הסקירה השבועית של ספונסר – 17.02.2013
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 .מדד המעו"ף הצליח לסיים בטריטוריה
הירוקה ,בעיקר בזכות עליות שערים במניות פריגו ,טבע ובזק .מנגד ,שאר המדדים רשמו ירידות שערים של כ 1% -בממוצע.
במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית אלון רבוע כחול שזינקה בכ ,9% -בנוסף מניות כלכלית ירושלים ונייר חדרה עלו בכ6% -
כל אחת .מנגד ,מניית איזיצ'יפ ירדה בכמעט  17%השבוע )יום חמישי( לאחר שאכזבה את האנליסטים והנמיכה ציפיות לעתיד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים קלות של כ 0.15% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו ירידות שערים של כ0.2% -
בטווח הבינוני-ארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בכ 0.05% -במח"מ )משך חיים ממוצע( הארוך .מחזורי
המסחר עמדו על כ 850 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.85% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.23% -מדד הבנקים ירד ב ,0.27% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.10%ומדד נפט וגז ירד ב .0.82% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 0.3%
לרמה של  33.68ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ 0.85% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1221נקודות .המדד מדשדש
כבר מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  1165-1245נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון
כלשהוא יתקבל איתות מתאים .לדעתנו ,המדד גמע מחצית מהדרך כלפי מעלה והוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים
לאחר תיקון טכני קצר אל עבר פסגת הדשדוש השוכנת כאמור באזור  1245הנקודות .בכל מקרה ,כל עוד המדד לא שובר את
רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של  1165נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך לרדת מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת )שישי( סביב רמה של  3.683ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש במגמה מעורבת ללא תנודות מיוחדות על רקע נאום אובמה בקונגרס אמש בו נידונה
מצבה של הכלכלה האמריקאית" ,המצוק הפיסקאלי  "2הקרב ובא והעלאות המיסים הצפויות בטווח הקצר .נראה שהשווקים
לא תופסים כיוון ברור לאחר השיאים אליהם הגיעו בשבוע שעבר .נתוני המאקרו הרבים שמתפרסמים מדי יום ובמקביל עונת
הדו"חות המעניינת לפעמים מקשים על חיזוי השווקים) .קרדיט ל .(Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר ירד בשבוע החולף אל
מתחת לרמת התמיכה של  ₪ 3.70לדולר ולעת עתה הוא "בודק" אותה מלמטה .במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה
יתקבל איתות טכני שלילי עם יעד באזור של  ₪ 3.50לדולר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים חוזר שוב לאזור התנגדות העליון סביב  1200נקודות ועושה זאת ללא חדוות קניות ועם מחזורי
מסחר שהולכים ויורדים .סוחרים אגרסיביים שאינם מאמינים בהמשך הטרנד העולה יכולים לחפש פוזיציית שורט על המדד עם
סטופ צמוד .עוד נציין שהמדד נע בטווח של  1100-1200נקודות כמעט  3חודשים.
מדד נדל"ן  – 15למרות עליה במהלך השבוע לגבוה שנתי חדש מעל ל  ,323נכנע המדד למימושי הרווחים בשני ימי המסחר
המסיימים של השבוע וסגר מתחת לגבוה האחרון .ניתן לראות בגרף המצורף ,סטיות דוביות בין מתנד ה  MACDלגרף
המחירים כך שהמימוש במדד עלול להמשך גם בשבוע המסחר הקרוב.
מדד ת"א  – 75למרות שעשה גבוה חדש השבוע ,המדד ממשיך לנוע בתצורה של יתד דובית .בשלב זה האפשרות לשבירה
של היתד עדיין רחוקה אולם תיקון שיכול להגיע בשוק יכול להביא בקלות לבדיקה של הצלע התחתונה וקו העולה סביב רמת
מחירים של  740-738נקודות.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 40הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  40המניות 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 היומי המצורף מדד המניות הצרפתי תיקן מעט כלפי מטה אולם בדיוק כפי שצפינו בשבועות האחרונים הגיע
ונתמך מעל רמת התמיכה החשובה באזור  3600הנקודות .כעת היעד הראשון לעליות נמצא ברמה של  3800הנקודות.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ) - (1099654חברה ,אלוט תקשורת בע"מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום "זלילת" רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד"ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – מחיר המניה נקבע בארה"ב ולכן הניתוח יתבסס על גרף המניה שם .המניה אבדה בחודשים האחרונים כ 50%
מערכה שירדה מרמות שיא של  28דולר לאזורים של  14דולר ,לכך ,תרמו הדוחות הכספיים ברבעונים האחרונים וגם מספר
הורדת המלצה מגופים המסקרים את המניה .טכנית ,המניה מתבססת בשבועות האחרונים סביב אזור של  13.2-14דולרים
כשהדוח האחרון שפורסם ב  5.2לא קבע נמוך חדש .ייתכן שההתבססות סביב רמות המחירים הנ"ל מכינה מהלך מתקן
במניה .יעד ראשון בנייר יהיה סביב  16-16.2דולר שהוא פער מחירים פתוח על הגרף.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע“מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו“ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – באמצע השבוע פרצה המניה את קו המגמה היורד לטווח הקצר סביב רמה של  930/40נקודת .ביומיים שלאחר
מכן התממשה המניה בעקבות הגעה לרצועת התנגדות סביב  970/1000נקודות אותה ציינו בניתוח שעלה במדור ניתוח טכני
באגף החדשות .טכנית בדיקה של הקו יחד עם היפוך סביב  930נקודות יכולה להביא קונים חדשים כשפריצה של רמת 1000
הנקודות שהיא רמה פסיכולוגית וטווח עליון של רצועת התנגודת יביא ליעד מהיר סביב  1200נקודות.
בבילון ) - (1101666החברה ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה  ,ושיווק
ופרסום באינטרנט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -נראה כי המניה שנמצאת בגדול בתבנית של יתד שורי ,זה זמן די ארוך ועדיין למעשה נמצאת בקו יורד כללי ,עם
זאת לאחרונה ניכר התייצבות מעל לתמיכה באזור  2080וכל זאת בתוך תבנית היתד כאמור .בשלב זה נראית התכנסות
מחירים בתחום  ,2080לקו יורד של תקרת היתד באזור  .2500בשלב זה המניה היא רק למעקב ,כאשר יכולת שבירת ,2080
יאשר המשך יורד בגבולות תחתית היתד ומתחת לרמת  2000ואילו פריצת היתד תאשר איתות מהותי שהוא למעשה איתות
סיום המהלך היורד במניה של החודשים האחרונים.
בזק ) - (230011החברה ,פועלת במגוון תחומים בתחום התקשורת .תקשורת פנים ,רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שהייתה תחת מימוש בחודשים האחרונים השכילה לאחרונה לפרוץ את קו המגמה היורד
והאופקי ברמת  440ולמעשה קיבלה איתות חיובי ראשוני לשינוי ולפתיחת מהלך מתקן עולה .עם זאת רמת המחזור ביום
המסחר האחרון הייתה לא גבוהה במיוחד מה שמפחית מאירוע פריצת  440כאמור .רמת  457הייתה רמת ההתנגדות
שנפרצה גם היא ולמעשה אישרה את האיתות החיובי .כעת היעד נתון על רמת  483שהוא למעשה נגזר מהתנגדות אופקית
בשילוב גובה תבנית התכנסות שנפרצה.
אבנר ) - (268011החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה כי לאחרונה הגיעה יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  281ומשם
פתחה במימוש אשר בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה ואשר תוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק
יכולת לפרוץ את קו המגמה הנ"ל ,כלומר את רמת  258נכון לכתיבת שורות אלה ,יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון.
התמיכה כעת הינה ברמת  246וקו תמיכה עולה .נראה כי בימים האחרונים המניה נתמכת על קו מגמה זה ומכינה עצמה
לתיקון עולה של המימוש האחרון.

על רגל אחת
סלקום ) - (1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי לאחרונה ,המניה שברה תמיכה חשובה ברמת
 3000ולכן רמה זו הופכת להיות התנגדות מהותית כאשר המניה מקבלת איתות שלילי .המניה עדיין נותרת מתחת לקו מהלך
יורד ברור לטווח הקצר ולטווח היותר רחב .השבוע ,נכשלה המניה בפריצת קו מהלך זה ולמעשה רק יכולת פריצת אזור 2850
במונחי נעילה ,יאשר איתות חיובי ראשוני.
קמהדע ) - (1094119מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ולאחר שהגיעה לרמת
 3800כרמת שיא שנתי אחרון פתחה במימוש .השבוע במסגרת המימוש הנוכחי השכילה המניה לחזור אל מעל רמת 3600
שעוברת להיות התמיכה בשלב זה .היעד הקרוב בשלב זה עומד על  3900אשר מבטא את רמת תקרת התבנית הנוכחית.

נייר חדרה ) - (632018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי
המניה שועטת לעבר רמת ההתנגדות החשובה על  19530ואכן השבוע המניה הגיעה כצפוי לרמה זו ואף פרצה אותה .בשלב
זה הנתונים הטכניים גבוהים מה שמראה כי יכולת מימוש ובדיקת רמת  19530בהחלט אפשרית לטווח הקרוב.
כלל תעשיות ) - (608018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מאשר כי המניה שנמצאת במסלול עולה
כתיקון לגל היורד האחרון ,פרצה לאחרונה את רמת ההתנגדות המהותית על  1400ולכן רמה עוברת להיות רמת תמיכה
חשובה ומהותית .היעד הקרוב בשלב זה ננקב ברמת  1600ואכן השבוע הגיעה המניה עד סמוך לרמה זו ופתחה במימוש
שנובע מאינדיקאטורים טכניים גבוהים .רמת  1500בשלב זה מהווה את התמיכה החשובה הקרובה ואילו יכולת פריצת 1600
בנעילה יאשר חידוש האיתות החיובי במניה.
חברה לישראל ) - (576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה נמצאת בחודשים האחרונים
בתבנית רוחבית .לטווח היותר קצר ניתן לראות תנועת התכנסות מחירים עולה ,כאשר רמת ההתנגדות החשובה נמצאת באזור
 271000ואילו התמיכה כעת ברמת  ,257000לכן האיתות המהותי הבא יתקבל ביציאה מתבנית התכנסות זו עם יעד בגובה
התבנית.
ברן ) - (286013המניה עלתה כאן בשבוע שעבר במדור ניתוח מניות ונאמר כי דרכה לרמת  2448במונחי נעילה .אכן ,השבוע
הגיעה המניה לרמה זו ואז יצאה כצפוי למימוש כאשר רמת  2260מהווה את התמיכה החשובה כעת ולמעשה שם ייקבע
האיתות ההמשכי ,היפוך חזרה לעליות או המשך מימוש.

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.

