הסקירה השבועית של ספונסר – 13.11.2011
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 רשמה שבוע מסחר תנודתי נוסף כשמדדי המניות המובילים סגרו במגמה מעורבת .מדדי תא
 75וגז ונפט סגרו בצד החיובי ולעומתם מדד הנדל"ן ירד בכאחוז ומדד הבנקים המשיך להדרדר ורשם שבוע מסחר שלילי נוסף
עם ירידה של כ ,2.7% -בכך השלים המדד ירידה חדה וחריגה של כ 31% -מתחילת השנה .במדד ת"א  100בלטה השבוע
לטובה מניית הכשרת היישוב שעלתה בכמעט  15%לאחר שסקייליין ,חברה הבת הקנדית ,גייסה  26.7מיליון דולר לפי שווי
של  150מיליון דולר לפני הכסף בהנפקה פרטית .המשמעות היא הצפת ערך של  98מיליון ש"ח מעל לשווי האחזקה כפי
שמופיע בספרי החברה .לאור הצפת הערך בנק אגוד העלה מעט את מחיר היעד למניית החברה ל 45 -ש"ח ,והותיר את
המלצת הקניה .מנגד ,מניות אלביט הדמיה וסרגון צנחו בכ 20% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.5% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת ללא כיוון מסוים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( נותרו כמעט ללא
שינוי בטווח הקצר וירדו בכ 0.4% -בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט ללא שינוי .מחזורי
המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.06% -מדד תא  75עלה  ,0.84% -מדד הבנקים ירד ב ,2.67% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.09%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .4.72%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.4%לרמה של  3.72ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר השבוע כמעט ללא שינוי וסגר ברמה של  1106נקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המדד
מתנהל בתנודתיות רבה מתחילת חודש אוגוסט ללא כיוון מסוים ,דבר המקשה מאוד על הניתוח טכני .כעת ,איזור 1170-1180
מהווה את ההתנגדות החשובה אותה צריך המדד לפרוץ כדי לרשום מהלך עולה משמעותי נוסף אולם כל עוד הוא יזוז בטווח
הרחב שבין  980-1180הכל אפשרי וקשה מאוד להמר בטווח הקצר לאן פניו מועדות.
מדד הבנקים -שבוע מסחר שלילי נוסף עבר על מדד הבנקים עם ירידה של  2.7%במחזורי מסחר ערים .טכנית המדד מצליח
לנעול את השבוע מעל אזור התמיכה הנקודתי ברמה של  970נק' אותה ציינו בסקירה בשבוע שעבר .טכנית גם אפשרות
הכניסה לטווח הקצר הוכיחה את עצמה עם מהלך עולה שנקטע באלימות ביום רביעי עם מעבר מעלויות של  1%לירידות של
 5%בסיכום היומי .לשבוע הקרוב צריך לשים לב לאזור של  970/80נקודות אי יכולה לשמור על רמה זו סביר שתמשיך את
הטרנד השלילי במדד עם יעד בנמוכים השנתיים סביב .910/20
מדד ת"א  -75המדד פתח את שבוע המסחר עם עליות שערים שנשמרו עד ליום רביעי בו פתח המדד את המסחר בעליות
וסיים בירידות חדות עם נר אוגף חזק מאוד בליווי מחזור גבוה .טכנית נוצר שיא יורד ראשון במדד מזה תקופה ארוכה של טרנד
חיובי ,שבירה של הנמוכים האחרונים סביב  710נקודות תפתח טרנד יורד במדד עם יעד לאזור של  680/90נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך להתחזק גם בשבוע החולף ,וכעת הוא נסחר ברמה של  3.72ש"ח לדולר .השווקים
בעולם בכלל ובשוק המט"ח בפרט עדיין שרויים בתקופה של דשדוש גס,המתאפיינת בטווחים רחבים של תנועה של
הצמדים,הסחורות והמדדים השונים ,הדשדוש הגס מתודלק גם במתיחות שסיבתה היא האי וודאות באירופה וההתרחשיות
הדרמטיות שפקדו את המדינות" החולות" בגוש ,איטליה ויוון עם החלפת ראשי הממשלה .כעת ,המטבע צפוי לבקר באזור
ההתנגדות המשמעותי סביב רמה של  3.75ש"ח לדולר ושם ייקבע עתידו.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מתנהל בתנודתיות רבה בדומה לשאר המדדים בעולם בכלל ובאירופה בפרט.
השבוע המדד יחסית התנהל בצורה מתונה ונתמך בינתיים בצורה יפה מעל רמה של  5400הנקודות וכל עוד הוא מעליה סביר
להניח שנראה מהלך עולה נוסף.
זהב  -הזהב פרץ תעלה עולה משנית למגמה היורדת הראשית אך לא החזיק מעמד בפריצה וחזר להיסחר בתחומי התעלה
העולה  ,פריצה מחודשת של  $1776תביא להמשך עליות עד  $1830שמה אנו צפויים לקבל בלימה ואולי אף היפוך מגמה
חזרה לירידות  ,מעל  $1830נראה את הזהב ממשיך למעלה לעבר  $1930ו $2000-לאונקיה.

כסף -הכסף נסחר מעל קו מגמה עולה לטווח הבינוני כאשר בשלב זה הוא מתקשה בפריצה של ההתנגדות  , $35.65שבירה
של התמיכה  $33.33תביא גם לשבירת קו המגמה העולה ולחזרה לשורט על המתכת לעבר  . $26.40מצד שני פריצה מעל
 $35.65תביא למהלך עולה לעבר רמת ה $40-שהיא התנגדות פסיכולוגית.
נפט -הנפט ממשיך לדהור למעלה ולפרוץ רמות התנגדות כאילו לא היו  ,בשלב זה הנפט השלים את היעד הראשון שלו
מהסקירה הקודמת  , $98.60-$98ההתנגדות הבאה בנפט הינה רמת ההתנגדות העגולה והפסיכולוגית  $100לחבית כאשר
ברמה זו צפויה בלימה מאוד חזקה לנפט ואולי אף היפוך מגמה  .רמת התמיכה החשובה בנפט הינה  $90וכל הזמן שהנפט
משייט מעליה ההנחה הטכנית היא לונג .
יורו/דולר -הצמד שבר את התמיכה  1.3650לאחר ימים ארוכים של דשדוש בין  , 1.3850-1.3650אתמול קיבלנו תיקון טכני
ופולבק שהגיע עד  1.3650וההנחה הטכנית שמכאן הצמד אמור להמשיך את המהלך למטה לעבר  1.3370כיעד ראשון ו-
 1.3160בתור יעד שני  .במידה והצמד פורץ חזרה את  1.3650ומתבסס מעל תרחיש השורט יבוטל וכנראה שהיורו ימשיך
למעלה לעבר  1.4280אך תרחיש זה לא סביר .
פאונד/דולר  -הפאונד הראה על חוזקה לאחרונה לעומת שאר המטבעות שנסחרים מול הדולר  ,במידה ונראה שבירה של
האזור התמיכה  1.59-1.5890אנו נראה את הצמד יורד בחדות לעבר  1.5850בתור התחלה ושבירה שמה תביא למהלך חד
לעבר  . 1.5650רק במידה והצמד סוגר בנר יומי מעל  1.6140-1.6150נקבל המשך עולה.
אוסטרלי/דולר  -הצמד נסחר בתוך תעלה יורדת שזווית הירידה שלה מראה על פאניקה בשוק ומכירות חזקות  ,ההנחה
הטכנית היא ירידות בצמד לעבר  1.00בשלב ראשון כאשר היעד הסופי של הטרייד צריך להיות ב . 0.9385-רק פריצה חזרה
את  1.0270תביא לביטול תרחיש השורט ומעבר חזרה ללונג אך תרחיש זה אינו סביר כעת.

ניתוח מניות
אלביט הדמיה ) -(1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות שלה ,בישראל ובחו"ל,
בתחומים שלהלן:
 ייזום ,הקמה ,ניהול ,תפעול ומכירה של מרכזי מסחר ובידור במרכז ובמזרח אירופה. החזקת בתי מלון ,תפעולם וניהולם בעיקר באירופה. ייזום ,הקמה ,ניהול ,תפעול ומכירה של מרכזים מסחריים ,נדל"ן למגורים ופרויקטים נוספים בהודו. הפצה ושיווק של אופנה ואביזרים באמצעות חברת הבת אלביט מסחר וקמעונאות ,שהינה בעלת הזיכיון הבלעדי לשיווק שלבננה ריבליק ,גאפ ,מנגו ו G-STAR -בישראל.
בנוב'  2010הושלמה עסקה לפיה רכשה אלביט הדמיה את השליטה בחברה הציבורית אנטר הולדינגס ,בתמורה להחזקותיה
ב-אינסייטק ו-גמידה.
ניתוח טכני -לאחר גל עליות חזק מאוד לפני כשלושה שבועות בו עלתה המניה  80%ב  5ימי המסחר ,אנו רואים שבועיים של
ירידות שערים בליווי מחזורי מסחר שקטנו משמעותית .טכנית המניה נבלמה בחמישי האחרון סביב רמה של  1200נקודות,
רמה אופקית שפריצתה המשיכה את המהלך העולה החזק שהוזכר לעיל .ישנה כאן אפשרות כניסה אגרסיבית לתיקון עולה עם
סטופ קצר שימוקם סביב  1180נקודות ,חשוב לציין שהמניה מאוד תנודתית ומסוכנת למסחר ואינה מתאימה לכל משקיע.
אינטרנט זהב ) -(1083443החברה ,אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ ,מקבוצת יורוקום ,הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית
בי קומיוניקיישנס ,המחזיקה בכ 30%-מבזק .אינטרנט זהב הונפקה כחברה ציבורית בנסד"ק בשנת  ,1999והחל ממרץ 2005
נסחרת גם בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני -ניתן לראות שהמניה עשתה גל עולה משמעותי מאוד לאחר ירידות חדות ,יצאה לתיקון יורד של  50%וניסתה
לצאת למהלך עולה מחודש .מחזורי המסחר ירדו עם העלייה האחרונה ,בנוסף שני נרות חלשים מאוד בימי המסחר האחרונים
עם מחזורי מסחר ערים מראים על מוכרים שנמצאים ברמות האלה .עוד נציין כי המניה לא הצליחה לחזור לגבוה האחרון סביב
 6500נקודות ונעצרה מתחת לכך כך שקיים שיא יורד על הגרף .כל איתותי החולשה שצוינו ונמצאים על הגרף מדליקים נורה
אדומה למחזיקי הטווח הקצר .ירידה מתחת ל  5900הנמוכים של רביעי חמישי ככל הנראה תתחיל גל מתקן מחודש.
מלאנוקס ) - (304014החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת אינפורמציה
מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים לתקשורת מהירה
המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב ,אחסון מידע
ותקשורת במערכות מידע מורכבות .נציין כי מלאנוקס רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן ב NASDAQ-תחת הסימול
 MLNXהן בבורסה בתל אביב החל משנת .2007
ניתוח טכני – המניה נקבעת לפי גרף ארה"ב ולכן הניתוח מתבסס עליו .טכנית ניתן לראות את החוזק של המניה שנמצאת
סמוך לרמות הגבוהות וסביב אזורי התנגדות לא פשוטים ברמה של  35-36.8דולר למניה שמכניסים מוכרים .עוד נציין
שהתנועה במניה חיובית עם שיאים עולים וקונים שמגיעים כל פעם מרמות גבוהות יותר .פריצה של הגבוהים האחרונים תיתן
אפשרות כניסה ללונג עם סטופ ב  ,$35שורטיסטים יחפשו את השורט סביב הרמות האלה עם סטופ ברור בפריצה של .$37

אבנר ) -(268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נולדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף  ,כללי
מצד אחד לבין אבנר נאמנויות מצד שני-כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות של חיפוש נפט
וגז בישראל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המנייה שנמצאת תחת תיקון עולה למהלך היורד האחרון הגיעה עד סמוך לקו המגמה היורד הראשי
באזור  225ויצאה למימוש כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת  .210-שבירת  210יאשר המשך מימוש בעוד פריצת
קו המהלך היורד הראשי יאשר המשך תנועה עולה.
דלק קבוצה ) -(1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות ,פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר
בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה פרצה לאחרונה קו מהלך יורד וכ"כ את הרמה האופקית  .68800-רמה זו הינה התמיכה
החשובה כעת לטווח הקצר .+המניה כעת ממשיכה במסגרת התיקון העולה למהלך היורד האחרון ,כאשר ,רמת  80000מהווה
התנגדות חשובה להמשך .איתות חיובי המשכי רק בפריצתה .כאמור התמיכה המהותית כעת.68800 -
על רגל אחת
 – TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול.
המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  43דולר
משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האיתות העולה המתקן .התמיכה
הקרובה הינה על רמת  40דולר ומתחת על  .38כאמור איתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
בזק ) – (230011המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .עם זאת ניכר כי תנועה עולה
מתקנת עדיין בתוקף  ,ורמת  804היא רמת ההתנגדות הקרובה שרק פריצתה יאשר איתות להמשך התיקון העולה .התמיכה
הקרובה נמצאת ברמת  .744כך שלמעשה יש לחכות בשלב זה לאיתות ההמשכי .כל הנתונים מתייחסים לרמות שערי הסגירה.
דיסקונט השקעות )  -( 639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי-המניה נמצאת במסגרת של תיקון
עולה למגמה היורדת החדה שראתה המניה בחודשים האחרונים .בשלב זה רמת  4194הינה הרמת ההתנגדות הקרובה
ואילו רמת  -3500תמיכה חשובה .איתות להמשך הכיוון יתקבל בעת יציאה מתחום טווח זה .ביום המסחר האחרון בדקה
המנייה את התמיכה על  3500וסגרה מעליה.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי רמת  45.1מהווה התנגדות אופקית
חשובה ,ולכן רק בפריצת רמה זו יינתן איתות להמשך תנועה עולה .בשלב זה ניכרת תנועה רוחבית בתחום  42לרמת
ההתנגדות שצוינה.

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.

