הסקירה השבועית של ספונסר – 14.07.2013
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 רגוע יחסית במגמה חיובית .המדדים המובילים עלו בכ 2% -בממוצע
כשמדדי התקשורת והבנקים מובילים בראש עם עלייה של  4.5%ו 2.2% -בהתאמה .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות
סיליקום ודסק"ש שקפצו בכ 00% -כל אחת .בנוסף ,מניות בבילון ,ביג ודלק רכב עלו בכ 2% -כל אחת בממוצע .מנגד ,מניית
בז"ן המשיכה להתממש וירדה השבוע בכ 6% -נוספים ובכך השלימה נפילה של  22%מתחילת השנה .מחזורי המסחר לא היו
יציבים ועמדו על כ 211 -מיליון ש"ח ליום ,כשביום ראשון נרשם מסחר נמוך במיוחד של כ 501 -מיליון ש"ח ,ומנגד ביום חמישי
נרשם מחזור ער של למעלה מ 0.2 -מיליארד  ,₪בעיקר בזכות פקיעת האופציות השבועית החדשה.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כ.1.0% -
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן
ממוצע) הקצר אולם ירדו בכחצי אחוז במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה בטווח הקצר-
בינוני וירדו בכ 1.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3..1% -מדד ת"א  54עלה ב ,9..2% -מדד הבנקים עלה ב ,9..1% -מדד הנדל"ן 04
רשם השבוע עלייה של  3..9%ומדד נפט וגז עלה ב .0..3% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עלייה שבועית של
 3.1%לרמה של  2.45ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.6% -במהלך השבוע החולף ,לאחר שנתמך כצפוי מעל רמת התמיכה שנמצאת באזור 0051
הנקודות ,וסגר ברמה של  0204נקודות .רק שבירה של רמת התמיכה באזור  0051נקודות ,תבשר על המשך ירידות שערים
לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת ברמה של  0064נקודות ,אולם המשך עליות בארה"ב לא ישאירו ברירה לשוק
המקומי ,אלא להמשיך ולעלות לכיוון רמת  0241הנקודות .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות
מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף בעיקר לקראת סופו ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של 2.45
ש"ח לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים חדות שהובילו את מדדי ה S&P 500 -והדאו ג'ונס לשיאים
חדשים .זאת לאחר שאתמול יו"ר ה'פד' בן ברננקי הרגיע את השווקים כאשר טען כי המדיניות המרחיבה לא תיפסק בקרוב.
ברננקי ,חזר והדגיש אתמול את עמדת הבנק המרכזי ,כי לא מתוכננת העלאת ריבית בתקופה הקרובה ,גם אם יעד האבטלה
של  6.4%יושג .הריבית האמריקנית אפסית כיום ,כחלק מהמדיניות המוניטרית של ה'פד '.בדבריו הוא ביקש להבהיר ביתר
שאת את מדיניות ה'פד' ,אשר מזרים לשוק מדי חודש  24מיליארד דולר ברכישות אג"ח ,שאמורות להפסק לחלוטין עם השגת
יעד האבטלה" .בהנתן חולשת שוק העבודה והאינפלציה נמוכה ,ייתכן ורק הרבה אחרי שנגיע ל 6.4%-שיעורי הריבית יגיעו
לרמה משמעותית" .מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש סביב אזור  2.61ש"ח לדולר ואם לא תהיה הפתעה חדשה ,המטבע
האמריקאי צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  21החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף (משנת
 )0556מדד המניות הגרמני נתמך והצליח לעלות חזרה מעל לרמת  2111הנקודות בעזרת עלייה חדה של כמעט  4%השבוע,
ובאזור זה ייבחן בימים הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השבוע האחרון בדיוק באמצע טווח הדשדוש בו הוא נסחר ב  5-2החודשים האחרונים.
טכנית ,הצפי הוא להגעה לאזור העליון של הטווח סביב  ,0021-0211כשבדרך ישנו פער מחירים פתוח ברמה של 0051
נקודות והתנגדות סביב .0024
מדד הנדל"ן  – 3.מדד הנדל"ן סיים את שבוע המסחר עם נר אדום ושלילי למרות שנעל את המסחר בעליות שערים קלות.
טכנית המדד נמצא סמוך לגבוה האחרון סביב  245נקודות ,סגירה מעליו תאשר יעד לאזור התנגדות מהותי מהעבר סביב 264
נקודות שהוא גם השיא השנתי שנקבע בתחילת יוני.
מדד היתר  – .0גם מדד היתר ביצע תנועה עולה השבוע והוא שוב מתקרב לאזור של  421הנקודות .הצפי שלנו הוא להמשך
מימוש במדד בטווח הקצר אולם נעילה מעל  421נקודות תעמיד השערה זו בסימן שאלה עם פוטנציאל לחזור לשיא האחרון
ואף גבוהים חדשים .חזרה השבוע לירידות שערים וירידה מרמה של  411נקודות תעמיק את המימוש במדד.

ניתוח מניות
בבילון ( – )3303...החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני – בשבוע המסחר הקודם המניה עלתה במדור ניתוח מניות והתנהגה בדיוק כפי שציפינו ,המניה פרצה את 2211
נקודות והמשיכה קדימה גם לפריצת קו האלכסוני שהתנגד .ביום המסחר של השבוע נעלה המניה את המסחר ללא שינוי והצפי
כעת הוא למימושים קלים ,יעד מימוש נמצא סביב  2211-2241נקודות שם יהיה ניתן לחבור למניה להמשך הטרנד .היעד
העולה שלנו נמצא סביב רמה של  25110411נקודות.
רמי לוי ( – )3301912החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2116בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי
מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – בחודשיים וחצי האחרונים המניה נעה בין השיא האחרון קצת מעל  02111נקודות לאזור התמיכה סביב
 .+06111טכנית הגרף נותן לנו מספר סימני אזהרה ,נרות אדומים חזקים שירדו מרמות השיא בליווי מחזורי מסחר ערים כמו
גם התיקון העולה האחרון שמתבצע בליווי מחזורי מסחר נמוכים .קרבה לאזורים של  02111נקודות ומחזורי מסחר נמוכים
יכולים להוות סימני אזהרה למימושים נוספים שקרובים להגיע ולכן על המחזיקים להיות ערניים בתקופה הקרובה.
כיל ( – )9.3031החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 2 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית  ,בגרף השבועי ,באזור  .2511איתות שלילי זה
,הינו מהותי כעת ,ורק יכולת חזרה מעל לקו המגמה  ,קרי מעל לרמת  , 5111יאשר בברור סיום המגמה היורדת כעת .לפי
הגרף השבועי המצ"ב  ,נראה כי התמיכה הבאה החשובה,נמצאת באזור  .3490-3500-נציין כי לפי הגרף היומי ,רמת
ההתנגדות הקרובה נמצאת על  .3655כאמור ,רק שילוב ויכולת פריצת  2511-5111במונחים שבועיים יאשרו סיום המימוש
במניה.
אלביט מערכות ( – )30.3391החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון 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 .24
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 כעת רמת  ,06111מהווה התנגדות מיידית ,ויכולת נעילה מעל ישלח המניה לעבר היעד הבא באזור .02111
התמיכה המהותית כעת נמצאת על קו תמיכה עולה לטווח הבינוני ,ברמת אזור .04211
מזרחי טפחות ( – ).2.116התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .24
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאים תחת מימוש לאחרונה ,כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור
לטווח הקצר ,+קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת 2261
במונחי נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  ,+5111בשלב זה ,כאמור נפתח
מימוש במניה ,כאשר התמיכה הקרובה שהייתה על  ,2211נשברה לאחרונה ,ולכן כעת היא מסומנת כהתנגדות קרובה
חשובה.כ"כ ההתנגדות הקובה והמיידית כעת נמצאת על רמת .2562
מגדל ביטוח ( – )30.33..החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים ,פועלת במספר תחומים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח
ארוך ,שירותים פיננסיים ,וביטוח כללי .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .24
ניתוח טכני – המניה לאחרונה נסחרת במימוש כאשר התנועה העולה הכללית נשמרת עדיין .ניתן לראות את תמיכת 466
בשילוב קו מגמה עולה ראשי ,כעת בתור תמיכה חשובה ומהותית אליה הגיעה המניה לאחרונה .איתות חיובי מהימן יתקבל
ביכולת נעילה מעל רמת 424 ,בשלב ראשון .כאמור ,שבירת  466מהצד השני ,יאשר איתות שלילי נוסף .השבוע נכשל ניסיון
פריצה של רמת  424וקו המגמה היורד.

על רגל אחת
שופרסל ( – )666016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0225רמה שהגיעה אליה לאחרונה ,ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  ,0225היא דיי חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה (בינתיים מימוש מינורי רוחבית) .אזור  0241הינו אזור תמיכה
חשוב .נציין כי השבוע ננעלה המניה בסמוך לרמת ההתנגדות על  ,0225כך שאיתות קרוב נקבל בתחילת השבוע הבא,פריצה
או כישלון.

קמהדע ( – )3021332מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור,
היתה תחת מימוש לאחרונה ,ולאחר מכן השלימה את גובה המימוש עד לרמת השיא ואף מעט מעל .בשלב זה אזור 5441-61
במונחי נעילה,מהווה את רמת ההתנגדות,כאשר אזור  5511את קו התמיכה הקרוב החשוב.כל זאת תחת מבנה טכני רווי ,מה
שאומר,כי מימוש נוסף יכול להגיע בשלב זה.רק שבירת  5511במונחי נעילה,יאשר איתות שלילי,לטווח הקצר.
בריינסוויי ( – )330063.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .41ניתן לראות שהמניה לאחרונה המשיכה במגמת
המימוש ,ובנוסף ,שברה תמיכת התכנסות באזור  .4211כאשר רמת  4111שם התמיכה החשובה הבאה .איתות חיובי
לתחילת המשך עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 4551וקו מהלך עולה שנשבר לאחרונה.
בזק ( – )910033מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,24ניתן לראות טכנית ,כי המניה שנמצאת תחת מסלול עולה,
למעשה בתבנית תעלה עולה ,הגיעה ביום המסחר האחרון לתקרת התבנית באזור  425ורק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר
איתות חיובי המשכי .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .425
ישראמקו( – )919036יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .24מבט טכני מראה כי תנועת המימוש עדיין שרירה,כל
עוד אנו נמצאים מתחת קו מהלך יורד לטווח הקצר ובהתנגדות ברמת  .62מנגד יש לנו תמיכה קרובה חשובה על  ,61כך
שאיתות קרוב על תנועה המשכית יגיע מן הסתם במשך השבוע הבא.
שיכון ובינוי ( – )30.3219מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011טכנית,ניתן לראות כי התנועה העולה העקבית של
החודשים האחרונים בהחלט שרירה וקיימת בשלב זה.לאחרונה נמצאת המניה בהתכנסות מחירים כאשר איתות פריצה שנכשל
השבוע ,נמצא ברמת  ,225.5לכן רק יכולת נעילה מעל רמה זו ,יאשר איתות חיובי המשכי .אזור  211מסומן כתמיכה הקרובה
כעת.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו0או מכשירים פיננסים.

