הסקירה השבועית של ספונסר – 13.10.2013
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 חיובי נוסף ,תוך מחזורי מסחר ערים .המדדים המובילים סיימו בעליות
שערים נאות של כ 5.2% -בממוצע ,בהובלת מדדי התקשורת ,הגז ונפט והנדל"ן שעלו בכ 5.2% -כל אחד .במדד ת"א 011
בלטו לטובה מניות ישראמקו ,כלל ביטוח ,נצבא ונורסטאר שעלו בכ 7% -כל אחת .מנגד ,מניית בז"ן המשיכה להתרסק,
והשילה השבוע כ 55% -מערכה ,בכך השלימה ירידה של כמעט  21%מתחילת השנה .הירידות במניית החברה הגיעו על רקע
חוסר יכולתה לעמוד בקובננטים שהעמידו לה הגורמים המממנים ,עובדה שאילצה אותה להעלות את שיעור הריבית המשולם
להם .מחזורי המסחר המשיכו להתרחב ועמדו על כ 0.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מתונה .מדדי התל בונד עלו בכ 1.0% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר והבינוני,
ובכ 1.52% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.12% -לאורך כל העקום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,9..2% -מדד ת"א  72עלה ב ,4.21% -מדד הבנקים עלה ב ,4..1% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  0.13%ומדד נפט וגז עלה ב .0.13% -בשוק המט”ח ,לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד ,הדולר התייצב
ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.25ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 5.2% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0525נקודות ,וזאת לאחר שפרץ
בצורה ברורה כצפוי את ההתנגדות הקשה ברמת  0521הנקודות ,פריצה אותה חזינו בכל התחזיות האחרונות .כעת ,למרות
שצפויים תיקונים קטנים בדרך המדד צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים ששוכן סביב אזור  0552נקודות,
ולהערכתנו אף יצליח בכך בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – גם השבוע מדד הבנקים המשיך לזחול למעלה כשהוא מתקשה סביב רמת  0551נקודות בטווח הקצר .הנחת
העבודה של המשקיעים צריכה להיות ברורה ,כל עוד המדד מעל  002200511היעד העולה הינו לאזור של  0511נקודות ,היעד
נגזר מגובה הדשדוש של החודשים האחרונים כשהמדד נעל בין  0011-0511נקודות .רק ירידה מ  0021ונעילה שבועית
מתחתיו תערער את היעד שלנו.
מדד ת"א  – .1מדד מניות השורה השנייה סיים את שבוע המסחר סמוך לגבוה השנתי .גם כאן אנו רואים זחילה למעלה ואין
ספק שצריך תיקון טכני מסוים לאגור כוחות להמשך תנועה עולה ,ההתנגדות הטכנית הקרובה נמצאת סביב  211נקודות שהם
אזור התנגדות במדד מתחילת  5100ואינם נראים בגרף המצורף.
מדד הנדל"ן  – 41מדד הנדל"ן היחיד שעשה תנועה עולה מהותית השבועי ופרץ את אזור השיא השנתי סביב  567-2נקודות.
הפריצה אומנם התקיימה אולם לא נראה שיש חדוות קניות במדד כשהוא זוחל למעלה בחצי השני של השבוע ומסיים סביב
 571נקודות .הנחת העבודה צריכה להיות ברורה כל עוד המדד נסחר מעל לגבוה האחרון סביב  567נקודות ,היעדים של
המדד הם כלפי מעלה לכיוון  521-511נקודות .ירידה מתחת ל  567-2תערער את היעדים ויכולה לאשר פריצת שווא.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף ונסחר היום (שישי) ברמה של  5.25ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים חדות במדדים המובילים ,על רקע אופטימיות של הפעילים בנוגע לפגישה
בין הנשיא ברק אובמה לראשי המפלגה הרפובליקנית ,שנערכה לאחר המסחר ,ולא הניבה לעת עתה תוצאות משמעותיות.
אתמול (חמישי) פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע שעבר אשר עמדו על  575אלף דרישות חדשות .הצפי
בשוק היה לקריאה של  517אלף דרישות ,זאת לעומת  512אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת כאמור
באזור  5.21ש"ח לדולר ,וההתנגדות הקרובה נמצאת ברמה של  5.27ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 51הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  51המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )5112מדד המניות הצרפתי הצליח להתמך מעל אזור  5011-5021הנקודות ,ובכך
התקבל איתות קניה ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של  5211נקודות.

ניתוח מניות
בריינסוויי ( – )4433.4.החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות
נפוצות בתפקוד המח .החברה פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות,
הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – מאמצע יוני האחרון המניה זזה בטווח מסחר של  2011-2711נקודות (פרט לשבירה רגעית של  2111הנקודות
וחזרה מעליה שבוע וקצת לאחר מכן) ,חגיגת מניות הביומד פסחה על המניה אולם בשבוע האחרון התעוררו שוב מחזורי
המסחר כשהיא מצליחה להחזיק מעל רמת תמיכה נקודתית סביב  2021נקודות .רמת  2211הגבוה השבועי היא ההתנגדות
הקרובה ומעליה רמת התנגדות מהותית סביב  262102711נקודות.
דיסקונט השקעות ( – )302340תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בנות ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל”ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים והאגרוכימיה .בין אחזקותיה
העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין ,שופרסל ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת ברמות סמוך לר מות שיא שנתיות כשהיא נתמכה ביום המסחר האחרון מעל לגבוהים האחרונים
סביב  5521-5511נקודות .אזור הגבוה השנתי סביב  5211נקודות הוא התנגדות קרובה .אנו מצפים שנראה בשבוע הקרוב
תחילת תנועה עולה לאחר הנר החיובי מיום חמישי האחרון ,פריצה מעל  5211יכולה להניע את המהלך ולהביא ליעד עולה
קרוב סביב  5711נקודות.
אלביט מערכות ( - )43.4491החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה ,כידוע ,זה זמן ,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בימים האחרונים המניה פרצה תבנית התכנסות מחירים עם יעד לאזור  02111יעד שהושג במלואו-כצפוי וכפי
שנאמר כאן ,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  02111נפרצה והושג היעד הבא על  02502שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .ב שלב זה התמונה הטכנית גבוהה מאוד ומימוש שהחל השבוע כצפוי עדיין תקף כאשר התמיכה
הקרובה על רמת  .02111נציין כי התמונה הטכנית עדיין גבוהה ורק יכולת פריצת  02502יאשר איתות חיובי נוסף דשדוש
בתחום רמת ההתנגדות לתמיכה בהחלט אפשרי כעת.
מזרחי טפחות ( - )32110.התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה בתנועת התכנסות מחירים בתחום קו מהלך עולה לרמת השיא
השנתי על רמת .5155עוד ניתן לראות כי תנועת ההתכנסות ממשיכה בשלב זה.התמיכה הקרובה כעת היא גם התמיכה
העולה של קו ההתכנסות ברמת  .5211לכן ,האיתות המרכזי הבא יינתן בשבירת  ,5211או בפריצת  5155במונחי נעילה
כאמור להלן יציאה מתחום ההתכנסות .נציין כי ביום המסחר האחרון המניה נעלה מעל לרמת ההתנגדות בצורה מינורית,ולכן
ההכרעה אם יש פריצה או לא,עוברת ליום המסחר הבא.
קמהדע ( - )4321442החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ולאחרונה פרצה המניה את תחום ההתכנסות ברמת
 5211והשלימה יעד על  2511כצפוי .יכולת נעילה מעל רמת  2611אישר איתות חיובי נוסף איתות שהתקבל השבוע בברור
בשילוב פריצת התכנסות עם יעד על רמת  6111כגובה ההתכנסות שנפרצה.

על רגל אחת
אפריקה ( - )344349מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,ומשני,בשלב זה
רמת ההתנגדות הקרובה יורדת לרמת  ,265ואילו התמיכה הבאה על רמת .222
אבנר ( - )93.344מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,520והיא ממשיכה
במסלול התבנית העולה עדיין .רמת אזור  ,511הינו אזור התנגדות של תקרת תבנית עולה שנפרץ לכאורה השבוע ,וביום
המסחר האחרון נבדק מלמעלה.יום הבא יאשר לנו,אם ראינו פריצה אמינה או דמי .בכל מקרה התמונה הטכנית במניה רוויה.
כלכלית י-ם ( - )42.343מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .02המניה שנמצאת במהלך עולה ,פרצה
לאחרונה את רמת  5511ואף את רמת  5566ונעלה גאפ פתוח .כעת רמת ההתנגדות עומדת על טווח המחירים 5611-5621
זו רמת התנגדות מהותית,משמעותית וחשובה מאין כמוה בכל הטווחים .מנגד התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  .5567איתות
חשוב יתקבל ביציאה מתחום זה שצוין.

כיל ( - )9.4341מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת אזור .5122ניתן לציין כי המניה פרצה קו מהלך חשוב ומהותי באזור ,5211וכל עוד המניה נותרת מעל קו
זה,אזי התיקון העולה תקף .מנגד,יכולת נעילה מעל ,5122יאשר את יעד  5511במיידית.
בזן ( - )912391.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי המניה ממשיכה לשהות תחת איתות שלילי,
והשבוע אף המשיכה דרומה.רק יכולת נעילה מעל אזור  016.2יאשר איתות חיובי ראשוני,לתיקון עולה משמעותי,כל עוד שזה
לא קורה,האיתות השלילי תקף.
פרטנר (  - )43.01.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א ,52לאחרונה נסחרות בתחום רוחבי בנטייה עולה .בשלב זה
,רמת  5211במונחי נעילה מהווה רמת תמיכה חשובה,לאחר שזו נפרצה לאחרונה .איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל
רמת אזור  .,5111-5121נציין כי אזור התנגדות זה מהותי ביותר כהתנגדות לשינוי כיוון מעבר לטווח הקצר,וזאת עקב מגבלת
מניפת פיבו שני-שליש.
סלקום ( - )4434101מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות במהלך עולה,כאשר רמת ,5511עולה כעת לתמיכה
הקרובה,עקב פריצתה השבוע.נציין כי ברמת אזור  ,5571נמצא קו מהלך עולה תקרת תבנית ,שביום המסחר האחרון,המניה
נכשלה בפריצתו.
בבילון ( - )4434333מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת עדיין מעל קו תמיכה עולה כפול וברור,מה
שאומר,שהתנועה העולה שרירה עדיין .התמיכה הקרובה והחשובה מסומנת על  5211במונחי נעילה ואילו ההתנגדות הקרובה
נמצאת ברמת אזור  ,5271קו מהלך יורד.

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 ההו דעה 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 .
אי ן 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.

