריטוריה השלילית.
פועלים  – (662577) -התאגיד ,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 – מנית בנק הפועלים שבה השבוע אל ההתנגדות האופקית שבלמה אותה בשבוע שעבר סביב  1400הנקודות.
להתנגדות זו נוסיף את קו המגמה היורד ונראה כי חוסר היכולת שלה לפרוץ את רמה זו מצביעה על חולשתה של המניה בימים
אלו .פריצה של רמה זו במחזור ער תסמן על יציאה מהתנועה האופקית בה נמצאת המניה בשבועיים האחרונים בין רמות
 1320ל .1416-שבירת רמת התמיכה ברמת  1320הנקודות תוביל לבדיקת השפל ברמת  1215הנקודות.
דלק רכב ) - (829010החברה ,דלק מערכות רכב בע"מ  ,פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה ,כיבואנית כלי
רכב וחלקי חילוף לרכב .הפעילות כוללת יבוא ,הפצה ומכירה של כלי רכב ,אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה ,פורד ולינקולן
בישראל .כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים
ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות "מאזדה" ו"-פורד" ברחבי הארץ.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך דשדוש כאשר מלמטה תומכות בה רמות  4950ו 4760-ומלמעלה עוצרת אותה רמת
ההתנגדות  5296ורצועת בולינגר התכווצה לאיזור זה  .4950-5296המתנדים האופקיים מראים על חוסר המגמה במניה .יש
לציין כי המניה נסחרה כל השבוע בחצי העליון של רצועת בולינגר וקרובה להתנגדות אך כשלה בפריצתה .פריצה של רמת
 5296במחזור ער תיתן אות ליציאה מהדשדוש כאשר היעד הראשון הוא כרוחב הדשדוש ,דבר שיביא אותה קרוב לאיזור
השיא.
בזק החברה הישרשלית לתקשורת בע"מ ) -(230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות
הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות
בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים,

שרותי טלויזיה באמצעות לווין ,שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן
שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד
ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
בנוב'  2003ירדו החזקות המדינה בבזק אל מתחת ל .50%-כתוצאה מכך הפכה בזק ל"חברה מעורבת" כהגדרתה בחוק
החברות הממשלתיות .באוק'  2005הושלמה הפרטת בזק ,כאשר המדינה מכרה  30%ממניות החברה ל-אפ.סב.אר החזקות.
ניתוח טכני -המנייה נתמכת על קו מגמה עולה מדצמבר .2006בימי המסחר האחרונים נרשמו עליות שערים בגמחזורי מסחר
גבוהים מהממוצע .יעד ראשון סומן ב  677נקודות כאשר פריצתו תתן איתו יותר סולידי כאשר ההתנגדות הבאה שוכנת ב 700
נקודות .מתנדים התהפכו ותומכים בהמשך מהלך עולה.
אורמת תעשיות בע"מ ) -(260018החברה ,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 מייצרת ציוד
לייצור חשמל ממקורות אלה.
בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני -המנייה נתמכת על תמיכה אופקית  4,300נקודות .שבירת תמיכה זו תתן איתות כניסה למנייה כאשר התנגדות
ראשונה שוכנת ברמת  4,500נקודות.
סלקום ) - (CELמניית ארביטראז' הנסחרת במדד ת"א  ,25ובמקביל בנאסד"ק ,ונקבעת שם .מבט מהיר לגרף מראה כי
המנייה נתמכת לאחרונה על מכלול תמיכות קרובות מאוד אחת לשניה אשר מהוות תמיכה איתנה בשלב זה ,ואלה הם :ממוצע
 ,50ממוצע  ,100וקו מגמה עולה ארוך טווח .כל עוד שהמנייה מעל רמות אלה היא חיובית ,כאשר שבירה מתחת לרמת ממוצע
 100כיום על  , 29.63$תיתן איתות שלילי ואישור מכירה לסוחרים .התנגדות קרובה נמצאת על  , $30.55ונראה כי אם תשכיל
לפרוץ יעד זה  ,אזי תלך לשיא על  33$דולר .לסיכום  -המניה עדיין חיובית בכפוף לתמיכה וליעדים שהוזכרו.
קרדן  - (1087949 ) NVמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25הופיעה בסקירה האחרונה במדור על רגל אחת ,ומאז הגיעה
ליעד הראשון על רמת  ,4720כאשר בשלב זה נראה כי המנייה מתקשה לסגור מעל להתנגדות זו .כ"כ ניתן להבחין כי המנייה
מקבלת גם במקביל התנגדות מרמת מניפה )ראה גרף( .איתות חיובי מחודש יתקבל עת תיפרץ רמת מניפה שליש בצירוף
פריצת רמת התנגדות  4720נקודות במחזור גדול .המתנדים האיטיים עדיין במהלך עולה ,ואילו המהירים יורדים להתאוורר
כאשר רמת  4350מהווה תמיכה בשלב זה.
לסיכום – המניה עדיין חיובית ,אם כי נראה כי מימוש\דשדוש בשלב זה מתבצע לשחרור המתנדים המהירים .פריצת ,4720
תיתן איתות חיובי ויעד ברמה של  5500נקודות.
 – (NYSE: IBM) IBMאחת החברות הגדולות בעולם בתחום המחשבים ,ובמשך שנים רבות הייתה הגדולה בתחום זה.
החברה עוסקת בתחומי חומרה ,תוכנה ושירותים :מעבדים ,מערכות מחשב שלמות בגדלים שונים ,ציוד היקפי ,תוכנות בסיסי
נתונים ,שרתי יישומים ,כלי פיתוח ,ועוד .מניית החברה נסחרת במדד הדאו-ג'ונס בארה"ב לפי שווי של  164מיליארד דולר..
לאחרונה המניה נסחרת בהתכנסות מחירים ,אותה ניתן לזהות בבירור ע"י הנגיעות בקו המגמה העולה ובהתנגדות הנמצאת
בשיא כל הזמנים ,ובכך יוצרת תבנית של משולש שוורי .ביום המסחר האחרון נגעה המניה בשיא כל הזמנים ,וסגרה מעט נמוך
ממנו .פריצת שיא כל הזמנים תציב יעד ראשון באזור  ,$128כגובהו של המשולש .בנוסף ,פריצת השיא תפתח אפשרות
ליצירת תבנית ספל-ידית ,אך עוד חזון למועד.
 – (NYSE: MTL) MTLהחברה עוסקת בייצור מוצרי מתכת תעשייתיים עבור חברות בארץ ובעולם ,שייכת לתעשיית הSteel -
 & Ironשבמגזר ה ,Basic Materials-ומניותיה נסחרות בארה"ב לפי שווי של  21מיליארד דולר.
ביום המסחר האחרון פרצה המניה את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה .פריצת השיא התבצעה בצורה משכנעת,
בליווי מחזורי מסחר עצומים ,הגבוהים פי  2.5מהמחזורים הממוצעים .מתנדים חיוביים ותומכים בהמשך המגמה.

על רגל אחת
גרינסטון ) – (770016השבוע המשיכה המניה להיסחר מעל שיא כל הזמנים ,שנפרץ בשבוע שעבר ועמד על  .440בסקירה
הקודמת ציינו כי כניסה נוחה תתבצע בהיפוך על רמה זו או בסמוך לה ,והשבוע נתמכה המניה על רמת השיא ויצרה הזדמנויות
כניסה נוחות למעוניינים בכך .כל עוד המניה נסחרת מעל רמת  440היא חיובית ,והיעד הראשון נותר בעינו ועומד על 490
)מתואם דיב'(.
שיכון ובינוי ) – (1081942בסקירתנו הקודמת ציינו כי המניה הגיעה להתנגדות בדמות קו מגמה יורד .השבוע לא הצליחה
המניה לפרוץ אותו ,והתקפלה מטה לכיוון התמיכה ברמת  .500בנוסף ,סטיות שווריות שזוהו במתנדים  RSIו MACD-לא
התממשו .רמת  500הינה חשובה ביותר ,ושבירתה תהווה איתות שלילי .מנגד ,הגעה לרמת התמיכה והיפוך עליה ,או פריצת
קו המגמה היורד )נכון להיום באזור  ,(550בליווי מחזורי מסחר גבוהים ,יהוו איתות חיובי.

 – (1091081) GTCהשבוע איבדה המניה כ 7%-מערכה ,וזאת לאחר שהגיעה להתנגדות ב 4320-שצויינה בסקירה הקודמת
כרמה חשובה ,ולא הצליחה לפרוץ אותה .מרגע שנגעה בהתנגדות זו התממשה המניה במשך ארבעת ימי המסחר הבאים,
כאשר ירידות אלה לוו במחזורי מסחר גבוהים מהרגיל .לדעתנו סטופ-לוס ימוקם בתמיכה הנקודתית ב ,3,680-אולם קיימת
אפשרות להיווצרותו של שפל עולה נוסף ברמה הנוכחית ,בהתאם להתנהגות המניה בימי המסחר הקרובים ,שהינו תבנית
חיובית.
פריגו ) – (1092428המניה מלווה אותנו בסקירותינו האחרונות ,בהן ציינו כי המניה חזקה יחסית לשוק ,והיעד הראשון לאחר
פריצת השיא נמצא ב .$44-השבוע נסחרה המניה כמעט ללא שינוי ,ונגעה ב .$40-דעתנו לגבי המניה לא השתנתה ,ואנו
מאמינים כי המניה עודנה חיובית .הניתוח מתייחס לגרף  PRGOהנסחרת ב ,NASDAQ-ושם נקבעת.
דניה סיבוס  – (1084144) -המניה שבה השבוע לבדוק את ההתנגדות האופקית סביב  2500הנקודות וכשלה בפריצתה.
המניה סבלה מסנטימנט שלילי בעקבות מחיקות שביצעה בערכה אך נראה שכרגע מצאה תמיכה סביב רמת  2050הנקודות.
פריצת רמת ההתנגדות  2500הנקודות במחזור מסחר גבוה יוכל להצביע על חזרת אמון המשקיעים במניה.
שופרסל  – (777037) -המניה שבה השבוע אל רמת ההתנגדות  1700הנקודות לאחר מהלך עליות כמעט רצוף של כ.13%-
נכון לרגע זה ,כשלה המניה בפריצת ההתנגדות הנ"ל כאשר תקרת בולינגר והתנועה הרציפה שהביאה אותה לנקודה זו יכולים
לאלץ תיקון\דשדוש לפני פריצת השיא .נשים לב כי המחזורים בשני ימי המסחר האחרונים גבוהים פי  2מהממוצע ושפריצת
רמת  1700הנקודות תיתן איתות קניה עם יעד ראשון בשיא .דשדוש\תיקון לפני הפריצה יוכל לחזק את כוחה.
לאומי בע"מ ) -(604611בהמשך לסקירתנו משבוע שעבר ,גם השבוע לא צלחה המנייה לפרוץ את רמת ההתנגדות
השוכנת ב  1,650נקודות.פריצת רמת  1,650נקודות בליווי מחזור תומך תתן לדעתנו איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון
מסומן ברמת  1,700נקודות.
דלק נדלן בע"מ ) -(1093293המנייה פרצה את ההתנגדות השוכנת ברמת  1,200נקודות ,ומומשה ביום המסחר האחרון
של השבוע ..בדיקת  1,200כתמיכה והתהפכות על תמיכה זו בליווי מחזור תומך יתנו איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון
סומן ברמת  1,400נקודות.

מאמר השבוע :סקירת מאקרו חודש מרץ  /אפריל
מאת :נתי לייזר
ארגנטינה ,בואנוס איירס ,טיול לילי ברחובות העיר מוביל אותי לתוך חנות מקומית שמתנוסס מעליה שלט בכיתוב ענק "25
שעות" .מיד עולה בראשי מחשבה שמא בבואנוס איירס נוספה שעה ליממה.
סקרנותי הובילה אל המוכר ,שאלתי .הוא ענה" :שבתחרות שמתקיימת בעולמנו בשביל להצליח ,צריך לדחוס  25שעות
עבודה לתוך  24ביממה אחת") .סיפור אמיתי(.
העולם זז ,הזמן עובר ,אנחנו מתבגרים....
הזמן זהו למעשה נתון קבוע ,שלא נתון לשליטתנו ,לא ניתן להארכה או צמצום ,המשאב העיקרי שאין לנו יכולת רכישה
נוספת שלו .עובדה קיימת ולמרות זאת אין אדם שלא יחפוץ בהארכת שעות היממה.
לאן פנינו ? לאן אני לוקח אתכם למעשה.
בעולם הכלכלה מימד הזמן הוא החשוב מכל.
אנו עדים להמשך התפתחויות בזירה הכלכלית האמריקנית .מפולת מה שאנו חווינו בימים אלו ומה שעבר בתקופה
הנסקרת שלהלן ,חודש מרץ .זוהי המשך טלטלה בשווקים.
המדדים ירדו בשיעור של  10%ובחודש הקודם רשמו ירידה של  .13%זה נגמר ? זה עבר ? סבא ברננקי הפך
לקוסם? כל הפעולות שביצע כבר השפיעו ? הזמן יעשה את שלו.
אז מה קורה פה ,למעשה? קצה של אור ,כיוון חיובי.
כמה פעמיים אמרנו סב פריים ,כמה אמרנו משבר נזילות ,כל מה שפד עשה עד כה לא מספיק ? אז הזמן יעשה את
כולנו חכמים יותר ,ככל הנראה ארה"ב מצויה במהלכו של מיתון לא מוצהר ואירופה בדרכה לכניסה גם היא .אזי ,בואו לא
נשכח משהו אחד קטן -כלכלת העולם בנויה על שתי המעצמות הללו.
אז למה להיות אופטימיים? ......

ככל שהזמן יעבור אנו נראה שינוי אקוטי בתפיסת הכלכלה העולמית ובאמריקאית בפרט ,מכל משבר האמריקאים למדים
משהו חדש.
ממשבר זה ניתן כבר עכשיו לומר שהוא עוד ייחקר רבות ,עוד יומצא עליו חוקים בסיסיים בכלכלה ,וכבר כרגע ניתן לראות
את השינוי בסקטור הנדל"ן הנשען על הסקטור הפיננסי .בשל משבר הסב פריים כיום יש צורך ב 40%הון אישי ,בכדי
לקבל מימון לרכישת בתים ,וכך גם ההשפעה על חברות .כתוצאה מכך ,קצב הפרויקטים שלהם יהיה איטי יותר אך
המינוף על מינוף לא יחזור יותר )נראה לי(.
בעולם שוק ההון ,הכלכלה בעלת השפעה של  80%ואפקט הפסיכולוגי כ .20%-בימי קיצון ניתן לראות התהפכות
במספרים ובהשפעתם ,ומפה למעשה עלינו להיות אופטימיים .השווקים הגיבו קצת בחריפות לנתונים הרעים לכאורה
אך אף אדם איננו יודע את עומקם .נכון שהמצב לא ורוד כפי שהיה בחמש השנים שחלפו אך ניתן לומר שהתקופה
ה"קשה" כבר מאחורינו ,לדעתי כבר בסוף השנה הזו ,בטח ובטח בשנה הבאה עלינו לטובה אנו נראה את המצב
המשתפר בשווקים.
נו תשאלו למה?
בישראל ,לו המשברון הנוכחי ,לא היה פוגע בצמיחה ,לא היה יורד מממוצע הצמיחה שנאמד בשנתיים האחרונות ,זאת
בשל ירידה ביצוא והפסדי המשק וכן בשל ירידת הדולר המשק צמח ב 2%בלבד.
בארצות הברית שפופוליסטיות המשבר הגיעה גם אל מערכת הבחירות ,הציעה הגב' הילארי קלינטון באחד מנאומיה,
שהממשל יקנה בתים העומדים בפני עיקול או יעמיד קווי אשראי בתנאים נוחים לבעליהם ,כדי למנוע את החרפת
המשבר.
למה הדולר יורד ומחירי הסחורות עולה?
עליית מחירי הסחורות בעולם היא פועל יוצא לנפילת הדולר.עליית מחירי הסחורות נובעת מכמה סיבות בסיסיות:
א -חלופה למניות כאפיק השקעה ,ביקוש היצע .
ב -סין ממשיכה להגדיל ביקוש לסחורות.
אז מה הסממן שכולם אומרים שיש אינפלציה ?
המשוואה ממה שקורה בשווקים :עליית מחירי האנרגיה והסחורות מעלה את האינפלציה בארה"ב ,ובשאר העולם.
בעבר ,מחירי הזהב ומתכות עלו בעיקר בתקופות של אינפלציה ואי-ודאות כלכלית .משמע זינוק במחירי האנרגיה
והסחורות בעולם מביא לעליית החשש מאינפלציה.
מט"ח :סטנלי פישר היקר  ,גאון ,איש משכמו ומעלה.
כל הכבוד ! צעד חשוב נקטת .הכנסת את עצמך לרשימת סוחרי המט"ח לשנתיים הקרובות במשך שנתיים מהיום רק
תרכוש דולרים .האם איחר סטנלי את הרכבת? למה לא התחיל במסע הרכישות שהשער היה קצת יותר קרוב לשפל של
 10שנים ? פתאום חסר לבנק כל כך הרבה כסף רזרבי ,אולי כדאי לדאוג קצת לשקל שכבר חזק יתר על המידה?..
בכלכלה כמו בכלכלה שער מטבע חזק יתר על המידה יכול לגרום לבעיות ביצוא .וכן גם פערי הריבית שגדלו כרגע
ל"טובותינו" .לדעתי ,בטווח הקרוב תמשך מגמת הורדת הריבית הן בישראל והן בארה"ב .
אז מה לעשות?
תוכנית עבודה :הכול נראה בשפל ,הכול נראה זול ,מה זה זול ? זול ביחס למתי ? רוב מניות הדרג הראשון )מדד (25
מצויים במחירים נוחים וכך גם מניות הדרג השני  100/75ועל הדרג השלישי אני כלל לא רוצה לדון ,לאור העובדה כי גם
שם נחתכו מניות בעשרות אחוזים ,ובצדק.
אז איך לעבוד?
אי כניסה למניות לפני הכנת שיעורי בית ,קביעת סטופ מראש ,קביעת יעדים,
אי חשיפה מלאה לשוק ,כפי שהשוק ירד כך גם הוא יתקן כלפי מעלה אך המגמה הראשית עדיין שלילית ואת זה עלינו
לזכור .
הכותב הוא אנליסט שיווקי בזירת המסחר באופציות דיגיטליות  ,etraderהמאפשרת מסחר באופציות על מדדים,
סחורות מניות ומט"ח
בהצלחה ,נתי לייזר.

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

