הסקירה השבועית של ספונסר – 17.01.2010
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 מעורבת עם נטייה לירידות שערים נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א ,מדד הבנקים העיב לרעה
על שאר המדדים המובילים כשירד בכ 4% -ומשך במיוחד את מדד המעו"ף כלפי מטה באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו
במגמה חיובית ורשמו עליות שערים של כ 0.8% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית כשהשחרים והגלילים
נסחרו בעליות שערים נאות במיוחד בטווחים הארוכים של כמעט  .1%מחזורי המסחר היו גבוהים גם השבוע ועמדו על כ2.2 -
מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים נאות בהתאם למגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב .המדדים
המובילים נסחרו ביציבות לאורך יום המסחר ולקראת סיום המסחר עליות השערים התחזקו .את המגמה החיובית הובילו מניות
השורה השניה והשלישית .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,1.11% -מדד הנדל"ן  15עלה ב 1.30% -ומדד הבנקים עלה ב-
 .1.08%יום שני נפתח ביציבות בהתאם לפתיחת המסחר בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר
ביציבות סביב שערי הפתיחה .בשעות הצהריים המדדים עברו להיסחר בירידות שערים אשר התחזקו בהדרגה עד לשעת
הנעילה ,זאת בהשפעת המגמה בבורסות אירופה והחוזים העתידיים .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים ובראשן
מניית בנק פועלים ,וזאת לאחר ששרי אריסון פנתה לגורמים בשוק ההון בכוונה למכור חלק ממניותיה בסך מוערך של כ100 -
מיליון דולר ובמטרה למצוא מפיץ למניות.
המגמה השלילית נמשכה גם ביום שלישי לאחר שיום המסחר נפתח בירידות שערים של כ 0.5% -על רקע פתיחת יום מסחר
שלילית בבורסות אירופה .ירידות השערים מפתיחת המסחר התחזקו בהדרגה לאורך כל יום המסחר בהתאם לחוזים העתידיים
על מדדי ארה"ב כשברקע אזהרת רווח של ענקית האלומיניום אלקואה ) .(AAאת המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים
ומניות השורה השניה .יום רביעי נפתח בירידות שערים קלות בהתאם למגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב.
ירידות השערים לקראת שעות הצהריים והמדדים אף עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו בהדרגה ולקראת סיום
המסחר המדדים נסחרו בגבוה היומי שלהם .את המגמה החיובית הובילו מניות קידוח הגז הטבעי "תמר" לאחר שמניית נובל
אנרג'י עלתה לשיא שנתי בעקבות המלצות חיובית ממורגן סטנלי ו .S&P -האנליסטים התייחסו בחיוב לקידוח "תמר" בו
שותפה נובל ואמרו כי למרות שהפקת הגז תתחיל רק ב ,2012-ההשלכות יבואו לידי ביטוי במחיר המניה כבר השנה.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר בעליות שערים של כ 1% -בהתאם למגמה החיובית שנרשמה יום קודם לכן
בארה"ב ובמקביל לפתיחת מסחר חיובית בבורסות אירופה .עליות השערים התמתנו בשעות הבוקר ובשעות הצהריים המדדים
המובילים עברו להיסחר במגמה מעורבת עד לשעת הנעילה .את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים לאחר שיובל בן זאב
הוריד המלצה לכל הסקטור בטענה כי מכפילי ההון גבוהים יחסית והמכירות הצפויות ע"י המדינה יעיבו על המסחר .בסיכום יומי
מדד המעו"ף ירד ב 0.43% -ומדד הבנקים ירד ב .0.92% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.9 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד  ,1.66%מדד ת"א  75עלה  ,0.18%מדד הבנקים ירד ,3.98%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
ירידה של  1.80%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.02%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ-
 0.7%לרמה של  3.69ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם תיקון של כמעט  2%כלפי מטה בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שראלי ינואר נעצר לעת עתה
באזור  1180נקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המגמה החיובית שולטת בבורסה המקומית וכל עוד כל תחתית גבוהה
מקודמתה נמשיך לראות עליות שערים כשהיעד המרכזי נמצא ברמת שיא כל הזמנים  1250נקודות ולשם המדד צפוי להגיע
בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – הדולר המשיך להסחר במגמה שלילית בשבוע החולף והתייצב סביב אזור של  3.68-3.70ש"ח לדולר .התמיכה
הקרובה והחשובה נמצאת ברמות של  3.63-3.70ש"ח לדולר ולא צפויה שבירה שלהן בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה
של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד ניקיי יפן  -המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות היפני פרץ בצורה ברורה את ההתנגדות החשובה באזור  10600הנקודות ובכך התקבל
איתות לונג )קניה( שצפוי בחודשים הקרובים להביא את המדד לאזור של  12500נקודות.

ניתוח מניות
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 נמצאת במגמת עליה ונסחרת מעל קו מגמה עולה מאד ברור מרמת התחתית ועד היום ,אך יחד עם זאת
ניתן לראות כי מ.נ 20 .בדרכו לחתוך את מ.נ 50 .מלמעלה למטה דבר שבמידה ויתרחש יאותת על המשך מימוש בטווח הקצר
עד לרמת התמיכה האופקית ב 4790 -נקודות שכל זמן שהמחיר נשאר מעליה הנייר נשאר חיובי לטווח הארוך יותר .מלמעלה
רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  5500נקודות ,שפריצתה תסמן יעד לאזור  6000לדעתי .לסיכום ,תמיכה  ,4790התנגדות
 5500פריצה או שבירה של רמות אלו יסמנו את הכיוון להמשך.
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 .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת עליה ברורה ונסחרת בתעלה עולה תוך יצירת שיאים ושפלים עולים מרמת התחתית ועד
היום .לאחרונה נראו שני ניסיונות פריצה של רמת  300000נקודות שהתבררו כפריצות שווא שהחזירו את המחיר בחזרה
למטה ,לכן לדעתי בטווח הקצר המניה תלך לבדיקה נוספת של תחתית התעלה העולה כאשר אזור התמיכה החשוב ביותר
שוכן ב  246-250000נקודות למניה שרק שבירתו תהווה איתות שלילי אמיתי לנייר .לסיכום ,טווח מסחר נוכחי בין  250000ל-
 300000כאשר פריצה או שבירה יסמנו את הכיוון להמשך.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת עליה ברורה ,נסחרת בתעלה עולה מרמת התחתית תוך יצירת תבנית של שיאים ושפלים
עולים .בימי המסחר האחרונים המניה התממשה מעט אך עדיין בגבולות התעלה העולה ולכן מדובר על מימוש בריא וסביר
בלבד .רמת התמיכה המשמעותית שוכנת ב  1600-1622ששבירתה תהווה איתות מכירה לטווח הקצר ותסמן יעד יורד לאזור
 ,1400מלמעלה רמת התנגדות הקרובה היא  1800נקודות ,שהיא גם רמת השיא אחרון .לסיכום ,כל זמן שמעל  1600חיובית
לטווח הארוך.
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 – המניה נמצאת במגמת עליה ברורה ,נסחרת בתעלה עולה מרמת התחתית תוך יצירת תבנית של שיאים ושפלים
עולים .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  1720שהיא גם רמת השיא האחרון ,פריצתה תהווה איתות חיובי מחודש ויעד לשיא
חדש .מאידך רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1600ואחריה ב  1522נקודות וכל זמן שנסחרת מעל רמות אלו אזי חיובית
בעיני לטווח הארוך יותר ,שבירת  1522תהווה איתות מכירה ותביא להמשך הירידות בעיני .לסיכום ,לדעתי נראה עוד ירידה
קלה בנייר לאזור  1522ומשם חזרה למעלה.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו”ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי ע"מ לצמצם רעשים .המניה מתממשת די בחדות במהלך השבוע ונבלמת בדיוק על
רמת התמיכה באופקית ב  3295נקודות ,התבססות מעל רמת התמיכה הנ"ל תהווה איתות מאד חיובי ותשלח את הנייר לדעתי
לשיאים חדשים באזור  4000נקודות  .-+מאידך ,שבירת התמיכה ב  3295ואחריה ב  3200תהווה איתות מכירה לנייר ותחייב
הערכה מחודשת לגביו לדעתי.
ביומדיקס ) - (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע”מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ”ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר

ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע”י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע”י ביומדיקס .חברות הפרויקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני  -המניה מבצעת מהלך עולה מרשים ביותר בעשרת ימי המסחר האחרונים תוך שהיא פורצת קו מגמה יורד
והתנגדות אופקית ברמת  120נקודות שבשלב זה גם הופכת לתמיכה .רמות ההתנגדות הקרובות שוכנות ב  140נק' ואחריה ב
 146נקודות ,פריצת שתיהן תהווה איתות מאד חיובי לנייר ותסמן יעד ראשון ב  162ושני ב  191נקודות .לסיכום ,לדעתי כל זמן
שנסחרת מעל  120המניה חיובית מאד לטווח הארוך.
אורמת ) -(260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,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 מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה.
בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת .מניות החברה נסחרות ב מדד ת"א
.25
ניתוח טכני  -לאחרונה נסחרת המנייה בטווח מסחר רוחבי  3280-3515כאשר השבוע שוב נתמכה המנייה על תחתית הטווח.
ביום המסחר האחרון סיימה על התמיכה בדיוק ,לכן יום המסחר הבא עלול להיות משמעותי לגביה .היפוך על תמיכה יאשר
פתיחת מהלך עולה לעבר התנגדות של כינוס מחירים בתוך תחום המהלך הרוחבי על  3370וזאת בשלב ראשון  ,לעומת זאת
שבירה וסיום מתחת לרמת  3280יאשר איתות שלילי והמשך מימוש במנייה .נוסיף עוד שמסגרת ההתכנסות בשילוב עם
תמיכת קו מגמה עולה ע"ט ,עלול להוציא מהלך חריג בעוצמתו לטווח הקצר.
גזית גלוב ) -(126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת על תמיכת קו המגמה העולה לטווח בינוני ,כאשר בימים האחרונים נבדקה מספר פעמים תמיכה
זו .ההתנגדות בשלב זה היא רמת  4000אופקית ולמעשה ההכרעה במנייה זו קרובה ותתקבל כנראה במהלך השבוע הבא או
פריצת  4000או שבירת קו המגמה העולה .לכן למעקב צמוד ומי שבתוך פוזיציה רמת הממוצע  50בתור שער נעילה הוא
הסטופ בשלב זה  ,ונכון ליום המסחר האחרון על רמת .3682

על רגל אחת
טאואר ) -(1082379מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה פרצה ביום המסחר האחרון תבנית
התכנסות ברורה בשילוב מחזורי מסחר גבוהים  ,ולמעשה נותנת יעדים -.על  450ומעל רמת  .512מתנדים תומכים.
שופר סל ) -(777037מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי השבוע המנייה מתבססת מעל רמת
 2000אופקית  ,כאשר בנוסף היא ממשיכה לנוע במסגרת תעלה עולה ארוכת טווח יחסית צרה .כל עוד שהמנייה מעל רמת
 2000אזי הינה חיובית.
אבוגן ) -(1105055מניות החברה נסחרות במדד ת"א –יתר  .50בשלב זה ניכרת תנועה רוחבית  1500- 1400כאשר יציאה
מתוך טווח זה ייתן איתות בהתאם.

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.

