הסקירה השבועית של ספונסר – 18.01.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי עבר על הבורסה בת"א ,בתחילת השבוע נרשמו עליות שערים חדות ,אולם ביום שני
התהפכה המגמה החיובית בהתאם למגמה העולמית .ביום חמישי המדדים חתמו העליות שערים ונעלו שבוע מסחר מעורב .מדדי
המעו"ף ,הבנקים ות"א  75סיימו את השבוע בעליה של כ 1% -כל אחד ומדד הנדל"ן עלה בכ .10% -מחזורי המסחר ירדו יחסית
לשבוע המסחר האחרון ועמדו על כ 1 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של עד  1%במדדים המובילים בהשפעת המגמה העולמית שנרשמה ביום שישי שעבר.
המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות סביב שערי הפתיחה ובשעות הצהריים המדדים עברו להיסחר בעליות שערים
אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .לקראת סיום עליות השערים התעצמו .יום שני נפתח
ביציבות על רקע פתיחת שבוע המסחר בבורסות חו"ל .המדדים המובילים נסחר בשעות הבוקר בטריטוריה החיובית אשר
התחזקה עד לשעות הצהריים .לקראת השעה  15.00המדדים איבדו גובה ועברו להיסחר במגמה מעורבת לקראת פתיחת מסחר
מעורבת בבורסות ארה"ב .יום שלישי נפתח בירידות שערים של למעלה מ 1.5% -בהשפעת נעלית המסחר אמש בארה"ב.
המדדים המובילים נסחרו ביציבות בשעות הבוקר ולקראת השעה  14.00המגמה השלילית החלה להתמתן בהובלה של מניות
הנדל"ן .לקראת סיום המדדים המובילים עברו להיסחר במגמה מעורבת כאשר מדד הנדל"ן נסחר בעליות שערים ואילו מדד
המעו"ף ומדד הבנקים רשמו ירידות קלות זאת בתגובה לתיקון בחוזים העתידיים לקראת פתיחת יום המסחר בארה"ב .יום רביעי
התאפיין בתנודתיות גבוה זאת לאחר שהמדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים של למעלה מ ,1% -אולם בשעה
 12.00החלו לאבד גובה ועברו להיסחר בירידות שערים בהשפעת החוזים העתידיים שעברו לירידה לאחר שנורטל ,ענקית
התקשורת ,הכריזה על פשיטת רגל .לקראת סיום הירידות התעצמו בהתאם לחוזים העתידיים .את יום חמישי ,המדדים המובילים
פתחו את יום המסחר בירידות שערים של למעלה מ 1% -בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה אמש בארה" .בשעות הבוקר
המדדים המובילים נסחרו ביציבות ולקראת השעה  12.00המגמה השלילית החלה להתמתן בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות
השורה השניה ולקראת השעה  16.00המדדים המובילים נסחרו בטריטוריה החיובית בהתאם לשינוי המגמה בחוזים העתידיים.
בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.93% -ומדד הבנקים עלה ב.0.84% -
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.58% -מדד ת"א  75עלה  ,3.75%מדד הבנקים ירד ב .1.41% -מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  9.30%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.07%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 0.62%
לרמה של  3.885ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית ושבר את רמת התמיכה הנקודתית ב 670 -נקודות .ביום חמישי המדד סימן
תחתית ב 653 -נקודות ובסיום התהפך וננעל בעליה של כ 1% -במדד  666נקודות אשר משמש כנקודת שיווי משקל לאורך
התקופה האחרונה .הנחת העבודה נשמרת – איתות טכני חיובי לשוק יתקבל בפריצה של אזור ההתנגדות ב 700-720 -נקודות
כאשר מחיר היעד סומן ב 748 -נקודות 650 .משמשת כאזור תמיכה .כפי שציינתי גם בשבוע שעבר לדעתי אם לא יהיו הפתעות
לשלילה חודש ינואר צפוי להיות חודש חיובי עם עליות שערים נאות במדדים המובילים ובאג"חים הקונצרנים בניגוד לחודש
המקביל בשנה שעברה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט במהלך השבוע החולף מול השקל למרות שמול רוב המטבעות בעולם הוא דווקא
התחזק ,מלמעלה ישנן  2התנגדויות חזקות וחשובות להמשך הדרך בדמות  3.90ו 4 -ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה שלהן תהווה
איתות קניה מחודש .מלמטה ישנה תמיכה חזקה וחשובה ברמה של  3.65ש"ח לדולר ורק שבירה שלה תהווה איתות מכירה
לטווח הבינוני-ארוך.
מדד נדלן  - 15השבוע מדד נדלן  15עלה ב 10.16%-לאחר שבשבוע שעבר הוא ירד ב ! 6.38%-כלומר המדד עדיין מתאפיין
בתנודתיות קיצונית .השבוע המדד הצליח לפרוץ שוב את ההתנגדות האופקית ברמת  150אך הוא נעצר באזור ממוצע נע  50ולא
חצה אותו באופן משכנע .הנחת העבודה כרגע היא המשך דשדוש תנודתי ,כאשר פריצת רמת  160תיתן איתות קנייה למדד.
מאידך גיסא ,שבירת רמת  150תיתן איתות מכירה.
מדד ת"א  - 75השבוע מדד ת"א  75עלה ב 3.71%-לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב ! 1.01%-המדד הצליח אף לפרוץ את
ההתנגדות בדמות ממוצע נע  ,50אך נראה שהוא נתקל בקשיים להישאר מעליו .ניתן לראות זאת בדשדוש המתמשך .המתנדים
המהירים נתנו איתות שלילי ועם הפנים דרומה .להערכתי לא מן הנמנע בדיקת רמת התמיכה האופקית  .350במידה והיא תישבר
התמיכה הבאה נמצאת ברמת  316הנקודות.
מדד ת"א בנקים  -השבוע מדד ת"א בנקים ירד ב 1.41%-לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב .3.45%-המדד נכשל בפריצת
רמת ההתנגדות  700והחל להתממש בחדות .במידה ותישבר רמת התמיכה הנקודתית באזור  630יתקבל איתות שלילי נוסף עם

יעד לשפל האחרון ברמת  .575המתנדים המהירים עם הפנים דרומה .מתנד זרימת הכסף נתן איתות שלילי ומעיד על יציאת כסף
מהמדד.
מדד  DAXגרמניה  -המדד כולל את  30החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.
המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית בהתאם למגמה העולמית .ביום חמישי המדד חתם את יום המסחר מעל רמת
התמיכה האופקית ב 4308 -נקודות כך שהצפי הוא שהמדד ירשום תיקון עולה ,מינימום לאזור  4500נקודות לפני שתתקבל
הכרעה על המשך הדרך .שבירה של רמת התמיכה תביא את המדד ל 4038 -נקודות .התנגדות
מדד הנאסד"ק – שבוע מסחר שלילי עבר על מדד הנאסד"ק על רקע נתוני מאקרו שליליים ופרסום דוחות של מניות הבנקים
אשר גררו את המדד לירידות שערים.
ניתוח טכני  -המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית בליווי מחזורי מסחר ממוצעים .המדד שבר את רמת התמיכה
הנקודתית ב 1540 -נקודות וביום חמישי שבר את רמת התמיכה ב 1480 -נקודות שציינו בשבוע שעבר ,אולם לקראת סיום
המדד התהפך וחתם בעליה של  1.5%בליווי מחזור מסחר גבוה במיוחד המסמל אפשרות לסיום גל המימוש וחזרה אל עבר אזור
ההתנגדות ב 1600 -פעם נוספת.
מדד דאו ג'ונס – המדד נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית על רקע נתוני מאקרו שליליים ומניות הבנקים אשר פרסמו
את הדוחות הכספיים גררו את המדד כלפי מטה.
ניתוח טכני – המדד שבר מספר תמיכה במהלך שבוע המסחר שחלף ,אולם רשם מפנה ביום חמישי זאת לאחר רוב שעות
המסחר נסחר בירידה ,אולם לקראת סיום התהפך ונעל את יום המסחר בעליה קלה מעל רמת ה 8080 -נקודות אשר משמשת
כרמת תמיכה אופקית חשובה .שבירה של רמה זו וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר להמשך המימוש במדד אל אזור השפל ב-
 7500נקודות .רמת ה 8500 -משמשת כהתנגדות קרובה.

ניתוח מניות
מגדל ביטוח ) - (1081165החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים:
 ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך :חסכון לתקופת פרישה ,כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות ,נכות ,אובדן כושרעבודה ,מחלות ,ביטוח סיעודי ועוד.
 ביטוח רכב חובה. ביטוח רכב רכוש :כיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי. ביטוח כללי :כולל את יתר ענפי ביטוח כללי ,שאינם רכב .הביטוחים העיקריים הם :ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחי בריאותשאינם מסוג פיצוי.
 שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות ,שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ,שירותי חיתום ,עשייתשוק באגרות חוב ושירותים אחרים.
ניתוח טכני – אחרי שגל העליות שליווה את המניה לתוך מדד המעוף נעצר על רמת ההתנגדות סביב  400הנקודות ,יצאה המניה
למימוש עד לאיזור התמיכה סביב רמת  330הנקודות שם היא נתמכת לעת עתה .המתנדים הארוכים מצביעים כי המגמה העולה
שליוותה את המניה בחודשים האחרונים תמה לעת עתה ושבירת רמת התמיכה הנ"ל תהווה איתות שלילי למניה כאשר התמיכה
הקרובה מלמטה נמצאת ברמת  314הנקודות .מכיוון שהמתנדים המהירים נמצאים ברמות מאוד נמוכות ,כניסה כרגע יכולה
להיות מתאימה לאגרסיביים )בלבד!( עם  SLצמוד בשבירת התמיכה – בצורה שתשמור על יחס סיכוי\סיכון חיובי.
שטראוס גרופ ) - (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ומומנטום שלילי מזה זמן מה .השבוע ראינו אותה נתמכת על תמיכה באזור
 3400-3410הנקודות בתוך התעלה .תמיכה זו מהווה איתות אגרסיבי לטווח הקצר עם יעד על קו ההתנגדות היורד וSL-
בשבירת התמיכה .עם זאת ,כל מי שאינו סוחר אגרסיבי או יומי צריך לקחת בחשבון את המומנטום השלילי ואת המתנדים
הארוכים המצביעים חד משמעית כלפי מטה ושבירה של התמיכה תהווה  SLלסוחרי טווח קצר או אפילו איתות שורט לטווח
הקצר עם יעד ברמת  3105הנקודות.
מכתשים אגן ) – (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד מזה כמה חודשים ובשבוע האחרון כשלה מספר פעמים בפריצה שלו
ושבה לרדת .מתנד ה DMI-נמצא לפני איתות שלילי ולמעשה מכלול הנתונים מצביע על אפשרות להמשך הירידות במניה .עם

זאת ,קיימות מספר תמיכות קרובות למניה בדמות של קו תמיכה עולה )אינו מופיע על הגרף( באיזור  1150הנקודות ושתי
תמיכות אופקיות –  1100ו 1000-הנקודות .היפוך מעל אחת התמיכות יוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי אך נציין כי סולידיים
יותר יחכו עד לפריצת הקו היורד שיוכל להצביע על תחילת שינוי מגמה.
אלרוב ישראל ) - (146019החברה ,אל-רוב )ישראל( בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בתחום נדל"ן מניב בישראל
בהשקעות ,ייזום ,בנייה וניהול של נכסי נדל"ן מניב ,ובחו"ל בהשקעות בנכסי נדל"ן מניב ,השכרתם וניהולם .בתחום בנייה ומכירת
דירות אלרוב עוסקת בייזום ובנייה של דירות יוקרה למגורים לצורך מכירתן.כמו כן אלרוב עוסקת בתחום השקעות בהון סיכון
בהשקעות בחברות טכנולוגיה בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות השקעות בקרנות הון סיכון שונות .בנוסף אלרוב הינה הבעלים
והמנהלת של מלון מצודת דוד בירושלים.
ניתוח טכני  -המנייה מדשדשת בתחום שבין  1600ל .1800-רמת  1600הוכחה השבוע כרמת תמיכה חזקה .המנייה זינקה ביום
המסחר האחרון ב 8.40%-אבל מחזור המסחר היה נמוך ובנוסף לכך המנייה לא הצליחה לפרוץ את ממוצע נע  .50מתנד MFI
מעיד על זרימת כסף למנייה .הנחת העבודה היא המשך דשדוש על רקע שוק דובי.
בריטיש ישראל ) - (1104009החברה ,בריטיש-ישראל השקעות בע"מ ,הוקמה כחברת אחזקות ,לצורך רכישת מניות חברת
נכסי אזו-ריט מ-גנדן .באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה ,עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים:
 השכרה ,ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים. השכרה ,ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע ,בנייני משרדים ומבני תעשיה ,מלאכה ואחסנה.בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לפיתוח או למימוש .בריטיש ישראל אף
מנהלת באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה ,מספר נכסים שאינם בבעלותה.
ניתוח טכני  -המנייה משייטת בין תמיכה ב 400-להתנגדות ב .500-שבירת רמת התמיכה  400תישלח את המנייה לשפל שנתי
חדש .מצד שני התבססות מעל רמה זו עשויה לשלוח את המנייה צפונה בניסיון נוסף לפרוץ את רמת ההתנגדות  .500מחזורי
המסחר גבוהים בעליות .מתנד  MFIמעיד על זרימת כסף למנייה.
דורי קבוצה ) - (473017החברה ,קבוצת א .דורי בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומים פעילות עיקריים:
 פעילות יזמית :ייזום ,פיתוח ,הקמה ומכירה של פרוייקטים בתחום הנדל"ן והתשתיות בישראל ובחו"ל ,בעיקר של מבני מגורים,וכן בניני משרדים ,מרכזים מסחריים ומבני תעשייה.
 פעילות כקבלן מבצע עבור צדדים שלישיים :ניהול וביצוע פרויקטים בבנייה של מבני מגורים ,בתי מלון ,משרדים ,מרכזיםמסחריים ומבני תעשייה ,מחנות צבאיים וכן ביצוע עבודות גמר מבנים.
 נדל"ן מניב :החזקה וניהול של נכסים מניבים בבעלות בלעדית או משותפת ,כולל מבני משרדים וחניונים.כמו כן ,מחזיקה קבוצת דורי במניות חברת דוראד ,הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית.
ניתוח טכני  -המנייה זינקה החודש ב ! 97.03%-והשבוע עלתה  !43.52%את יום המסחר האחרון הצליחה לחתום בעלייה נאה
של  ,4.14%לאחר שהתממשה בחדות בתוך יומי .כמו-כן ,המנייה פרצה ממוצע נע  .50עם זאת ,המנייה כשלה לפרוץ את רמת
ההתנגדות  100ובכך פתחה את הדרך לתחילת מימושים .מתנד  MFIנתן איתות שלילי על יציאת כסף מהמנייה .התמיכה
הקרובה של המנייה נמצאת ברמת  76והיא בינתיים החזיקה מעמד ביום המסחר האחרון .איתות קנייה יתקבל רק עם פריצת
רמת  100במחזור גדול .איתות מכירה יתקבל עם שבירת רמת  .76הנחת העבודה שלי כרגע היא דשדוש בתחום זה.
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 לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים .מניותהחברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה לאחרונה נמצאת בהתכנסות מחירים עולה  ,כאשר רמת ההתנגדות נמצאת על רמת  .620ואילו
התמיכה על רמת קו המגמה העולה התומך ובשילוב עם ממוצע  .584 = 50יציאה מתוך טווח תנועת ההתכנסות ,ייתן איתות
בהתאם כאשר בשלב ראשון נראה כי המנייה תבדוק את רמת ההתנגדות על .620

על רגל אחת
פועלים ) – (662577כפי שציינו בסקירה של השבוע שעבר ,המניה נמצאת במומנטום שלילי לטווח הקצר מאז כשלה בפריצת
רמת ההתנגדות  909והיעד הקרוב נשאר על איזור  780-790הנקודות .תמונת המתנדים מצביעה כי קיים סיכוי סביר לשבירה
של איזור זה .במקרה של שבירה תקבל המניה את היעד הבא על  756הנקודות.
אלביט הדמיה ) – (1081116איזור  4670-4700הנקודות מהווה איזור התנגדות קשה והמניה ממשיכה להיכשל בפריצה שלו.
למרות השיפור במתנדים הארוכים ,המתנדים המהירים הנמצאים ברמות גבוהות מעלים את הסיכון במימוש בתקופה הקרובה
לפני שהמניה תוכל לפרוץ וליצור שיא עולה חדש.
אזורים ) - (715011המנייה עלתה החודש ב 53.88%-תוך שהיא עולה מזה השבוע השלישי .השבוע היא עלתה

ב .16.29%-עם זאת ,המנייה לא הצליחה לפרוץ התנגדות אופקית על  882ובשני ימי המסחר האחרונים החלה להתממש.
המתנדים המהירים תומכים כרגע בהמשך מימוש.
כלכלית ירושלים ) – (198010המנייה זינקה ביום המסחר האחרון ב 22.45%-במחזור גדול מאוד ,תוך שהיא פורצת את רמת
ההתנגדות  .1000במידה והמנייה תצליח להתבסס מעל לשיא החדש ברמת  1200הנקודות ,אזי היעד הבא של המנייה נמצא
בשער  .1500יודגש כי המתנדים המהירים נמצאים ברמות גבוהות ולכן הנחת העבודה כרגע היא מימושי רווחים.
קרדן אן.וי ) - (1087949המנייה מדשדשת מזה כשבועיים סביב רמת  .1000מתנד  MFIמעיד על זרימת כסף למנייה .רצועות
בולינגר מכווצות ,דבר המעיד על תנועה חדה בפתח.
יואל ) - (583013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני למנייה מראה כי לאחרונה נמצאת המנייה במהלך מתקן
עולה וכי לאחרונה הגיעה עד להתנגדות על  2500אופקי .ביום המסחר האחרון פרצה המנייה את רמת ההתנגדות הנ"ל,תוך
מחזור גדול ,אולם סגרה מתחתיה בסופו של יום .סגירה מעל רמת ההתנגדות ביום המסחר הבא ,תוך המשך מחזור ער ,ייתן
איתות חיובי להמשך .רמת ההתנגדות המשמעותית מעל הינה רמת .3000

שופרסל ) - (777037מניות החברה נסחרות בשבועיים האחרונים בתנועה רוחבית –  ,1400 \ 1300כאשר יציאה
מתוך תחום זה ייתן איתות להמשך.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

