הסקירה השבועית של ספונסר – 13.02.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – בסיכום שבועי נרשמה מגמה מעורבת במדדים המובילים וזאת לאחר פתיחת שבוע חיובית וסיום שלילי.
מדדי המעו"ף ,הנדל"ן והבנקים סיימו בעליות שערים קלות ומנגד ,מדדי ת"א  75והתל-טק סיימו בירידות של כאחוז בממוצע.
במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות הנדל"ן ובעיקר מניית כלכלית ירושלים שזינקה בכ 14% -לאחר קבלת המלצה חיובית
במיוחד מפסגות ,אחריה ברשימת העולות ניתן למצוא את מניות אלון רבוע כחול ואפריקה נכסים שרשמו עליות של כ9% -
בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית רציו התהפכה לאור שמועות שליליות לגבי המצאות נפט ורשמה ירידה חדה של כמעט .10%
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 0.4% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית
למרות המשך עליית תשואות בארה"ב באג"ח ל 10 -שנים שהגיע לרמת תשואה של  ,3.72%שערי אגרות החוב הצמודות
למדד רשמו עליות שערים של כ 0.25% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות הארוכות )השחרים( רשמו עליות
מתונות יותר של כ 0.1% -בממוצע .מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ועמדו על כ 2.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.25% -מדד ת”א  75ירד ב ,1.00% -מדד הבנקים עלה ב ,0.31% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  1.04%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .1.25%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  0.67%לרמה של  3.688ש”ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף עלה מעט בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1302נקודות ,ההתנגדות הטכנית הקרובה שנוצרה
במהלך השבוע נמצאת באזור  1327-1328נקודות אולם ההתנגדות היותר משמעותית נמצאת באזור של  1345נקודות ורק
פריצה ברורה שלה תהווה איתות קניה מחודש כשכרגע המדד צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות ובטווח רחב יחסית
של  1280-1345נקודות עד שיגיע טריגר חדש ,התמיכה החזקה והחשובה ביותר קיבלה בשבוע שעבר משנה תוקף לאחר
שתמכה שוב במדד המעו"ף והיא נמצאת ברמה של  1280נקודות.
שקל-דולר – הדולר ירד מעט במהלך השבוע החולף וכעת נסחר סביב רמה של  3.69ש"ח לדולר מעל רמת התמיכה החזקה
אותה ניתן לראות בגרף השבועי המצורף של  3.65ש"ח לדולר .פריצה ברורה יותר כלפי מעלה תשלח את הדולר לכיוון 3.90
ש"ח לדולר ומנגד שבירה של התמיכה הקרובה תשלח את הדולר חזרה למטה לרמות התמיכה סביב  3.50-3.53ש"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 המשיך לעלות גם השבוע ופרץ גם את רמת ההתנגדות אותה ציינו כיעד לאורך כל הדרך ברמה של  7200נקודות
וכעת סביר להניח שהמדד ימשיך לעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור  8150הנקודות.

ניתוח מניות
ישראמקו ) – (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להפגין את החולשה שמאפיינת אותה בשבועות האחרונים ,נסחרת כעת מתחת לשתי רמות
התנגדות חשובות האחת ב  39.8והשניה ב  41.1נק' ,רק פריצה של רמות אלה והתבססות מעליהן תאפשר קניה של הנייר
בשלב זה .מלמטה רמת התמיכה המהותית והחשובה ביותר שוכנת ב  35נק' ,שבירה של רמה זו תביא להעמקת המימוש.
לאומי ) – (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית 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 נמצאת במהלך יורד מתקן ובשלב זה נראה כי הוא עדיין לא הגיע לסיומו ,רמת ההתנגדות הקרובה
שוכנת ב  1721נק' ואילו רמת התמיכה הקרובה ב  ,1628פריצה או שבירה של הרמות הנ,ל יתנו את האות למהלך הבא.
להערכתי התמונה הטכנית מצביעה על ירידות נוספות בטווח הקצר בנייר.
אבנר יה"ש ) – (268011החברה ,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 .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר
הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה
בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בדשדוש יורד ,ביום המסחר האחרון ננעל המסחר בדיוק על הגאפ הפתוח שהיה ברמת  237נק',
שבירה של רמה זו תשלח את המחיר לבדיקה נוספת של השפל האחרון ואף למטה מזה ,מאידך היפוך כאן ופריצה של
ההתנגדות ב  253יאותתו על סיום המהלך המתקן וחזרה לעליות.
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.
רשת).
סיום
)נקודת
ונס”ר
אינטרנט
שירותי
בינלאומית,
תקשורתטלוויזיה 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.
.25
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ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מימוש בשלב זה ,על הגרף ניתן לראות שלושה שיאים ושני שפלים יורדים ,בום המסחר
האחרון ננעל המסחר מתחת לרמת התמיכה ב ) 1014גאפ שנותר פתוח( מה שמעיד על אפשרות טובה להמשך מימוש
ובדיקה של רמות תמיכה נמוכות יותר ב  974-980נק' ,שבירה של רמות אלה תהווה איתות טכני שלילי נוסף ותביא להעמקת
הירידות בטווח הקצר.
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
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נוספים.
עסקים
ופיתוח
לייזום
ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מימוש בשלב זה כאשר לדעתי הנרות האחרונים שנראו בימים האחרונים מצביעים על
המשך מימוש בטווח הקצר ,רמת ההתנגדות החשובה שוכנת כעת ב  4468שח למניה וכל זמן שהמחיר נותר מתחתיה
המימוש בתוקף ,מלמטה רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  4200שח למניה ,שבירה של רמה זו תעמיק את המהלך היורד.
לסיכום ,החזק עם סטופ בשבירת .4200
פריגו ) – (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב’  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
נקיון.
מוצרי
דטרגנטים,
סבונים,
טואלטיקה,
קוסמטיקה,
מוצרי
הכולל
הצריכה
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור ,בשלב זה מדשדשת מתחת לרמת ההתנגדות  ,$72.5פריצה של רמה זו
תשלח אותה לניסיון פריצה של השיא השנתי ברמת  ,$74.5מלמטה רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  70ואחריה ב $68
)גאפ פתוח( וניתן בהחלט לומר שכל זמן שהמחיר נותר מעל שתי התמיכות הנ"ל הכיוון הכללי של הנייר נשאר חיובי.

סלקום ) – (1101534החברה ,סלקום ישראל בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה ,במתן שירותי
תקשורת ניידת בשיטה התאית )תקשורת סלולרית( בישראל .במסגרת פעילותה מציעה סלקום ללקוחותיה שירותי טלפון
בסיסיים ,שירותים נלווים כגון תא קולי ,שיחה מזוהה ושיחה ממתינה וכן שירותי ערך מוסף כשירותי מידע ובידור .כמו כן

אחריות

לציוד

זה.

שירותי
ובמתן
קצה
ציוד
במכירת
סלקום
עוסקת
סלקום רשומה כחברה דואלית ,מאחר ומניותיה נסחרות הן ב NYSE-והן בבורסה בתל אביב.
היום והמנייה נקבעת בת"א  ,הניתוח הטכני יתבסס על הגרף המקומי  ,שם ניתן לראות כי  ,המנייה עדיין נותרת כללית תחת
מהלך עולה ברור  ,אם כי לאחרונה  ,נכנסה למימוש מסויים  ,כאשר בשלב זה המימוש עדיינ בתוקפ .אולם ביום המסחר
האחרון הגיעה המנייה עד להתנגדות קו מהלך יורד  ,בשילוב ממוצע  ) 50על רמת  , ( 11643שלמעשה התנגדות זו
מבדילה את המצב של היות המנייה במימוש או לא .לכן  ,יכולת לפרוצ התנגדות כפולה זו  ,יאשר אתות חיובי ראשוני
לאפשרות סיום המימוש  ,ברור שכל עוד אינ פריצה – המימוש בתוקפ .כ"כ התמיכה החשובה הינה קו המהלך העולה לטווח
הבינוני המשורטט על הגרפ ,ולמעשה ניתן להגיד שיש לנו כאן צורת התכנסות בין קו מהלך יורד לקו מהלך עולה שהאתות
המהותי יתקבל ביציאה מהתחום .ל מ ע ק ב .

לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
–
פז נפט )(1100007
ציבוריות.
דלק
תחנות
והמסחר:
התדלוק
מתחמי
מגזר
 שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25כאשר מבט טכני מראה  ,כי  ,המנייה נותרת בתצורתה הכללית תחת מהלך עולה
ברור .לטווח הקצר אנו עדים כעת במימוש מסויים  ,שהוא עדיין בתוקפ בשלב זה .רמת  65000הינה התמיכה המיידית
בשלב זה ואילו התמיכה החשובה לטווח הקצר הינו קו המהלך העולה כנראה על הגרפ .יכולת המנייה לפרוצ את רמת השיא
על – 67190יאשר אתות חיובי נוספ וסיום המימוש הנוכחי .למ ע ק ב.

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 נכשלה השבוע בפריצת ההתכנסות הברורה  ,מה שאומר שבשלב זה המשכ
תנועת ההתכנסות נותרת בעינה .
רציו )  – (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת במימוש כעת הגיעה
לתמיכה חשובה על רמת  , 57.7כאשר שבירת רמה זו יאשר  ,יעד על רמת  .55היפוכ ברור על התמיכה שלמעשה הינה
תחתית תבנית עולה יאשר חזרה לרמות השיא בשלב  ,1באזור ....68ל מ ע ק ב.
הראל השקעות ) – (585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי  ,המנייה שנמצאת במהלך
עולה ברור לטווח הבינוני ארוך ,נמצאת עדיין תחת מימוש לטווח הקצר .טכנית  ,היא מתקרבת לרמת תמיכה חשובה על -
 20000כאשר ברמה זו ייקבע האתות ההמשכי  ,לפחות לטווח הקצר ,היפוכ במחזור= אתות קנייה....שבירת התמיכה
=אתות שלילי להמשך מימוש .ל מ ע ק ב.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנותsponser 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.

