הסקירה השבועית של ספונסר – 17.07.2011
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 – אחרי שבועיים של עליות שערים הבורסה המקומית רשמה שבוע שלילי בו מדדי המניות המובילים סיימו
בירידות שערים של כ 1.5% -בממוצע .מדד הגז והנפט בלט לרעה כשירד בכ 4% -בעיקר בגלל ירידה של כ 7% -במניית רציו
אולם גם זרח וגוליבר שצנחו בכ 12% -כל אחת השפיעו לרעה .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות אלביט הדמיה ולייבפרסון
שירדו בכ 11% -בממוצע .מנגד ,מניית פרולור ביטוק זינקה בכ 20% -לאחר שבית ההשקעות מורגן ג‘וזף החל לסקר את
המניה עם המלצת "קנייה" והעניק לה מחיר יעד של  16דולר למניה המשקף שווי של כ 900 -מיליון דולר .מניית דלק ישראל
קפצה בכ 13% -לאחר שדלק קבוצה הגישה הצעת רכש למניות החברה בפרמיה של  10%על מחיר השוק.
באפיק הסולידי נרשמה גם השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות בכל אפיקי ההשקעה .מדדי התל בונד עלו בכ-
 0.3%בממוצע .באג"ח הממשלתי שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ 0.5% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות
החוב השקליות )השחרים( עלו גם הם בכ 0.5% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על כ 1.2 -מיליארד
ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.70% -מדד ת“א  75ירד  ,2.08% -מדד הבנקים ירד ב ,1.99% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.33%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .3.94%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.5%לרמה של  3.42ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1251נקודות .בגרף השבועי ארוך הטווח
המצורף ניתן לראות כי ישנה מלחמה סביב איזור  1250הנקודות שהיווה התנגדות חזקה מאוד בשנים  2007ו 2010 -ומאז
הוא הספיק לשמש גם כתמיכה .פריצה של רמת  1280הנקודות תהווה איתות קניה עם יעד ברמת שיא כל הזמנים של 1346
נקודות .מנגד ,רק ירידה מאיזור  1225הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי לטווח הארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עלייה קלה בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.42ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד אחד
הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל נתמך מעל רמת התמיכה סביב  3.35ש"ח
לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח
לדולר אולם לעת עתה הדשדוש צפוי להמשך בשבועות הקרובים.
מדד היתר  -50עליות השערים של שלושת השבועות האחרונים נבלמו השבוע במדד היתר לאחר קביעה של גבוה תקופתי
סביב  395נקודות וסגירת גאפ יורד מתחילת חודש יוני .ביום המסחר האחרון ירד המדד בחדות עם סגירה סמוך לנמוך השבועי
דבר המזמין המשך ירידות במדד ,שבירה של רמת  380נקודות ככל הנראה תשלח את המדד לרמת התמיכה החזקה סביב
.367/70
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן רשם השבוע ירידות שערים לאחר קביעת גבוה שבועי ביום ראשון ,באמצע השבוע שבר מדד
הנדל"ן את רמת  320ושוב חזר להיסחר מתחתיה שזהו איתות שלילי לטווח הקצר .סוחרי טווח קצר ינסו לתזמן כניסה לשורט
סביב רמה של  320/2נקודות כשהסטופ ימוקם בגבוה האחרון )רמת .(327
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד“ק בניו
יורק .מדד הנסד“ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .בסקירה של השבוע שעבר הזהרנו מפני גאפ התשישות שאכן נסגר עוד ביום שישי
האחרון לאחר דו"ח התעסוקה שאכזב את המשקיעים .הסיום של השבוע שעבר היה אופטימי עם נעילה כמעט בגבוה היומי.
השבוע לעומת זאת ראינו מוכרים החל מהיום הראשון ועד לכתיבות שורות אלה )לאחר המסחר של יום חמישי( ,מדד הנסד"ק
 100אבד עד כה  3.4%ונראה שסגירת הגאפ סביב  2300קרובה מתמיד.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם כצפוי עליות שערים נאות עד שהגיע להתנגדות ברמת השיא השנתית השוכנת
סביב רמה של  6100נקודות ומשם תיקן בצורה חדה כלפי מטה והתקרב לתמיכה הקרובה סביב  5800נקודות .רק פריצה של
השיא תביא לאיתות קניה מחודש והמשך עליות.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות
המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים .בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה
של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות
נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני -המנייה ,שנמצאת במימוש זה זמן ,נותרת מתחת  2רמות התנגדות משמעותיות – רמת  80000והיותר חשובה
לטווח המיידי רמת ממוצע  .50כל עוד שאין פריצת רמת ממוצע  50לפחות אין מה לדבר על שינוי במהלך המימוש שתמיכתו
החשובה נותרת ברמת  .70000רמת  ,75000הינה התנגדות מינורית קרובה ,עוד לפני רמת ממוצע  .50לסיכום -המנייה
במימוש עד להודעה חדשה.
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.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני -נראה כי המנייה למעשה נמצאת כרגע במהלך רוחבי ,כאשר רמת  -1756הינה רמת התנגדות משמעותית ,מנגד
רמת  ,1658הינה התמיכה הקרובה החשובה ,כך שיציאה מתחום הנ"ל יאשר איתות המשכי לטווח הקצר ,למעקב.
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 – ממשיכה השבוע בתיקון העולה שמאפיין את השבועות האחרונים ,נתקלת בהתנגדות המדוברת ב  5757ולא
מצליחה לנעול את השבוע מעליה .בשלב זה הנייר נמצא בנקודת הכרעה לטווח הקצר כאשר פריצת  5757-5600תשלח את
הנייר לשיא השנתי ואילו כשלון פריצה יחזיר חזרה לעבר רמות תמיכה נמוכות יותר.
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע“מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו“ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – ממשיכה להיסחר בין  3600מלמטה לבין  3800-4000מלמטה .איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה מהטווח
הנ"ל ולכן מי שבחוץ שימתין לאיתות ואילו מי שבפנים שיציב סטופ על קצה הטווח.
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.
ניתוח טכני – נסחרת בין רמת  38.5-39מלמטה לבין רמת  45-45.5מלמעלה ,איתות טכני לטווח הקצר יתקבל ביציאה
מהטווח הנ"ל.
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 בתחום התקשורתהסלולרית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת).טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני –ממשיכה להיסחר בין רצועת תמיכה ב  920-940לבין רצועת התנגדות ב  ,990-1000איתות טכני משמעותי
יתקבל ביציאה מהטווח הנ"ל .יחד עם זאת אציין כי הנייר עדין תחת איתות שלילי לטווח הבינוני והקצר ורק פריצה של 1000
נק' תבטל אותו.

על רגל אחת
רציו ) - (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המניה  ,הגיעה כצפוי לרמת התנגדות על
 -42.7בשילוב קו המהלך היורד הראשי ,ואף פרצה אותה ,אולם התברר כי יש לנו פריצת שווא ,ותמונה טכנית גבוהה ,הביא
למימוש בשלב זה .כעת התמיכה המהותית נמצאת ברמת  .35כאן נוסיף ,נקודה טכנית חשובה האומרת ,כי ברמת תמונה
טכנית גבוהה ,למרות שיש לכאורה פריצה ,עדיף לפעמים לראות התבססות על הפריצה לפני איתות כניסה.
דלק רכב ) - (829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המנייה למרות התיקון העולה
האחרון השבוע  ,עדיין נותרת תחת מסגרת של מימוש מחירים ,כאשר רמת ממוצע  50היושב על  3887-נכון להיום מהווה
התנגדות חשובה לכל תיקון המשכי עולה .התמיכה המיידית נמצאת על .3800
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וגם בארה"ב )סימול (TEVA -לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז'.
טכנית היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש
מחירים ,נותרת מעל רמת קו מהלך עולה מהותי ארוך טווח ,עם תמיכה באזור  46דולר .למעשה כעת ישנו תחום תנועה בין
תמיכה להתנגדות על  50.50שהוא גם ממוצע  50בגרף השבועי .רק יכולת סיום מעל רמה זו בשלב זה  ,יאשר פתיחת תיקון
עולה.

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.

