הסקירה השבועית של ספונסר – 06.03.2011
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 – שבוע מסחר תנודתי במיוחד נרשם בבורסה בת"א בדומה למתרחש בשאר השווקים בעולם ,מדד המעו"ף
נותר בסיכום שבועי ללא שינוי אולם שאר המדדים המובילים סיימו בירידות שערים של כ 2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א
 100בלטה לרעה מניית פרוטליקס שצללה בכ 33% -לאחר שקיבלה דחייה מה FDA -שביקש תשובות לשאלות נוספות ועלול
לעכב את האישור המיוחל בצורה משמעותית ,עוד רשמו ירידות שערים חדות מניות רציו ורבוע נדל"ן שירדו בכ 10% -כל אחת.
מנגד ,מניית רמי לוי המשיכה במסעה המופלא כלפי מעלה וקפצה בכמעט  7%נוספים ובכך השלימה עלייה של כ20% -
מתחילת השנה.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 0.3% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית על רקע
עלייה משמעותית בציפיות האינפלציה שזינקה לכ 4.3% -לטווח של שנה מהיום .שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו
ירידות שערים של כ 0.25% -לאורך כל העקום ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נסחרו במגמה שלילית כשהשחרים
הארוכים ירדו בכמעט  .0.5%מחזורי המסחר היו סביב הממוצע בזמן האחרון ועמדו על כ 1.9 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,...0% -מדד ת”א  75ירד ב ,...2% -מדד הבנקים ירד ב ,0.31% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.43%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .1.44%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית
של  0.1%לרמה של  3.61ש”ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1272נקודות .כרגע ,ניתן לראות בגרף
המצורף שהתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  1250נקודות ושבירה שלה תשלח את המדד ליעד הבא הנמצא באזור 1220
נקודות .מנגד ,ההתנגדות הראשונה כלפי מעלה נמצאת באיזור  1280נקודות ופריצה ברורה שלה תשלח את המדד בהמשך
לאיזור השיא סביב רמות של  1350נקודות .לדעתנו ,רוב הסיכויים הם עדיין שיגיע מהלך חזרה כלפי מעלה ולא תמשך
ההדרדרות דרומה.
שקל-דולר – הדולר ירד בכ 1.3% -במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.61ש"ח לדולר לאחר שלא הצליח
כצפוי לפרוץ בצורה משכנעת כלפי מעלה וכעת הוא צפוי להמשיך לדשדש מעל רמות התמיכה סביב  3.50-3.53ש"ח לדולר
ומתחת לאזור ההתנגדות הקשה ברמות  3.65-3.70ש"ח לדולר.
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 השבוע עלייה קלה וכעת ישנה מלחמה סביב רמת תמיכה חשובה באזור  7100-7300נקודות כשפריצת
 7450נקודות תהווה איתות חיובי מחודש עם יעד באזור  8200נקודות.
מדד הבנקים – גם השבוע הפגין מדד הבנקים מגמה שלילית אולם ביום המסחר האחרון עלה בחדות ,משך את הבורסה
לעליות שערים נאות ותיקן מעט את המגמה השלילית לאחר בדיקה של אזור התמיכה סביב  1250נקודות ,ניתן לראות בגרף
שהמדד נמצא בטרנד יורד כששבירה של הנמוך האחרון סביב רמת  1250ככל הנראה תיקח את המדד לרמות נמוכות יותר.
מדד נדל"ן  – 03בשבוע שעבר ציינו את טווח הדשדוש שנשבר ביום חמישי שעבר לאחר שבירה של רמת  343נקודות ,המדד
כפי שחשבנו אכן עשה תיקון בחציו הראשון של השבוע ואף יצר אזור התנגדות לטווח הקצר ברמה של  350נקודות שם הגיעו
מוכרים והמשיכו את המגמה היורדת במדד .הנמוך השבועי נמצא ברמה של  331.5וגאפ פתוח שוכן סביב  329שסביר ונראה
את סגירתו בתקופה הקרובה.

ניתוח מניות
אבנר ( – ).46.00החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל

ניתוח טכני -מניית אבנר נסחרת במדד ת"א  .25ניתן לראות כי השבוע נסחרת המנייה על תמיכת רמת  222כאשר מעליה
נותר קו המימוש היורד מהשיא האחרון .למעשה כרגע ישנם  2אפשרויות לטווח הקצר - ,היפוכ על רמת  222בשילוב מחזור
ואז היעד הראשון הינו  ,240ולעומת זאת שבירת  222יאשר אתות שלילי והמשך המימוש ל 200 -כשלב ראשון .ל מ ע ק ב.
פמס ( – )103.0.החברה ,מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ ,עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם
בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים .מוצרי פמס בנויים מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתלין .פמס
משווקת את מוצריה ללקוחות עסקיים ,אשר נוהגים למכור את המוצר הסופי ללקוחות מוסדיים (כגון ממשלות ,צבאות
ומשטרות) .מוצריה של פמס משמשים בעיקר כחומר גלם לייצור אמצעי מיגון שונים ,לרבות מיגון אישי ,מיגון רכבים קלים
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתוח טכני -ניתן לראות שהמנייה
וכבדים ,מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.
נסחרת בימים האחרונים סביב התמיכה ברמת  , 10000מה שאומר שהיא לפני הכרעה לטווח הקצר -כלומר -היפוכ על
תמיכת  10000בשילוב מחזור יאשר בשלב  1יעד על ,11150-ומנגד שבירת  10000יאשר אתות שלילי  ,לאזור  .9400ל מ ע
ק ב.
אסם ( – )4.2.02החברה ,אסם השקעות בע” מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
קפוא:
ומזון
מצונן
מזון
החדר,
תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים ,ביסקוויטים
ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה ומזון לחיות
מחמד.
ונקניקיות.
פסטרמות
וכן
וארוזים
מוכנים
סלטים
השאר
בין
כולל
המצונן
המזון
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי בשר
וגלידות
מוכנות
ארוחות
ירקות,
בסיס
על
מזון
ומוצרי
ניתוח טכני– המניה נמצאת במהלך של תיקון טכני יורד ונסחרת תחת קו מגמה יורד ברור בשלב זה .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת
על מ.נ( 100 .מסומן על הגרף) ואחריה על רמת  6000נק' ואילו רמת התמיכה שוכנת ב  5620נק' ,שבירתה תביא להעמקת התיקון
היורד .לסיכום ,לדעתי קניה תתאפשר רק עם פריצת מ.נ 100 .בשלב זה.
דיסקונט ( – )470.0.התאגיד ,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
חטיבות:
מספר
באמצעות
מתבצעת
הבנק
פעילות
השתלמות.
וקרנות
גמל
קופות
השקעות,
הגדולות.
החברות
את
כולל
זה
מגזר
עסקית:
בנקאות 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..
פרטית
בנקאות.25
ת”א
במדד
נסחרות
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מניות
ניתוח טכני– המניה במהלך יורד ברור בשלב זה ,פתחה תבנית דובית בצורה של ראש וכתפיים ,היעד הקרוב סומן סביב רמת
 660נק' ואחריו ב  620נק' ,מלמעלה ההתנגדות החשובה שוכנת ב  766נק' וניתן לומר שכל זמן שהמחיר נותר מתחתיה הכיוון
הכללי הוא למטה.
כיל ( – ).60.02החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע
 אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה .כילעוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם
אלו.
ניתוח טכני – לאחר ירידה חדה מהשיא השנתי נראו השבוע הקונים סביב רמת  5700שמהווה כעת רמת תמיכה חשובה
ומשמעותית מאד לנייר ,שבירה של רמה זו תביא לתיקון יורד עמוק יותר אך מאידך המשך התבססות מעליה תאפשר קניה
יחסית נוחה עם סטופ קרוב .במקרה של שבירת  5700תסומן רמת  -+ 5000כיעד היורד הבא.
חברה לישראל ( – )354.05החברה ,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
25
ת”א
מדד
תחת
נסחרות
החברה
מניות
נוספים.
עסקים
ופיתוח
ליי זום
ניתוח טכני – נבלמת השבוע סביב רמת המחיר  ₪ 4000למניה ונועלת את השבוע מעל רמת  ₪ 4200למניה ,להערכתי יתכן
ונראה המשך תיקון עולה בנייר בשלב זה כאשר הסטופ יוצב על רמת  4000ששבירתה תביא לתיקון עמוק יותר ,מלמעלה
ההתנגדות החשובה שוכנת ב  ₪ 4575למניה.
בזק ( – ).1..00החברה ,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.

רשת).
סיום
(נקודת
ונס”ר
אינטרנט
שירותי
בינלאומית,
תקשורתטלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים ר ב 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.
.25
ת”א
מדד
תחת
נסחרות
החברה
מניות
ניתוח טכני  -נועלת את שבוע המסחר מתחת לרצועת התמיכה  973-982ובכך מקבלת איתות טכני שלילי שהופך את הרצועה הנ"ל
להתנגדות בשלב זה .במידה ובשבוע הבא המחיר לא יצליח לחזור מעל הרמה הנ"ל היעד היורד הבא יסומן ב  930נק' .לסיכום ,קניה
תתאפשר רק בהתבססות מחודשת מעל רצועת המחירים שצויינה.
דלק קידוחים ( – )253...השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרוייקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות.
בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתנועה צידית רחבה כאשר התמיכה החשובה שוכנת ב  1185נק' ואילו ההתנגדות ב  1480נק',
איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה מהטווח הנ"ל ובינתיים ניתן לנסות ולסחור בתוך הגבולות המצוינים על הגרף

על רגל אחת
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .מניית ארביטרא Zזו  ,נקבעת בחו"ל -וע"פ
גרפ חו"ל אנו רואים כי -בגרפ שבועי המנייה עדיינ ממשיכה בתנועת התכנסות המחירים  ,תנועה שנמשכת כבר מס.
שבועות .אתות יתקבל ביציאה מתחום  50-55דולר בהתאם לכיוון היציאה.
פז נפט ( – )00....5מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי-המנייה שעדיין תחת מימוש  ,נמצאת
על תמיכה ברמת  , 60000כאשר בשלב זה  ,יכולת היפוכ על התמיכה במחזורים יאשר תיקון עם יעד  1על רמת ,65000-
מנגד שבירת התמיכה יאשר יעד על – 5720-שם ישנה תמיכה מהותית להמשך.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב .היות והיא נקבעת בחו"ל -הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חו"ל .ניתן לראות כי היעד שננקב בזמנו ברמת  78.8דולר ( -יעד של גובה פריצת התכנסות לאחרונה) ,מתקרב –ושם
המנייה תקבל את האתות הנוספ להמשכ , .כאשר יותר סביר שבאזור זה נקבל שוב מימוש בתחום התנועה העולה  ,כאשר
התמיכה הקרובה נותרת באזור 74-75 -דולר.
שטראוס ( – )524.04מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נותרת תחת מימוש מחירים ,
אולם בשבועות האחרונים יש לנו תצורת התכנסות ברורה לפני אתות יציאה כאשר -פריצת  ,5330יאשר יעד על  5600בשלב 1
 ,מאידך שבירת התמיכה על  -5150-יאשר אתות שלילי והמשך המימוש .
כלל ביוטכנולוגיה ( – )00.2.6.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי בשבועות האחרונים
נסחרת המנייה בתחום רוחבי  , 2200-2400-כאשר האתות הבא יתקבל ביציאה מתחום התכנסות זו –בשילוב מחזור-עם
יעדים בגובהה ההתכנסות .

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.
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.

