הסקירה השבועית של ספונסר – 15.09.2013
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 תנודתי במגמה מעורבת ,עם נטייה לעליות שערים .מדדי המעו"ף,
הנדל"ן והגז ונפט עלו בכ 5.1% -בממוצע כל אחד ,מדדי היתר והבנקים קפצו בכ 4.3% -בממוצע ,ומנגד מדדי הטכנולוגיה,
הבלוטק (בעיקר בגלל הצניחה במניית איזיצ'יפ) ומדד ת"א  51ירדו בכ 5% -כל אחד בממוצע .במדד ת"א  511בלטו לטובה
מניות דסק"ש וכי"ל שזינקו בכ 54% -כל אחת .מנגד ,מניית איזיצ'יפ צללה בכ ,51% -כנראה על רקע חששות המשקיעים
מהשפעת מוצר חדש עליו הכריזה סיסקו .מחזורי המסחר התרחבו ועמדו על כ 5.3 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בממוצע כ .1.1% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר ועלו בכ1.5% -
במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.11% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,6..1% -מדד ת"א  51ירד ב ,0.74% -מדד הבנקים עלה ב ,7..4% -מדד הנדל"ן 51
רשם השבוע עליה של  6.73%ומדד נפט וגז עלה ב .6.70% -בשוק המט”ח הדולר התחזק בכ 0.1% -לאחר שבוע תנודתי
במיוחד ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  4.13ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ברמה של  5214נקודות .לאחר
שהסבירות לתקיפה בסוריה והשפעה אפשרית של המהלך על ישראל ירדה ,המדד חזר לדשדש בטווח שבין 5511-5211
הנקודות .רק שבירה ברורה של התמיכה התחתונה ,תבשר על המשך ירידות שערים משמעותיות לכיוון התמיכה הבאה
השוכנת ברמה של  5511נקודות .מנגד ,פריצה של אזור  5254הנקודות תשלח את המדד לכיוון השיא השנתי באזור 5211
הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בצורה משמעותית מול השקל בשבוע החולף ,לאור הרגיעה במצב הבטחוני ,ונסחר
כעת (שישי) סביב רמה של  4.11ש"ח לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בירידות שערים קלות על רקע סגירה
מעורבת בבורסות אירופה ונתון מאקרו חיובי ,בדמות ירידה של  45אלף תביעות אבטלה בשבוע החולף .מהבחינה הטכנית,
ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח שבין  4.14-4.15ש" ח לדולר ורק פריצה לאחד הכיוונים
תהווה איתות כלשהוא.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 31הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  31המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )2112מדד המניות הצרפתי חזר לעלות לאחר תיקון טכני קצר ,אולם לא הצליח בינתיים
לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי ברמות של  3511-3511נקודות .פריצה כאן תהווה איתות קניה משמעותי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השבוע במגמה חיובית וסמוך לאזור התנגדות נקודתי סביב  5511נקודות .טכנית ,כפי
שציפינו המדד חזר לאזור של  5511והתהפך מעליו ביום שני האחרון כשהוא למעשה מושך את מדד המעו"ף כלפי מעלה.
בטווח הרחב יותר הדשדוש של החודשים האחרונים נמשך בין  5511-5211נקודות כשרמת  5101גם היא נחשבת לתמיכה
חזקה בה ביקר המדד פעמיים בחודשים האחרונים.
מדד ת"א  – 43גם הוא חזר לשיא השבוע לאחר מימושים אולם שוב נבלם סביב  03122נקודות .ביום המסחר האחרון המדד
סגר בחדות ובנמוך היומי בעיקר בגלל מניות איזי ציפ שקרסה בארה"ב כ  21%והיא בעלת המשקל הגבוה במדד .טכנית אזור
תמיכה קרובים נמצאים ב  050נקודות ומעט מעל  011נקודות שם השפל של המימושים שהיו בשבועות האחרונים .נעילה מעל
 032תאשר את המשך הטרנד חיובי עם יעדים חדשים.
מדד הנדל"ן  – 63מדד הנדל"ן תיקן השבוע יחד עם כל השוק לאחר שבתחילת שבוע המסחר בדק שוב את אזור  431נקודות
שהוא השפל האחרון שהגיע במימושים האחרונים בעקבות המצב הביטחוני .טכנית ,המדד בונה תנועה צידית בחודשים
האחרונים בין השיא סביב  415לרצועת התמיכה סביב  4452431נקודות .רמת ביניים נמצאת סביב  411נקודות ,נעילה מעליה
תאשר יעד לשיא האחרון או סמוך אליו .סוחרים אגרסיביים יכולים לסחור את הטווח שנוצא או דרך תעודות סל לונג2שורט או
דרך המניות במובילות במדד.
מדד היתר  – 30בשבוע שעבר כתבו שזהו המדד החזק ביותר בשוק המקומי ונעילה מעל לשיא האחרון סביב  133תביא ליעד
מהיר לכיוון  111שאכן הגיע בסיום שבוע המסחר הנוכחי .טכנית ,המדד חיובי מאוד לטווח הקצר ורק ירידה מתחת ל 133
תאותת על תיקון עמוק יותר.

ניתוח מניות
כיל ( – ).16067החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  4מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה קיימים תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – בהתאם לסקירות שנכתבו בשבועיים האחרונים גם כיל הניעה השבוע את המהלך לו ציפינו מאזור ההתבססות
סביב  2111נקודות לעבר  +2011נקודות שם סיימה את שבוע המסחר .הצפי שלנו הוא תיקון קטן או התבססות מסוימת סביב
 2511-2011לפני המשך טרנד מתקן מעלה לעבר אזור של  4111נקודות ,הפרעה בדרך קיימת סביב רמת  2221241נקודות.
בזן ( - ).3.0.71החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה איתנו מהשבועות האחרונים ואף מתנהגת בהתאם לניתוחים ,השובע פורסם שהחברה בדרך
לפריסת חובותיה לבנקים והמניה הגיבה בהתאם ליעדים אותם ציינו ל  5422531נקודות (נמוך שבועי  .)544.1רמת 542
השפל מהשנה שעברה ושם צפויים להגיע קונים למניה ,היפוך ברמות האלה יכול לתת כניסה לסוחרים סופר אגרסיביים לטובת
מהלך עולה מתקן.
דיסקונט ( - )1.6.6.התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע”מ ,מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים בכל תחומי הפעילות
הפיננסית :שירותי בנקאות ישירה ,בנקאות מקוונת ואינטרנט .הפעילות בארץ פרוסה על פני תחומים נוספים ובהם כרטיסי
אשראי ,ניהול תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום .ביוני  2152מוזגה חברת הבת דיסקונט משכנתאות ,לתוך החברה.
ניתוח טכני – לאחר המימושים האחרונים במניות החברה ,המניה ביצעה היפוך סביב רמת תמיכה סביב  111נקודות .לפני
קצת מעל שבועיים שברה המניה את אזור התמיכה ירדה עד ל  111הנקודות ויום למחרת חזרה מעל ,דבר שאישר את
המצאות הקונים סביב הרמות שצוינו .אזור של  1212111נפרץ ביום המסחר האחרון ונראה שהמניה טרם אמרה אתה מילה
האחרונה .יעדים עולים לטווח הקצר נמצאים סביב  121ו  141נקודות.
אלביט מערכות ( - )60166.7החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון 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 .21
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 בימים האחרונים ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם זאת נתקלה בקו מהלך עולה מתנגד חשוב.לכן,רק
יכולת פריצת קו המהלך העולה המתנגד ,נכון להיום ברמת  ,51511יאשר את יעד הפריצה באזור  .50111תקרת הפריצה
האחרונה ,מהווה את התמיכה הקרובה כעת באזור  .51311המניה השבוע,נסחרה כל הזמן בתחום שצוין,כך שנראה כי בשבוע
הבא,נקבל את האיתות ההמשכי.
מזרחי טפחות ( - )1.3774התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה בתנועת התכנסות מחירים,בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי,על רמת .3143ניתן לראות כי תנועת ההתכנסות מתחילה להתקרב לכדי הכרעה.התמיכה הקרובה כעת בתחום
ההתכנסות נמצאת ברמת  4011אופקית.
קמה דע ( - )60.766.החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור וכעת בשבועות האחרונים ,ניתן לראות בברור
התכנסות מחירים,מתחת לרמת השיא .השבוע ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות ברמת  3011שעוברת להיות כעת תמיכה
עולה ,עם יעד על  1211בשלב זה.

על רגל אחת
אפריקה ( - )16606.מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי.בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל,111-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור.השבוע המשיכה
המניה במגמה השלילית ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת ,111במונחי נעילה.
שיכון ובינוי ( - )6016.7.מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .51מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה ,אם כי
המניה נכנסה למימוש בשלב זה.במסגרת המימוש הנוכחי ,המניה שברה קו מהלך עולה ברור ,כך שכל עוד המניה נותרת
מתחת לקו זה ,היא עדיין תחת מימוש כאמור.רמת ההתנגדות כעת של קו המגמה נמצא באזור  011במונחי
נעילה.השבוע,נכשלה המניה בפריצת התנגדות זו.

אבנר ( - ).11066מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,205אולם עם
זאת,התמונה הטכנית הייתה מאוד גבוהה,ובסקירות האחרונות ,הזהרנו מפריצת שווא ,ואכן כך היה לאחרונה,שבו המניה יצאה
למימוש לא קטן,והיא נתמכה רק על קו תמיכה עולה באזור  .211למעשה רמת ההתנגדות כעת הינו באזור  ,201ואילו התמיכה
על קו המהלך העולה כאמור ,נכון להיום באזור ,213יכולת יציאה מתחום רמת התמיכה\התנגדות שהוזכרו ,יאשר את האיתות
הבא במניה.
כלכלית י-ם ( - )6.1060מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,511וכן במדד נדלן .51המניה שנמצאת במהלך עולה ,נתמכה
לאחרונה ,על תמיכת  2011החשובה מאוד לטווח הקצר,עם זאת רק יכולת נעילה מעל רמת ,4511ישיב את האיתות החיובי
הנוסף במניה.נציין כי תמיכת  2011מהווה גם קו תמיכה עולה לטווח הבינוני.
דלק קבוצה ( - )60176.1מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21מבט טכני מאשר את המימוש הנוכחי,שאנו רואים
מתחת לרמת השיא שנקבע לאחרונה .בשלב זה,רמת 511111מהווה תמיכה קרובה ,בעוד רמת ,513111מהווה התנגדות
קרובה.ולסיכום,יציאה מטווח זה,יאשר את האיתות ההמשכי לטווח הקצר.
רמי לוי ( - )6607.7.מניות החברה,נסחרות במדד ת"א  .511מבט טכני מראה כי בשבועות האחרונים המניה נמצאת תחת
מימוש,עם זאת ,ניתן לראות כי תמיכת  50111נשמרת כעת במונחי נעילה .ההתנגדות הקרובה הינה על  ,50401כך שיציאה
מהתחום שהוזכר,יאשר את האיתות ההמשכי בהתאם.
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 ה שורות 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 ו2או מכשירים פיננסים.

