הסקירה השבועית של ספונסר – 15.05.2011
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 מקוצר וחיובי ,מלווה בעליות שערים קלות עבר על הבורסה בת"א .המדדים המובילים סיימו
בעליות שערים של כ 1% -בממוצע כשמדד הנדל"ן עלה מעט פחות בעיקר בגלל מניית אפריקה שסיימה את השבוע בירידה
של כ 7.5% -ומכיוון שמשקלה במדד הוא למעלה מ .10% -במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות הטכנולוגיה כגון מלאנוקס ,נס
טכנולוגיות ואיזיצ'יפ שעלו בכ 11% -בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד השלילי בלטו מניות התקשורת אינטרנט זהב ובי
קומיוניקיישנס שירדו בכ 4% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה מעורבת ,מדדי התל בונד נסחרו ללא שינוי מהותי .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם
נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים קלות בטווחים הקצרים של כ0.2% -
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.25% -בטווח הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים יחסית לממוצע
ועמדו על כ 1.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,6..1% -מדד ת”א  75עלה ב ,6.61% -מדד הבנקים עלה ב ,6..1% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  ...1%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  ...11%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית
של  6.5%לרמה של  3.50ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1291נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד נתמך כצפוי מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1280הנקודות ומשם תיקן מעט כלפי מעלה .רק שבירה של
רמת תמיכה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד ברמה של  1220נקודות .כל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה בצורה ברורה
את איזור  1345-1350נקודות לא יתקבל איתות קניה (לונג) אולם ברגע שפריצה כזו תתרחש אנחנו צפויים לקבל מהלך עולה
חד ומהיר של כ 10% -ולדעתי מהלך כזה צפוי להגיע והוא רק עניין של זמן.
שקל-דולר – הדולר עלה בכ 1.5% -נוספים בסיכום שבועי במקביל למגמת ההתחזקות שלו בעולם .מהבחינה הטכנית הדולר
נתמך באיזור  3.36ש"ח לדולר ומשם התרומם בצורה חדה והגיע להתנגדות חשובה באיזור  3.50-3.52ש"ח לדולר ובמידה
ויפרוץ כלפי מעלה תשתנה המגמה ,במידה ולא הוא צפוי לחזור כלפי מטה עם יעד ראשון בתמיכה המדוברת.
מדד הבנקים  -מדד הבנקים סיים את שבוע המסחר המקוצר בעליות שערים של  1.4%ובתנודתיות גבוהה ,ניתן לראות בגרף
שהמדד נמצא בשבועיים האחרונים בטווח מסחר צר של  1342שהוא הגבוה השבוע ל  1392אזור נמוך שבועי פריצה לכיוון
העולה ככל הנראה תחסל את המהלך היורד ויעד קצר סביב  1400נקודות ,שבירה של  1290נקודות תוציא יעד יורד עד ל
 1220נקודות כשבדרך יש אזור תמיכה אופקי סביב .1250
מדד נדל"ן  - 65מדד הנדל"ן מהחלשים במדדים השבוע עלה קצת פחות מחצי אחוז בסיכום שבועי .בגרף המחיר ניתן לראות
את אזור  340נקודות כאזור תמיכה מהותי לטווח הקצר ,המחיר נצמד לרמה זו בשבועיים האחרונים והגבוה בתקופה זו נמצא
סביב  .350/1גם כאן טווח המסחר הצר יוציא בסופו של דבר תנועה חדה עם פריצה או שבירה לאחר הכיוונים ועד אז המדד
ימשיך לדשדש בטווח מחיר צר של  10נקודות.
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .תנודתיות רבה מאפיינת השבוע את
המדד ,לאחר עליות של יומיים בתחילת השבוע קבלנו ירידה חדה מאוד ביום רביעי וחזרה לעליות ביום חמישי האחרון ,המדד
למעשה מבצע התכנסות מחירים סביב אזור השיא השנתי כשפריצה לאחד הכיוונים יוציא יעד של כ 35/40 -נקודות לאותו
הכיוון .כמו כן חוסר השקט מכיוון שוק הסחורות משפיע לא מעט על המדדים והתנודתיות שבהם ולכן אנו רואים את העצבנות
הזאת סביב השיאים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש במקום בימים האחרונים לאחר שלא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות
החזקה סביב  6100נקודות .רק פריצה ברורה כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.

ניתוח מניות
בזק ( - )1...66החברה ,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 התקשורתהסלולרית
 -.תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת).
 טלוויזיה 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.
ניתוח טכני – משבירת רמת  980נקודות בינואר השנה ניתן לראות שהמניה למעשה נסחרת בתנועה צידית בחודשים
האחרונים ,התנגדות ברורה נמצאת סביב  980נקודות ואילו תמיכה נמצאת סביב רמה של  890נקודות למרות שהשבוע ראינו
בדיקה של רמה זו ואף נמוך מכל (נגיעה ב  ,)885סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה סביב רמת התמיכה עם סטופ של אחוז –
שתיים למטה.
דלק קידוחים ( - ).15.1.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.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת על קו תמיכה עולה א"ט ,נותרת
תחת מהלך עולה כללי ,אולם לאחרונה נסחרת בדשדוש או יותר נכון בתוך התכנסות מחירים  ,כאשר –רמת  1410במונחי
סגירה מהווה התנגדות ואילו קו התמיכה העולה הראשי ,מהווה תמיכה באזור  .1300איתות מהותי יתקבל ביציאה מתוך
התכנסות זו .למעקב צמוד.
שיכון ובינוי ( - )6.968.1החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני על התנהגות המנייה ,מראה כי עדיין קו המהלך העולה
ארוך הטווח עושה את העבודה והמנייה נותרת מעל תמיכתו .לאחרונה ניכרת התכנסות מחירים  ,בתחום  1000כהתנגדות ו-
 900כתמיכה ,כאשר איתות מהותי יתקבל ביציאה מתחום זה ,עוד נוסיף כי השבוע נגעה המנייה שוב בתמיכת  . 900למעקב.

על רגל אחת
ישראמקו ( - )1.1.61מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה במסגרת התיקון
העולה למימוש האחרון ,להתנגדות כפולה על רמת  .45.53ומשם נסוגה .רק יכולת לפרוץ רמה זו ,יאשר איתות חיובי
המשכי ,עם יעד לאזור  .50התמיכה המיידית נותרת ברמת  ,42ואילו החשובה על .40
רציו ( - ).8..65מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה ננעלה ביום המסחר האחרון
על התנגדות קו מגמה יורד לטווח קצר .ככלל עדיין המנייה נתונה תחת מימוש ,ורק יכולת פריצת קו המהלך היורד יאשר
איתות חיובי ראשוני כל שהוא עם יעד קרוב על .48.4-התמיכה הקרובה על רמת  .42.6-למעקב.
טבע ( - )TEVAמניית טבע  ,הנסחרת במקביל אצלנו במדד ת"א  25וכן בארה"ב ,תיקנה השבוע במעט חלק מהמהלך
היורד שלה לאחרונה .טכנית ,רמת  50דולר מהווה כעת התנגדות ,כאשר המנייה השבוע פרצה קו מהלך יורד  ,תוך
מחזורי מסחר גבוהים .השאלה כעת האם זה רק תיקון טכני למהלך היורד או שינוי? התשובה הטכנית הינה שחוץ
מרמת התנגדות  50הדולר הקרובה יש לנו את ממוצעי  50ו 200-כרמת התנגדות באזור  ,51-ורק פריצתם יאשר
כנראה שינוי מהותי ולמעשה סיום המהלך היורד כמגמה ,לפחות לטווח הקצר –בינוני.

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 שהוזכ רו 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.

