הסקירה השבועית של ספונסר – 15.07.2012
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 עם נטייה לירידות שערים .המדדים המובילים ירדו בכ2% -
בממוצע כשמדד הנדל"ן ,הצליח להשאר בטריטוריה הירוקה ומדד התקשורת בלט סוף סופ לחיוב בתיקון של כמעט 6%
בהובלת מניות הוט וסלקום שזינקו בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניות אלוט תקשורת ,איזיצ'יפ וחברות הביטוח מגדל והראל ירדו
בכ 15% -בממוצע כל אחת לאחר הפרסום על השינוי הצפוי לרעה מבחינתם בביטוחי המנהלים.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות .מדדי התל בונד עלו בכ 0.7% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( אמנם ירדו מעט בטווח הקצר
אולם עלו ב 0.6% -במח"מ הארוך )משך חיים ממוצע( ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו ב 0.45% -במח"מ הארוך.
מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד )ואף רשמו שיאים שליליים בתחילת השבוע( ועמדו על כ 600 -מיליון  ₪ליום
ונראה כי המשקיעים והסוחרים מאבדים עניין בבורסה ככל שחולף הזמן.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.50% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.91% -מדד הבנקים ירד ב ,0.24% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  0.17%ומדד נפט וגז ירידה של  .0.88%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של כ1% -
לרמה של  3.97ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1067נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ועד שלא נראה שבירה שלו כלפי מטה או פריצה מעלה הסטטוס-קוו
הנוכחי יישמר .כרגע ,רמת ההתנגדות החשובה נמצאת באזור  1080-1100הנקודות ורק במידה והמדד יפרוץ אל מעבר לרמה
זו יתקבל איתות חיובי לטווח הקצר עם יעד באזור רמת  1175הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.97ש"ח לדולר לאחר
שאמש )חמישי( המסחר בוול סטריט התנהל על רקע פרסום פרוטוקול הריבית האחרונה שהתפרסמה .בפרסום הפרוטוקולים
נודע כי רק מעטים מחברי ה"פד" תומכים בעוד תכנית להקלה כמותית  QE3כי חלקם חושבים כי דרושים כלים אחרים על-מנת
להמריץ את כלכלת ארה"ב המדשדשת .נזכיר כי ברננקי אכזב את המשקיעים כאשר לא הכריז על תכנית הקלה מוניטארית
בנאומו האחרון על רקע נתוני המאקרו המאכזבים בתקופה האחרונה .כדוגמא לכלכלה המדשדשת ניתן לראות את מס'
המועסקים בארה"ב בחודש החולף שפורסם ביום שישי המצביע על תוספת של  80אלף משרות חדשות בלבד .כלכלנים טוענים
שרק תוספת יציבה של  250אלף משרות בשוק האמריקאי תחזיר את כלכלת ארה"ב לצמיחה יציבה ובריאה .על רקע פרסום
הפרוטוקולים ,הבורסות בארה"ב סיימו בירידות שערים של עד  0.5%וכן אירופה סיימה במגמה מעורבת על אף תכנית הצנע
החדשה שהכריזה ספרד .בגזרת המט"ח ,האירו צנח לשפל חדש של שנתיים לרמות של  .1.2240הדולר האמריקאי ממשיך
להתחזק כהיותו "מקלט מבטחים" מול מרבית המטבעות המרכזיים ומדד הדולר ה  ICEנמצא ברמתו הגבוהה מאז יולי 2010
)קרדיט ל .(Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ורק שבירה חזרה כלפי מטה של רמת
התמיכה הקרובה ברמה של  3.90ש"ח לדולר תהווה איתות טכני שלילי .מנגד ,פריצה של רמת  ₪ 4לדולר ,שמהווה בעיקר
התנגדות פסיכולוגית תשלח את הדולר לבקר ברמות גבוהות בהרבה.
מדד נדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשיך להתבסס בשבוע האחרון מעל רמה של  255נקודות שהחזיקה אותו בכל ימי המסחר
האחרונים ,סוחרים אגרסיביים יכולים להיכנס ללונג על המדד עם סטופ קצר ונוח עם יעד לכיוון  267נקודות.
מדד הבנקים – המדד דשדש השבוע מעל רמה של  855נקודות שהייתה עד לפני שבועיים הנמוך השנתי .מתחת יש את רמת
 836שהיא הנמוך השנתי כמו גם הנמוך של שנת  .2011טכנית אפשרי לחפש אזור כניסה למניות הבנקים סביב הרמות האלה
עם יעד עולה ראשון סביב  900נקודות.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם מהלך מתקן בשבוע החולף ,לאחר שנתקל ברמת ההתנגדות אותה ציינו בתחזיות הקודמות ברמה של
 6600הנקודות .כעת ,רק עלייה מעל רמת  6600הנקודות תאמת את המגמה החיובית שהחלה להשתלט על המדד ופריצה
שלה תהווה איתות טכני חיובי משמעותי עם יעדים גבוהים מאוד.

זהב – הגרף היומי הזהב נסחר בהתכנסות מחירים שפריצתה תוציא מהלך חזק לאותו הכיוון .ניתן לראות את אזורי התמיכה
סביב  1550דולרים לאונקיה שהם תחתית ההתכנסות ומנגד את הרף העליון סביב מחיר של  1620דולרים לאונקיה .פריצה
של אחד הכיוונים בצורה ברורה תוציאה מהלך של כ  100דולרים באותו הכיוון.

ניתוח מניות
אסם ) - (304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא -: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 -.המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות-.
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי
בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה בהתבססות מעל רמת מחיר אופקית סביב  5200נקודות .טכנית יש כאן אפשרות כניסה מאוד
נוחה לטווח הקצר עם סטופ קצר כשהיעד הראשון נמצא סביב  5600נקודות.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל.בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל.ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב.
ניתוח טכני – המניה שוב הגיעה השבוע לאזור תמיכה אופקי סביב  2950/60נקודות ואף נסחרה מתחתיו ביום שלישי האחרון.
מתחת יש עוד אזור תמיכה סביב  2870/80נקודות בו לא בקרה המניה בחצי שנה האחרונה .טכנית המימוש האחרון במניה
יחד עם קרבה לאזורי תמיכה מהותיים מצדיקה את הכנסת המניה למעקב צמוד לטובת כניסה אגרסיבית ביום היפוך סביב
הרמות שצוינו.
כלל ביו ) - (1104280החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות שונות
הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה.כלל תעשיות ביוטכנולוגיה
הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – המניה מתקרבת לאזור מחיר של  1160/70נקודות ,בפעם הרביעית השנה ,המניה שלילית ואינה מצליחה לייצר
טרנד עולה ,אולם יחד עם זה איפה שיש סיכון קיים הסיכוי ולכן היפוך נוסף סביב רמות המחירים בהן היא נסחרת יכול לאפשר
כניסה נוחה לטווח קצר .מנגד שבירה של האזור שצוין והמשך טרנד שלילי יכול לקחת את המניה לאזור של  950-1000נקודות
בטווח הקצר.
שיכון ובינוי ) - (1081942החברה ,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 – המניה נסחרת בתצורה של בלימה לטווח הקצר למרות שנמצאת מתחת לנמוך של שנת  .2011סטייה שוורית
קלה במתנד ה  RSIמול גרף המחיר יכול להוציא תיקון עולה בנייר ,רמת  560נקודות מהווה התנגדות לטווח הקצר וסגירה
מעלה יכול לממש את הסטייה השוורית הקיימת ולהוציא את המניה לגל עולה מתקן למגמה השלילית הקיימת.
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת ב 3-תחומי פעילותן :זיקוק ע"י רכישת נפט גולמי והפרדתו למוצרים שונים.
פולימרים -ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן .ארומאטיים -ייצור חומרים ארומאטיים.
ניתוח טכני  -המניה הנסחרת במדד ת"א  ,25נמצאת עדיין תחת מימוש ,אם כי לאחרונה ניכרת תבנית משולש מתכנס ברור.
למעשה מחכים לראות אם נקבל פריצה ואיתות לקבלת מהלך מתקן עולה או השבירה והמשך האיתות השלילי .איתות פריצה
יתקבל בנעילה רמת  194.5ואילו איתות שבירה יתקבל בשבירת רמת .188
חברה לישראל ) – (576017החברה הינה חברת אחזקות העוסקת בייזום ,פיתוח וקידום של עסקים בארץ ובחו"ל באמצעות
מערך של תאגידים מוחזקים ,החברה פועלת במגוון תחומים בין היתר :כימיקלים ,ספנות  ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני  -נראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25נמצאת עדיין תחת מימוש כאשר בשלב זה ניתן להבחין בתבנית של
התכנסות מחירים ברורה ,שביום המסחר האחרון הגיעה המניה עד לתקרת תבנית התכנסות זו .יכולת פריצת הגבוה של יום
המסחר האחרון כלומר את תחום ההתכנסות יאשר איתות חיובי עם יעד לרמת  .240000תמיכה קרובה עולה לרמת .220000

על רגל אחת
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול תחת הסימול  TEVAוגם בארץ .המניה נקבעת בחו"ל ולכן
הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול .המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ,כאשר רמת  40דולר הינה התנגדות מהותית
בשלב זה במונחי נעילה .ראינו כי המניה אומנם ננעלה מעט מעל  40דולר עם זאת ראוי לחכות לאישור זה עד לפריצת ממוצע
 50בגרף היומי והשבועי באזור  40.5דולר.
אפריקה ) - (611012המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור.1630 ,
לאחרונה שברה המניה את קו התמיכה העולה שסימן את התיקון העולה במניה בשבועות האחרונים  ,ולמעשה נותן אתות
שלילי המשכי .רמת  1200הופכת כעת מתמיכה להתנגדות מהותית.,
רמי לוי ) - (1104249המניה שנסחרת במדד ת"א  ,100נמצאת עדיין תחת מימוש .השבוע הגיעה במסגרת האיתות השלילי
עד לתמיכת רמת  ,10000והתהפכה ביום המסחר האחרון מעל תמיכה זו .עם זאת רק נעילה מעל רמת  10500יאשר איתות
המשכי של תיקון עולה בשלב זה.
בבילון ) - (1101666מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100לאחר מהלך עולה רציף ,נכנסת המניה כצפוי לתחום
התכנסות מחירים כאשר תמיכתה ברמת  .3230השבוע הגיעה המניה שוב לתקרת ההתכנסות \תנועה רוחבית כאשר רק
פריצת רמת השיא על  ,3730יאשר אתות חיובי המשכי.

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.

