הסקירה השבועית של ספונסר – 17.11.2013
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 רגוע יחסית במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכחצי אחוז
כל אחד ,ומנגד מדדי מדדי הנדל"ן וגז ונפט ירדו בכ 1.0% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית בבילון
שתיקנה כלפי מעלה בכ 52% -לאחר שפורסם כי יאהו לא תבטל עימה את החוזה ,עוד בלטו לטובה מניות פוטומדקס ובז"ן
שעלו בכ 01% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית סרגון צללה בכ 01% -לאחר שפרסמה על ירידה חדה של כ 50% -ברווחיה
בדו"חות הרבעוניים .מניות גילת ונייר חדרה בלטו לשלילה וירדו בכ 01% -כל אחת .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על
כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.5% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר-בינוני ,ועלו בכ-
 1.2%במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.1% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1..0% -מדד ת"א  02עלה ב ,1.01% -מדד הבנקים עלה ב ,1.10% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע ירידה של  1..0%ומדד נפט וגז ירד ב .1..0% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 1.0% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.202ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.1% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ברמה
של  0301נקודות .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף משנת  ,5112המדד המוביל ממשיך במסעו צפונה לאחר שפרץ
את ההתנגדות הקשה ברמה של  0521הנקודות ,ובהמשך לתחזיות האחרונות שלנו ,צפוי להמשיך לעלות ,ולהגיע לאזור שיא
כל הזמנים סביב  0312נקודות ,ובהמשך אף לפרוץ אותו .התמיכה הקרובה שוכנת כעת ברמה של  0502נקודות ,אולם לא
צפויה להשבר כלפי מטה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב במהלך השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.23ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים קלות לאחר נאומה של ילן וברקע למגמה החיובית שנרשמה בבורסות
המובילות באירופה ובאסיה .לפני תחילת המסחר פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה ונתוני מאזן הסחר
שהפתיעו לרעה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף ש הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים
יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור  3.21ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 11הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  11המניות 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 השבועי המצורף (משנת  )5112מדד המניות הצרפתי מעט נחלש בשבועות האחרונים ולא מצליח לעלות ,אולם
כל עוד הוא נתמך מעל אזור  1011-1021הנקודות ,הוא נמצא עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של 1211
נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך לזחול למעלה כשכל פעם הוא מסמן טריטוריה גבוה יותר כהתנגדות שהופכת לתמיכה.
התמיכה הקרובה במדד נמצא סביב הגבוה האחרון ברמה של  0512והתמיכה למטה סביב  .0532011המבנה של המדד
ממשיך להיות חיובי כשהיעד הארוך שלנו נמצא סביב  0311051נקודות שהוא טווח הדשדוש הארוך שנפרץ .0011-0511
מדד הנדל"ן  – 00מדד הנדל"ן נבלם בשבוע האחרון לאחר שקבע גבוה שנתי חדש סביב  321נקודות .טכנית המדד ייצא נרות
חלשים בשבוע המסחר האחרון ונראה שאזור של  321-321עלול להוציא תיקון מסוים במדד .בשלב זה מבנה המחירים ממשיך
להיות חיובי והשפל השבועי סביב  300נקודות היא התמיכה המינורית הקרובה.
מדד היתר  – 01מדד היתר ממשיך להיות חלש בתקופה האחרונה כשהוא מתבסס דווקא בנמוכים של השבועות האחרונים
סביב  211נקודות ואינו מצליח לחבור למדדים הגדולים יותר .טכנית נראה שהמדד סיים מהלך עולה ואם זה בסימן הראשוני
של הגאפ היורד מהשיא ואי יכולת לחזור מעלה .נעילה מתחת ל  221נקודות יכולות להעמיק את המימוש במדד .עוד נזכיר
שזהו מדד המניות השני בעוצמתו בבורסה בת"א אחרי מדד מניות התקשורת.

ניתוח מניות
אסם ( – )41.10.החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א  52בשווי שוק של  2.2מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה הנחשבת מסקטור דפנסיבי נסחרת במגמה עולה חזקה מאוד בשנה האחרונה כשהיא הוסיפה עשרות
אחוזים לערכה מרמות השפל שנרשמו באוגוסט  .5105בחודשים האחרונים המניה זז בתצורה אופקית כשהיא אינה מצליחה
להתקדם מעל רמת  2111נקודות שהיא פסגה נכון לכתיבת שורות אלה .לדעתנו המניה מכינה את המהלך הבא והוא פתוח
לחלוטין לכל כיוון .נעילה מתחת ל  0521-0311נקודות תחסל למעשה את המגמה העולה ותוציא תבנית של פסגה כפולה אל
הפועל .מנגד נעילה מעל  2111תיתן איתות קניה מחודש עם יעד עולה לכיוון  2211נקודות .לדעתנו הסיכויים הם דווקא לסיום
הטרנד העולה אולם עד לאיתות שלילי כלשהו יש עוד זמן.
אודיוקודס ( – )0190.00החברה ,אודיוקודס בע"מ ,עוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירה של טכנולוגית ( VolPקול מעל פרוטוקול
אינטרנט ,מוצרים לרשתות טלפון ואפליקציות לשירותים מתקדמים לספקי שירות וארגונים עסקיים .אדיוקודס הינה חברה
דואלית ומניותיה נסחרת בבורסת הנסד"ק ובת"א תחת מדד היתר .21
ניתוח טכני – המניה שגם היא נמצא לאחר גל עליות עולה ארוך ,שברה לאחרונה יתד דובית שמסמנת על היפוך מגמה בטווח
הקצר .מניות החברה ספגו בהתאם והתממשו מאזור של  0.2דולר בשיא האחרון לאזור של סביב  2.1דולר .המניה יצרה ביום
המסחר האחרון שיא יורד סביב  1.3דולר רק נעילה מעל תאשר המשך תיקון עולה כשהיעד הקרוב כעת הוא השפל האחרון או
סמוך אליו שם תבחן המניה בשנית.
אלביט מערכות ( )019000.החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,02111יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי שנאמר
כאן,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  02111נפרצה והושג היעד הבא על  01502שהוא תקרת תבנית
עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה  ,נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה מתחת לתקרת ההתנגדות ,כאשר השבוע חל היפוך
על תמיכת תבנית זו ,והושגה אף הגעה ליעד תקרת התבנית באזור  .01011מכאן החלה נסיגה ונכשל ניסיון פריצת התבנית,
ומתנדים מהירים החלו באוורור .לעניות דעתנו,ובעקבות הדוח האחרון שהתפרסם,ניתן להניח שבפעם הבאה נראה פריצת
התבנית,עד אז המשך דשדוש בתוך התכנסות המחירים.02111-01011,
לאומי ( - )01.000התאגיד,בנק לאומי לישראל בע"מ,עוסק בפעילות בנקאית ריאלית ופיננסית מגוונת,בארץ ובעולם .מניות
הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,שנמצאות תחת מהלך עולה ,פרצו לאחרונה תבנית דשדוש מחירים,ומאז ניכר דשדוש
מעל רמת הפריצה.נראה כי היעד על רמת ,0311עלול להיות מושג בקרוב,כאשר כל זה תקף כל עוד התמיכה העולה נשארת
תקפה באזור תמיכה על  .0352התנגדות קרובה כעת על רמת .0321
בזק ( - )041100החברה וחברות הבת שלה,עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא,לאחר מהלך
העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים בין קו מגמה יורד לתמיכה אופקית ברורה באזור .111
התמונה הטכנית בשלב זה מראה כי לפחות נראה שוב יעד קרוב לתקרת התבנית,קו מהלך יורד באזור ,133,ושם למעשה
ייקבע האיתות ההמשכי במניה.

על רגל אחת
אפריקה ( - )000100מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .בשלב זה רמת 055
היא ההתנגדות במונחי נעילה ,לאחר המימוש ושבירת רמה זו שראינו השבוע .התמיכה מתחת הינה ברמת  .011נציין תמונה
טכנית רוויה במתנדים הראשיים.
כלכלית י-ם ( - )0.9101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן  .02המניה שנמצאת במהלך
עולה,ולאחרונה ,נמצאת במימוש מחירים שבנה קו מהלך יורד ברור בשלב זה .למעשה יש לנו כאן תבנית של התכנסות מחירים
כעת  ,שביום המסחר האחרון ,וביום שלפניו ,חל היפוך על תחתית תבנית זו,מה שאומר יעד קרוב כעת לקו מהלך יורד-תקרת
תבנית,באזור .3211

כיל ( - )09010.מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת ,3032ומשם החל שוב מימוש .רמת  5211-5021הוא אזור תמיכה מהותי,וכל עוד אנו מעל אזור זה,אזי
התיקון העולה במניה תקף .איתות מהותי יותר יתקבל ביציאה מתחום ,3032-5021כאמור .השבוע נסוגה המניה שוב,לאחר
שהגיעה לתקרת הטווח.
סלקום ( )001004.מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות במהלך עולה ,כאשר לאחרונה,נכנסה המניה לתחום
התכנסות מחירים ,שהשבוע,נפרצה.בשלב זה היעד עומד על רמת  ,1211מול תמיכה יחסית רחוקה באזור .1321
חלל תקשורת ( - )01.04.0מניות החברה,התממשו בחדות לאחרונה,עקב אירוע פונדמנטאלי ,שבהמשך התברר כפתיר.
עקב כך האפשרות לתיקון עולה ,גם טכנית ,קיים כאן,וכצפוי השבוע קיבלנו תיקון עולה דיי חד.בשלב זה ,נוצר קו מהלך יורד
ברור כאשר המשך אי תות חיובי נקבל ביכולת פריצת קו זה ברמת אזור.1211,
חברה לישראל ( - )000100מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52טכנית  ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
רמת ,021111היא רמת תמיכה כעת,מאוד חשובה,עם זאת רמת  000111היא אזור תמיכה עולה ראשית מהשפל של
המפולת ולכן לה משמעות מהותית יותר .כל עוד שהמניה נותרת מעל לשני רמות תמיכה אלה,אזי התיקון העולה תקף.
התנגדות קרובה כעת נמצאת על  013111כאזור קו מגמה יורד.
רציו ( - )4..100היה"ש נסחרות במדד ת"א  011מבט טכני מראה כי לאחרונה נפרץ תבנית התכנסות מחירים,מה שנותן יעד
סופי על .22השבוע המניה יצאה למימוש עקב תצורה טכנית גבוהה ,ורמת  21נשברה כתמיכה קרובה ואף רמת  12נשברה.
בשלב זה המניה נעצרה על קו תמיכה עולה באזור ,10שהיא למעשה קו הפריצה האחרון.כעת רק יכולת נעילה מעל רמת 12
יאשר איתות חיובי המשכי ליעד שננקב לעיל.
ישראמקו ( - )040100היה"ש נסחרות במדד ת"א  .52טכנית ניתן לראות תבנית יורדת בצורת תעלה בשלושת השבועות
האחרונים,תוך כדי אוורור תמונה טכנית רוויה.ביום המסחר האחרון,ניתן לראות היפוך על תמיכת תבנית עם יעד כעת לתקרת
התבנית באזור .11.0נציין כי לדעתנו יש סיכוי רב גם לפריצת תבנית זו בהמשך.
 - NICEהמניה הינה מניית ארביטראז' והיא נקבעת בחול.לכן בסיס הניתוח הוא לפי גרף חול.ניתן לראות כי המניה נמצאת
לאחר מימוש לא קטן,ובשלב זה יש מאמץ לעצירת המימוש,רמת  32.3דולר הינו אזור התנגדות חשוב,ורק יכולת נעילה מעליו
יאשר איתות לפתיחת תיקון עולה כלשהוא,בינתיים זה לא קורה,ובימים האחרונים,נכשלת המניה בפריצת רמה זו.
אל על ( - )019090.מבט טכני למניית חברת התעופה,מראה כי רמת אזור  22.1הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה.כל עוד
שאין שבירה של רמה זו ,אין למעשה איתות לסיום התנועה העולה של התקופה האחרון,וזאת למרות הדשדוש של השבועיים
האחרונים במניה.
בריינסוויי ( - )0011009מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ייתר  ,21נמצאות לאחרונה בתנועה יורדת.בשלב זה אזור 1211
מהווה אזור תמיכה קרוב ,מול התנגדות קרובה באזור  .1201-2111איתות מהותי יתקבל ביציאה מטווח התמיכה\התנגדות.
ביוליין ( - )0010009מניות החברה נסחרות לאחרונה במהלך יורד ,לתנועה העולה האחרונה .בשלב זה הגענו לאזור תמיכה
מהותי בתחום  11-22ועדיין אין לנו אינדיקציה,אם נקבל שבירה כאן או היפוך על תמיכה .למעקב.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser 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 ו0או מכשירים פיננסים.

