הסקירה השבועית של ספונסר – 16.05.2010
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 – מגמה חיובית למרות אקורד סיום צורם נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבועי .המדדים המובילים סיימו
את שבוע המסחר בעליות שערים של למעלה מאחוז ומדד הבנקים בלט כשעלה בכ .3% -מדדי היתר והביומד תיקנו השבוע
וטיפסו בכ 6% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות הנדל"ן כשבראשון מניית אפריקה שצנחה בכמעט 18%
לאור ההסדר של החברה בנושא האג"חים שנכנס לפועל ,עוד בלטו לרעה מניות אלביט הדמיה ודלק נדל"ן שצללו בכ10% -
כל אחת .מנגד ,מניית טאואר רשמה שבוע מוצלח במיוחד כשזינקה בכ 15% -כשברקע החברה דיווחה על מכירות שיא
בדו"חות הרבעון האחרון .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית בסיכום שבועי למרות פתיחה שלילית ביום
ראשון וסיימו את השבוע בעליות של כאחוז בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית גם השבוע עם נטייה לעליות
שערים בעיקר בטווחים הארוכים ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד  0.4%בטווחים הארוכים ומדדי
אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו עד  .0.3%מחזור המסחר הממוצע היה גבוה יחסית ועמד על כ 2 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.23% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.55% -מדד הבנקים עלה ב ,2.99% -מדד נדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  1.07%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.07%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה
שבועית קלה של  0.3%לרמה של  3.76ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.2% -בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1154נקודות לאחר שבוע תנודתי במיוחד .ימי המסחר
היו שונים בתכלית אחד מהשני ובכל יום נרשמה מגמה הפוכה לחלוטין לעומת היום הקודם .כעת ,פני הדברים מהבחינה
הטכנית יחסית פשוטים ,ישנה תמיכה חזקה באזור  1100-1115נקודות וכל עוד לא תהיה שבירה ברורה כלפי מטה לא
יתקבל איתות שלילי נוסף .מנגד ,רק פריצה כלפי מעלה חזרה מעל רמת  1180נקודות המהווה כעת התנגדות חשובה תהווה
סימן משמעותי חיובי ותסמן שיא חדש כיעד.
שקל-דולר – הדולר נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבוע המסחר וממשיך לדשדש במקום ללא תנודות מיוחדות .המצב הטכני
לא השתנה ואף מקבל חיזוקים מדי שבוע וכפי שאנחנו מדגישים בתחזיות האחרונות התמיכה הקרובה החשובה שנמצאת
ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות
מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים חדות בשבועות האחרונים מרמה של 5800
נקודות ועד לרמת התמיכה החשובה שהוכיחה את עצמה בפעם השלישית באזור  5000הנקודות .רק שבירה של רמה זו
תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור  4600נקודות.

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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100
ניתוח טכני – תמונה טכנית מראה לנו כי המנייה נסחרת בחודשים האחרונים  ,תחת מהלך יורד בשיפוע מתונ .בשבוע
האחרון  ,נתמכה המנייה על שילוב של  2תמיכות חשובות  ,ונתנה היפוכ עולה  .רמות התמיכה הללו הינם – קו מגמה עולה
ארוכ טווח בשילוב עם קו תמיכה אופקי ברמת  . 46.9בשלב זה יעד המנייה לטווח הקצר הינו  55בשילוב תקרת התבנית
היורדת  ,כאשר פריצת יעד זה יאשר הגעה לרמת השיא על .57.73
סיכום -המנייה נמצאת עדיין בתבנית היורדת  ,אם כי מתקרבת לרמת התנגדות תקרת התבנית  .ההכרעה תתקבל ביעד זה
) , (55למעקב צמוד.
בזן ) – (2590248החברה ,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 דלקמוגמרים 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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א.25
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי  ,המנייה נמצאת עדיינ במהלך עולה ברור בשלב זה .לאחרונה ביצעה המנייה תיקון יורד
פיבו ש"ש לגל העליות האחרון כאשר התמיכה כעת הינה ברמת  .210בשלב זה מדשדשת המנייה מעל לתמיכת רמת , 210
כאשר אתות נוספ  ,יתקבל בפריצת  226או בשבירת רמת  210כאמור .יש לציין כי כל עוד שהמנייה נמצאת מעל קו המגמה
העולה ארוכ הטווח המנייה עדיין חיובית.
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג
ומלח בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך היורד שמאפיין אותה בשבועות האחרונים ,התנגדות קרובה שוכנת ברמת  4555וניתן
לדעתי לומר שכל זמן שהמניה נסחרת מתחת להתנגדות הנ"ל היא שלילית לכל הטווחים ,פריצת ההתנגדות תוציא תיקון
עולה גדול יותר עם יעד סביב  5000לדעתי.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע“מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – בשבוע המסחר האחרון המניה בצעה תיקון טכני עולה למהלך היורד האחרון ,אך נתקלה בשלב זה בהתנגדות
האופקית ב  1557נקודות ולא הצליחה לפרוץ .פריצת ההתנגדות הנ"ל תשלח את הנייר לאזור  ,1610כשלון בפריצה ישלח
בסבירות גבוהה לשפל יורד חדש.
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 הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון .מניות החברה נסחרות במדד
ת“א  25וכן בארה“ב  ,לכן המנייה הינה מניית ארביטראז‘ ונקעת ע“פ המסחר בנאסד“ק.
ניתוח טכני – המניה נתקלת פעמיים ברמת  64.6ובשלב זה לא מצליחה לפרוץ ,רק פריצתה כפי מעלה תהווה איתות קניה
מחודש לנייר כאשר מלמטה התמיכה הקרובה שוכנת ב  58ואחריה ברמת  ,54.1שבירת שתי הרמות הללו תהווה איתות
טכני שלילי ליציאה מהנייר.
טבע ) – (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה
הפרמצבטית ,הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה
ובאירופה .קרוב ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם
אחרים ,את מוצרה הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם SICOR,
ובינואר  2006הושלמה רכישתIVAX .
ניתוח טכני – המניה ממשיכה את המימוש שמאפיין אותה בשבועות האחרונים ובשלב זה נראה שפניה לבדיקת התמיכה
האופקית ברמת  ,56שבירה של התמיכה הנ"ל תעביר את המניה ממצב של תיקון יורד בשוק עולה למצב של שוק יורד ,קרי
שבירה תהווה איתות טכני שלילי ביותר לדעתנו .מלמעלה ישנה התנגדות סביב  60דולר למניה שרק פריצתה תחזיר את
המניה למהלך העולה.

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 בתחוםהתקשורת הסלולרית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת).טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.ב 04/10-הושלמה עסקה לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה תחת מימוש בשבועות האחרונים כאשר בשלב זה רמץ התמיכה הקרובה שוכנת ב  845נקודות ואילו
רמת ההתנגדות ב  898-900נקודות ,פריצה או שבירה של אחת הרמות הנ"ל תיתן את האיתות למהלך הבא.
כלכלית ירושלים ) – (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע“מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל“ן
השונים ,לרבות השכרת נדל“ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו“ל )נכון לנוב‘  2009בארה“ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד(
ניתוח טכני – לאחר שנכשלה בפריצת השיא השנתי ברמת  3520נקודות יצאה המניה למימוש שנמשך כבר מספר שבועות,
רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  2400נקודות ואחריה ברמת  ,2210שבירת שתי הרמות הנ"ל תהווה איתות טכני שלילי
נוסף לנייר ,מאידך פריצת  2800ע"ב נעילה תסמן יעד ברמת  3020ולאחר מכן ברמת השיא השנתי .לסיכום ,תנועה רוחבית
בתחום רחב מאד שנמשכת כשנה ,פריצתו או שבירתו של התחום הנ"ל יהוו איתות משמעותי להמשך.

על רגל אחת
טאואר ) – (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בתחום רמות
מחירים .652 \582 -אתות לגבי ההמשך לטווח הקצר יתקבל ביציאה מתחום זה .יש לציינ כי המנייה נמצאת תחת מהלך
עולה ברור לטווח הבינוני \ארוכ עדיינ.
דלק קבוצה ) – (1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת תחת מימוש  ,מתחת
לרמת לרמת השיא השנתי באזור  .87000לטווח הקצר רמת  80000מהווה התנגדות מיידית  ,כאשר רק סגירה מעל ייתן
אתות לאמת השיא  ,מנגד תמיכה קרובה על  , 75300כאשר מתחת תמיכה משמעותית על ממוצע  ,200כרגע על.71400 -
למעשה כרגע יש לחכות להכרעת הטווח הקצר לפני כניסה לפוזיציה  ,ולאלה שבפנים יש להמתין להתפתחויות......למעקב.

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.

