הסקירה השבועית של ספונסר – 17.02.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי לשם שינוי נרשם בבורסה בתל-אביב כשלמעט יום ראשון בו נרשמו ירידות קלות רשמו
המדדים המובילים עליות נאות בכל שאר ימי השבוע .מדד הנדל"ן הגדיל לעשות כשרשם עלייה שבועית של כמעט  8%בעיקר
בזכות מניית אפריקה ישראל שרשמה עלייה חדה של  11%השבוע בעקבות התבטאותו של לב לבייב לגבי המניה כשטען
שהיא "המציאה הטובה ביותר בשוק" .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית בחלקו הראשון של השבוע אולם בחלקו השני במהלך
העליות הם חזרו אל מעבר ל 2 -מיליארד שקלים ליום.
שבוע המסחר נפתח ביציבות בהשפעת המגמה העולמית שנרשמה ביום שישי האחרון בשווקי חו"ל ועל רקע מסיבת
העיתונאים אשר הנגיד כינס בשעה  11.30בה דיבר על מצב המשק וציין כי לא יתערב במסחר במט"ח .המדדים המובילים
נסחרו לאורך רוב שעות המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה ולקראת סיום המדדים איבדו גובה ,למעט מדד ת"א  75אשר
נסחר בעליה קלה של  .0.21%בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב ,0.84% -מדד הנדל"ן  15ירד ב 0.61% -ומדד הבנקים ירד ב-
 .0.75%מחזור המסחר הכולל היה נמוך יחסית והסתכם ב 1.1 -מיליארד ש"ח .יום שני נפתח ביציבות למרות פתיחת שבוע
המסחר במגמה שלילית בשווקי אסיה .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו סביב רמות הפתיחה במגמה מעורבת.
בסביבות השעה  12.00עליות השערים החלו להתחזק והירידה במדד הבנקים נמחקה על רקע העלאת דירוג למשק הישראלי
ל "A" -מ "-A" -ע"י סוכנות הדירוג פיץ' לראשונה מזה  13שנה אולם בהמשך היום העליות נחלשו בהתאם למגמה בשווקי
אירופה ופתיחת מסחר שלילית בוול-סטריט.
המגמה החיובית נמשכה גם ביום שלישי ועליות השערים תפסו תאוצה בהתאם למגמה העולמית בהובלה של מניות הנדל"ן.
ברקע פרסמה חברת טבע תוצאות שיא בדו"חותיה ושוב היכתה את ציפיות האנליסטים עם מכירות בסך  2.58מיליארד דולר
ורווח למניה של  69סנט .יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות .המדדים המובילים נסחרו לאורך רוב שעות המסחר סביב
שערי הפתיחה ,למעט מדד הנדל"ן אשר בלט בעקבות חברת אפריקה שרשמה עלייה של כ 9% -לאחר הצהרתו כאמור של
בעליה .לקראת השעה  16.00המגמה החיובית החלה להתחזקות על רקע זינוק בחוזים העתידיים לאחר פרסום נתוני מכירות
קמעונאיות שעברו את ציפיות האנליסטים .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 1.22% -ומדד הנדל"ן  15עלה ב.4.39% -
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים של עד  1%על רקע האווירה האופטימית שנרשמה
יום קודם לכן בוול-סטריט ועליות השערים שנרשמו בשווקי אסיה בשעות הבוקר המוקדמות .בהמשך היום המדדים המובילים
דשדשו בהמתנה לפתיחת יום המסחר בארה"ב על רקע דו"ח נתוני האבטלה ונאום הנגיד ברננקי .לקראת סיום המגמה
החיובית התמתנה כאשר ברקע בית ההשקעות  UBSפרסם כי הוא צופה שהבנקים דיסקונט ,לאומי ופועלים ימחקו עוד כ320 -
מיליון דולר בסיכום הרבעון הרביעי של  2007והרבעון הראשון ב.2008 -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3.12% -מדד ת"א  75עלה ב ,4.33% -מדד הבנקים עלה ב ,1.50% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  7.75%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .3.79%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
קלה של  0.11%לרמה של  3.615ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף עליות שערים נאות למעט יום ראשון ובכך עמד במדויק בצפי שלנו מהשבוע
שעבר אז ציינו כי המדד צפוי להמשיך לנוע בטווח שבין  1030-1100נקודות ,נדגיש כי אתמול )חמישי( המדד נגע ברמת 1100
הנקודות ,התקפל כלפי מטה וסגר מתחתיה .רק פריצה ברורה של רמת התנגדות זו תהווה איתות קניה טכני למדד ותסמן
המשך מהלך כלפי מעלה שיהווה מעבר לתיקון נקודתי .מלמטה ,רמת  1030הנקודות מהווה תמיכה חזקה וחשובה במיוחד
ורק סגירה ברורה מתחתיה תהווה איתות מכירה טכני לטווח הבינוני-ארוך למדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות גם במהלך השבוע החולף כאשר ביקר באמצע השבוע ברמה של למעלה מ 3.65 -ש"ח
לדולר אולם בסופו נסחר ברמה של  3.59ש"ח לדולר .הדולר צפוי להמשיך ולדשדש ברמות אלה כאשר רמת התמיכה החשובה
לטווח הארוך עומדת כעת ברמה של  3.50ש"ח לדולר ולדעתנו הדולר לא צפוי לרדת מרמה זו .לדעתנו מתחילה להסתמן
הזדמנות קניה בדולר לטווח הארוך.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית בהשפעת נתוני מאקרו חיוביים והצעת וורן באפט לבטח
אג"ח המוניציפליות של חברת הביטוח  .MBIAביום רביעי פורסם דו"ח מכירות קמעוניות אשר עקף את תחזיות האנליסטים
והציג גידול במכירות בחודש ינואר ובתגובה המדד רשם עליה חדה של למעלה מ..2% -טכנית המדד נכשל בפריצה של קו
ההתנגדות היורד וחזר לטווח הדשדוש בתצורה של משולש כמתואר בגרף .פריצה של קו התנגדות זה תהווה איתות חיובי
להמשך התיקון כלפי מעלה.

דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס רשם עליות שערים בתחילת שבוע המסחר בהשפעת נתוני מאקרו חיוביים ובהובלה של מניות
הפיננסים .ביום חמישי המדד פתח ביציבות סביב שער הבסיס ,אולם לאחר נאום הנגיד המדד החל לרדת עד לשעת הנעילה
וחתם בירידה של  .1.4%טכנית המדד נכשל בפריצת קו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף באזור  12577נקודות כך שיתכן
מימוש אל עבר רמת ה 12120 -לפני המשך התנועה כלפי מעלה .פריצה של קו התנגדות זה תהווה איתות חיובי כאשר מחיר
היעד בקרוב סומן ב 12810 -ולאחר מכן ב 13370 -נקודות.
מדד ה) VIX -ארה"ב( – מדד ה VIX -אשר מכונה גם כ"מדד הפחד" הינו מדד התנודתיות המחושב ע"י ממוצע פשוט של
סטיית התקן הגלומה ב 6 -זוגות של אופציות קול ופוט בכסף על מדד ה .S&P500 -כאשר סטיות התקן בשוק עולות
התנודתיות גדלה והשוק מגיב בירידה כך שלמעשה מדד ה VIX -מהווה תמונת ראי הופכית למדד ה .S&P500 -בהמשך
לסקירה השבועית האחרונה המדד נע בתנועה צידית בתצורה של משולש אשר עומד בפני הכרעה .פריצה כלפי מעלה תהווה
איתות לבדיקה נוספת של רמת ההתנגדות האופקית ב 30.85 -ומנגד שבירה של רף ה 25 -יהווה איתות להמשך התיקון כלפי
מטה מה שיביא לעליות שערים במדדים המובילים.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע הפסקת מכירת נפט ע"י ונצואלה לאקסון מובייל האמריקאית
ונתון החיובי בנושא מכירות קמעונאיות בארה"ב אשר הקטין את החששות ממיתון .טכנית הנפט התבסס בתחילת השבוע מעל
רמת ה 92.5$ -לחבית ובכך הציב יעד באזור  99$כאשר ביום חמישי ניתן האישור לאחר הזינוק החד אל רמת ה.95$ -
בתמונה הכללית הנפט מדשדש מספר חודשים בתעלה אופקית בין אזור התמיכה ב 86$ -לבין אזור ההתנגדות/שיא ב99$ -
כמתואר בגרף.
גרמניה  - DAXהמדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית .המדד
נתמך מלמטה ברמת  6450הנקודות בפעם השלישית ומנגד כאשר תיקן כלפי מעלה נתקל ברמת התנגדות חזקה באיזור
 7060נקודות ,יציאה מהטווח שציינו תהווה איתות לאותו כיוון.

ניתוח מניות
שטראוס עלית ) - (746016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מנייה זו הופיעה בסקירה הקודמת ,והתנהגה בהתאם
לצפי ,לכן מובאת גם השבוע תוך עדכון המצב .ניתן לראות כי לאחר שנתמכה המנייה על רמת  4950הנקודות ,החלה לתקן
מעלה ולתת מהלך עולה ,עד שהגיעה אתמול לנקודת התנגדות חשובה בדמוי קו המגמה היורד )מקווקו בכחול בגרף( ,שמהווה
תיקון פיבונאצ'י עולה חצי למהלך היורד האחרון ,וקצת מעליו התנגדות ברמת  5800הנקודות בצרוף ממוצע נע  .50בשלב זה
ההתנגדות עושה את העבודה והמנייה נסוגה ביום המסחר האחרון .מה הלאה ?..ובכן ,כל עוד שהמנייה לא מצליחה לפרוץ
בברור את קו המגמה היורד בצרוף מחזור ,ניתן לומר כי ראינו רק תיקון למהלך היורד ,והיה אם תצליח לפרוץ קו מגמה זה,
וליותר סולידיים ,לכשתפרוץ רמת ממוצע  50בשילוב רמת  5800נקודות ,או אז ,ניתן יהיה לומר שקיבלנו איתות קנייה מחודש
למנייה.
בינלאומי  - (593098) 5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מנייה זו הופיעה גם בסקירה הקודמת .ניתן לראות כי
המנייה פרצה את קו המגמה היורד בתחילת השבוע ולאחר מכן ,התבססה על רמת תמיכה אופקית  4700נקודות .כרגע
ההתנגדות למנייה עומדת על ממוצע נע  50ומעליו רמת  4920נקודות שהיא גם למעשה תיקון פיבונאצ'י עולה שני שליש
למהלך היורד האחרון .לסיכום -ניתן לצפות בשלב זה להמשך התבססות המנייה בתחום  4700-4920נקודות ,וזאת לאחר
הפריצה שהיתה השבוע וכן כדי לשחרר מתנדים מהירים שהגיעו לרמות גבוהות .פריצה של רמת  4920נקודות תיתן איתות
קנייה מחודש למנייה ואילו שבירת רמת  4700נקודות תיתן איתות שלילי.
סלקום ישראל בע"מ ) -(110534החברה ,סלקום ישראל בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה ,במתן
שירותי תקשורת ניידת בשיטה התאית )תקשורת סלולרית( בישראל .במסגרת פעילותה מציעה סלקום ללקוחותיה שירותי
טלפון בסיסיים ,שירותים נלווים כגון תא קולי ,שיחה מזוהה ושיחה ממתינה וכן שירותי ערך מוסף כשירותי מידע ובידור .כמו כן
עוסקת סלקום במכירת ציוד קצה ובמתן שירותי אחריות לציוד זה .סלקום רשומה כחברה דואלית ,מאחר ומניותיה נסחרות הן
ב NYSE-והן בבורסה בתל אביב .ניתוח טכני -המנייה נבלמה על קו התנגדות יורד ,פריצת קו זה בליווי מחזור תומך יתן איתות
כניסה למנייה.
אל -רוב )ישראל( בע"מ ) -(146019החברה ,אל-רוב )ישראל( בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בארבעה תחומים:
 נדל"ן מניב :החברה פועלת בישראל בהשקעות ,ייזום ,בנייה וניהול של נכסי נדל"ן מניב ,ובחו"ל בהשקעות בנכסי נדל"ן מניב. בנייה ומכירת דירות :החברה עוסקת בייזום ובנייה של דירות יוקרה למגורים לצורך מכירתן. בית המלון :החברה הינה הבעלים והמנהלת של מלון מצודת דוד בירושלים. השקעות בהון סיכון :החברה עוסקת בהשקעות בחברות טכנולוגיה בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות השקעות בקרנות הוןסיכון שונות.ניתוח טכני -מניית אלרוב קיבלה ביום המסחר האחרון איתות טכני חיובי לאחר שהמניה פרצה את רמת ההתנגדות
האופקית ב 9500 -נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה מהממוצע התקופתי .יעד ראשון סומן ברמת  11,000נקודות.

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ) – (611012החברה הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ ובחו"ל.
לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל ,נכסים מניבים ,קבלנות ובניה ,מלונאות ונופש,
תעשיה ותשתיות.
השבוע התהפכה המניה על רמת  22,000ובשלושת ימי המסחר האחרונים הוסיפה כ 13%-לערכה .עם זאת ,איתות חיובי
משמעותי יתקבל בפריצת קו המגמה היורד ,ולא לפני כן .יש לשים לב לתצורת המתנדים ,אשר זהה לתצורתם מאמצע חודש
ינואר ,או אז עלתה המניה ב 3-ימים בכ ,9%-אך לא הצליחה לפרוץ את קו המגמה היורד והמשיכה לזלוג מטה .נתון מעודד
הוא מחזורי המסחר הגדולים יחסית ,אשר תמכו בעליות בשלושת הימים האחרונים .יעד ראשון בפריצת קו המגמה הוא ב-
 ,31800סטופ ימוקם ברמת .22,000
אורמת תעשיות בע"מ ) – (260018החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר
גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה.
השבוע התהפכה המניה על רמת  ,4301ובארבעת ימי המסחר האחרונים הוסיפה לערכה כ .8%-ביום שלישי השבוע פרצה
המניה את התעלה היורדת ,אך נעצרה ביום המסחר האחרון לא הצליחה לסגור מעל ההתנגדות ב .4763-פריצת רמה זו בימי
המסחר הבאים תהווה איתות חיובי .ההתנגדות הבאה מסומנת ברמת  ,5000סטופ ימוקם ב.4301-
אלקטרה בע"מ ) – (739037החברה והחברות הבנות והמוחזקות שלה פועלות הן בישראל והן בחו"ל ,בשני מגזרים עיקריים:
שירותים למבנים ולתשתיות ,ונדל"ן.
מגמת הירידה של המניה נעצרה זמנית השבוע ,עת נתמכה התהפכה המניה על רמת  .45,000ביום המסחר האחרון יצאה
המניה מתחום השרוול היורד בו נסחרה מתחילת השנה ,אך על אף מחזורי המסחר הגדולים שהיו השבוע ,לא הצליחה המניה
לפרוץ את ההתנגדות השוכנת באזור  .50,000פריצת התנגדות זו תהווה איתות חיובי לטווח קצר ,ותחזיר את המניה לתוך
התעלה היורדת בה היא נסחרת מאז חודש אוקטובר  ,2007כאשר היעד הראשון עם החזרה לתעלה ימוקם בחלקה העליון,
באזור ההתנגדות הכפולה ב .57,000-סטופ ימוקם ב.45,000-
גרנית הכרמל השקעות בע"מ ) – (276014החברה פועלת במספר תחומים עיקריים וביניהם :שיווק והפצה של תזקיקי נפט,
הפעלת תחנות תדלוק ציבוריות ,יצור ,שיווק והפצה של חומרי סיכה ,שמנים ומוצרים נלווים ,יצור ,שיווק והפצה של מוצרי צבע,
טיהור ,התפלת מים וייצור חשמל ,טיפול בשפכים ,חיפושי נפט וגז ,השקעות בנדל"ן ,תשתיות לתקשורת סלולרית ,פרויקטים
בתיירות ,פרויקטים של תשתיות עירוניות ומותגים.
את יום המסחר האחרון סגרה המניה ברמת  ,854מעל ההתנגדות השוכנת ברמת  ,846ומעל קו המגמה היורד ,אך בימים
האחרונים מחזורי המסחר קטנים מאוד והפריצה לא התבצעה בצורה משכנעת .איתות חיובי יתקבל באם בימי המסחר הבאים
תצליח המניה להישאר מעל רמת  ,846אך דבר זה חייב להתבצע בליווי מחזורי מסחר גדולים ,אשר יעידו כי קונים נוספים
מצטרפים למהלך העולה .חזרה אל מתחת לרמת  846תהווה איתות שלילי .התמיכה הקרובה נמצאת ב.750-
אלביט מערכות  – (1081124) -החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות
מוטסות ,יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות
בתכנון ,פיתוח ,יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי
ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .ניתוח טכני – המניה נתמכה השבוע ע"י ממוצע נע  200ויצרה נר
היפוך במחזור גבוה .עם זאת ,עדיין לא פרצה את ההתנגדות האופקית באיזור  .20960המתנדים עדיין בטריטוריה השלילית
וייתכן שתצטרך לדשדש בין רמות אלו עד להבשלת מהלך לאחד הכיוונים .בנוסף לממוצע נע  ,200קיימת תמיכה אופקית
באיזור  19300הנקודות .שבירה של תמיכה זו ושל ממוצע נע  200יהוו איתות שלילי מאוד למניה.
דלק נדלן  -(1093293) -לחברה ,דלק נדל"ן בע"מ ,שלושה תחומי פעילות:
 השקעות בתחום הנדל"ן המניב בחוץ לארץ :הפעילות מבוצעת באמצעות חברת הבת דלק בינלאומי והחברות המוחזקותשלה בחוץ לארץ.
 פעילות בתחום יזום פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים בארץ. פעילות של רכישה ,ייזום ,פיתוח והקמה של מבנים מסחריים ,תחנות דלק ומבני משרדים והשכרתם כנכסים מניבים .ניתוחטכני – המניה נתמכה השבוע מעל רמת  1470הנקודות ויצרה התחלה של תבנית תחתית כפולה .על מנת שתבנית זו תצא
לפועל ,המניה צריכה לפרוץ את רמת ההתנגדות  .1769ניתן לראות כי רצועת בולינגר התכווצה מאוד ופריצה של התחום הנ"ל
תוכל לפתוח מהלך מהיר ,לפי כיוון היציאה – למעלה או למטה.

על רגל אחת
כלכלית ירושלים  – (198010) -המניה נכשלה שוב ביום המסחר האחרון לפרוץ את איזור ההתנגדות האופקי סביב 6700
הנקודות .איזור זה שהיה בעבר תמיכה משמש כעת כהתנגדות חשובה לטווח הקצר .המתנדים תומכים בתחילת מגמה עולה
אך יש לחכות לאישור על הגרף.
מלאנוקס – ) – (1101732המניה נבלמה ביום המסחר האחרון ע"י ההתנגדות האופקית השוכנת סביב רמות 5950-6000
הנקודות .המניה יצרה בשבועות האחרונים שפל עולה אך עד שלא תפרוץ את התנגדות זו ,עדיין לא יוצרת שיא עולה .יצירת
שיא עולה תוכל לאותת על תחילת מגמה עולה.
דלק רכב בע"מ ) -(829010המנייה פרצה היום קו התנגדות אופקי  5,400נקודות בליווי מחזור מסחר תומך ובכך נתנה
איתות כניסה אגרסיבי .איתות כניסה סולידי יינתן אם יפרץ השיא הקודם השוכן ב 5,547 -נקודות .מתנד ה RSIגבוה ומעיד כי
צפוי תיקון לפני המשך תנועה.
נייס  - NICEמנייה דואלית שנסחרת במדד ת"א  25וגם בנאסד"ק ,ונקבעת שם .הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .גם מנייה זו
הוזכרה בסקירה האחרונה ,ובאמת ביצעה מהלך עולה השבוע לאחר תמיכה נוספת ברמת  29דולר .למעשה המנייה נעה
לאחרונה בתחום מחירים 29-32 -דולר במונחי שערי סגירה .בשלב זה נמצאת המנייה סמוך להתנגדות העלוינה ברמה של 32
דולר ואתמול )חמישי( אף החלה להסתובב מטה ,ונראה כי תמשיך גם השבוע לנוע בתחום הנ"ל .כמובן שכל סגירה מחוץ
לתחום המחירים ייתן אתות בהתאם .לפי פוינט המנייה עדיין נמצאת במהלך חיובי ,ונמצאת עדיין בביקוש ) (Xובאיתות של
מומנטום שבועי חיובי.
אלווריון  - ALVRמנייה דואלית שנקבעת בנאסד"ק .גם היא הופיעה בסקירה השבועית הקודמת .לאחר שנתמכה ברמת 6.95
דולר בשנית ,ביצעה המנייה תיקון עולה ,כצפוי ,כאשר רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על  8דולר .למעשה בשלב זה ניכרת
תנועה בין רמת ההתנגדות  8דולר לתמיכה ברמה של  6.95דולר .כאשר כל עוד שלא יוצאת מתחום זה ,אין שינוי מהותי
לגביה ,ולכן גם הופכת ללא מעניינת בשלב זה ,ונותרת למעקב בלבד .לפי פוינט המצב מראה על מגמה שלילית ,כאשר
המנייה נמצאת בשלב זה במגמת היצע ) ,(0וכן במומנטום שבועי מתמשך של  5שבועות אחרונים ,מה שאומר שכרגע כל תיקון
הינו בבחינת תיקון עולה בלבד למהלך היורד של השבועות האחרונים .

תחת זכוכית מגדלת – החמישייה הפותחת
רודמקו
חברת רודמקו עוסקת במסחר בתבואות ובמתן שירותי אחסון של דגנים ומוצרי מזון.
שווי שוק  78 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים  :הקב בר לחי 58.8% -
שינוי שבועי +38.64% :
בתאריך ה 24/1/08 -הודיעה חברת רודמקו כי תרכוש  24.5%מקו הספנות מסטרולו אשר מפעילה בין היתר מזח
ומתקן פריקה וטעינה הממוקם על גדות נהר הדנובה.
מניית החברה הגיבה בשבוע האחרון בעליה מרשימה של  38.64%ובכ 55% -מרגע יציאת ההודעה.
ליבנטל
חברת ליבנטל עוסקת בביצוע עבודות בניה ,פיתוח והכשרת נדל"ן .בין היתר ,מנהלת החברה מערך של השכרת נכסים
מניבים ופועלת לקידומם של פרויקטים לבניה ולמגורים בלוד ,הרצליה וחולון.
שווי שוק  117 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים  :ארביב ברוך אופיר – 31.86%
קיסריה – 17.53%
אלעני יחזקאל – 18.30%
שינוי שבועי +26.46% :
לאחר מתיחת הפנים שעברה חברת ליבנטל בתקופה האחרונה הכוללת בין היתר הקצאת פרטית וכניסת בעלי עניין
חדשים ,יצאה השבוע מניית החברה למהלך עליות מחודש של  ,26.46%מניית החברה מציגה עליה של כ171% -
מאמצע חודש דצמבר.

אפריקה
חברת אפריקה ישראל להשקעות עוסקת בין היתר בקבלנות ובניה ,תעשייה ,תשתיות ומלונאות ונופש ,ומחזיקה בחברות
אפריקה נכסים ,אפריקה מגורים ,דניה סיבוס ,מלונות אפריקה אפריקה תעשיות וקבוצת אלון.
שווי שוק  12.8 :מיליארד ₪
בעלי עניין מרכזיים  :לבייב לב – 74.94%
שינוי שבועי +11.35% :
ביום שלישי האחרון יצא לב לבייב בהצהרה שמניית אפריקה ישראל היא "המציאה הכי גדולה שיכולה להיות היום בשוק"
והוסיף שאנשים עם עצבים חלשים זורקים סחורה ,מניית החברה לא נשארה אדישה לדברים וזינקה ביום רביעי בכ-
 ,9%ביום חמישי נוסף עוד שמן למדורה כאשר הודיעה החברה כי יש בכוונתה לגייס עד  600מליון שקל באמצעות אג"ח
קצר טווח של מספר חודשים ,מניית החברה השלימו עליה של כ 15%-מהתחתית ושל  11.35%מתחילת השבוע לאחר
תקופה לא קלה שעברה על משקיעי החברה.
אלרוב
חברת אלרוב עוסקת ביזום ,בניה וניהול פרויקטים למכירה ולהשכרה ,ובין היתר בעלת השליטה באלרוב נדל"ן.
שווי שוק  1.3 :מיליארד ₪
בעלי עניין מרכזיים  :אקירוב החזקות 69.32% -
אקירוב השקעות 4.1% -
שינוי שבועי +16.08% :
מניית חברת אלרוב התעוררה לשבוע מוצלח והצליחה ליצר עליה מרשימה של  ,16.08%חשוב לציין כי בחודש שעבר
נפגעה מניית החברה מהירידות החדות בבורסה ואיבדה כ , 33%-אך גם במהלך כל תקופת הירידות המשיך אקירוב
להגדיל את האחזקות בחברה .
אי.אל.די.
חברת אי.אל.די .עוסקת בפיתוח תוכנות מחשבים והקמת מערכות איכות ואמינות.
שווי שוק  43 :מיליון ₪
בעלי עניין מרכזיים  :בלובבנד זיגמונד 42.92% -
פריזמה ק.גמל 19.36% -
פונדק משה 13.49% -
שינוי שבועי +40.26% :
לאחר צניחה של יותר מ  60%מחודש יולי  2007במחיר מניית החברה ,זינקה מניית אי.אל.די השבוע ב 40.26% -תוך
כדי גידול מחזורים.
החברה אומנם לא הוציאה הודעה מיוחדת השבוע אך יש לזכור כי בתאריך  15/01/08הודיעה כי חברת הבת פאווב
הגישה טיוטת תשקיף להנפקת מניות וכתבי אופציה.
מניית חברת אי.אל.די נמצאת עדין במרחק של כ 80% -מהשיא ומחודש מרץ הקרוב תישאר ללא עושה השוק איתו היא
עבדה במהלך התקופה האחרונה .

מאמר השבוע – לנצח את השוק
מאת :ציון כהן
שוק ההון מצטייר בעבור מרבית האנשים כמקום בו ניתן לעשות כסף קל ,ללא מאמץ מיוחד ולמידה רבת שנים ,וכאשר
מצליחים ההרגשה היא של בלתי מנוצחים והאגו בשמיים .למי מאיתנו אין את הפנטזיה של ”להביא את המכה” ולרוץ
לספר לכולם כמה אנחנו גדולים.
לפניכם מספר עובדות על השוק:
 .1הסטטיסטיקה העולמית מלמדת ש  90%מהסוחרים נעלמים מהמסחר תוך שנה.
 .2השוק אינו מודע לקיומך ואינך יכול להשפיע עליו.
 .3לסחור זהו עסק קשה ,אתה מנסה לקחת את כספו של האחר בעוד הוא מנסה לקחת את כספך להרוויח זה קשה
במיוחד מכיוון שצריך להיפרד ממזומנים גם בגין תשלום עמלות  -אפילו אם אתה מפסיד.
 .4הסוחרים המוסדיים אחראים לחלק הארי ממחזור המסחר ,יש להם יתרונות רבים על הסוחר הפרטי :כסף גדול,
עמלות נמוכות ,אנשי המקצוע הטובים ביותר והכי חשוב יודעים דברים לפני כולם” ,מריחים” ומשפיעים על השינויים
הצפויים בשוק.
 .5האופי האנושי הוא המניע שווקים פיננסיים ,הוא בא ליידי ביטוי בחמדנות יתרה להרוויח ופחד חזק להפסיד ,וכידוע
לכולם ,דבר זה לא ישתנה לעולם.

אז האם הסוחר הפרטי יכול לנצח שוק כזה?
ובכן ,התשובה היא כן ! זה תלוי אך ורק באדם עצמו.
”הבעיה המרכזית של המשקיע  -ואפילו האויב הגדול ביותר שלו  -הוא המשקיע עצמו” * -בנג’מין גראם
ראשית ,על הסוחר להחליט שהוא כאן)בשוק( לאורך זמן .הדרך להצלחה היא בלימוד ,אימון וצבירת ניסיון.
קיימים שלושה עקרונות בסיסיים שסוחר חייב לדעת ,ללכת לפיהם ולהתמיד ביישומן:
 .1שיטת מסחר מוצלחת
 .2ניהול כסף נכון
 .3יכולת מנטאלית  /משמעת עצמית
ההבנה ,ההפנמה ,היישום והשילוב של השלושה לאורך זמן יביאו להצלחה.
שיטת מסחר מוצלחת תבנה בעזרת גרף המחירים וניתוחו ,תוך היכולת להבין את כוחות השוק ולעקוב אחריהם ,לאתר
רמות מחירים משמעותיות ובעזרתן לבנות את תוכנית המסחר.
תוכנית המסחר חייבת להיות זהירה ולכלול הוראה לקטיעת הפסד ,באם טעינו והתוכנית לא עבדה כמצופה ההפסד חייב
להיות קטן.
בניית שיטת מסחר מוצלחת הינה תהליך של למידה ,ניסוי וטעייה המצריך מהסוחר תרגול רב וזמן מסך .מומלץ מאד
לחשוף את ניתוחיך ולשמוע דעות נוספות ,זאת על מנת ליצור בדיקה ובקרה טובה יותר.
ניהול כסף הינו נדבך חשוב המקשר בין שיטת המסחר ליכולת המנטאלית .הכוונה היא שגם אם תהיה לך תוכנית מסחר
מצוינת אך ניהול כסף כושל ,מנטאלית לא תוכל לעמוד בתוכנית המסחר שלך .בתחילה עליך לסחור בכמויות קטנות ,ורק
לאחר שתוכנית המסחר עובדת ,יש להגדיל את הכמות בהדרגה עד ל”מבחן השינה”  -כלומר שגודל הפוזיציה לא יטריד
את שנתך בלילה .אל תיקח עסקה שבגלל גודלה תחטוף מכה אנושה גם כספית וגם מנטאלית .היכולת המנטאלית של
הסוחר הינה המרכיב החשוב ובעל המשקל הרב ביותר להצלחה או כישלון.
על מנת לבנות יכולת עליו להטמיע את העקרונות הבאים:
 .1לעולם לא תשלוט בשוק ,אך תוכל לשלוט על עצמך.
 .2שלוט ברגשותיך ,אל תתלהב מעסקה מצליחה ואל תיכנס לדיכאון בעקבות עסקה מפסידה .עליך לדכא את החמדנות
ולשלוט בפחד.
 .3המטרה שלך כסוחר היא לסחור היטב כל הזמן ולא לסחור היטב לפעמים.
 .4סחור עבור השיטה ולא עבור הכסף ,נסה לשכוח שמדובר בכסף ,מסחר נכון יביא איתו כסף.
 .5לעולם אל תיקח סיכון שיכול להוציא אותך מהשוק ,סחור במנות קטנות.
 .6נהל יומן פעילות ,נתח ,תחקר ולמד משגיאות העבר.
 .7הכי חשוב -לעולם אל תסחור בכסף שאם תפסיד אותו תמצא את עצמך ומשפחתך ברחוב
בעזרת עקרונות אלה ,פיתוח יכולת מנטאלית חזקה ,ניסיון והתמדה ניתן ליצור רווחיות לאורך זמן בשוק המניות ובכך
לנצח את השוק.
הכותב ,ציון כהן ,עוסק במסחר במניות ובאימון סוחרים.

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.

