הסקירה השבועית של ספונסר – 18.08.2013
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 נוסף במגמה מעורבת .מדדי ת"א  52ו 52 -עלו בכ0.5% -
בממוצע .מדדי התקשורת והגז ונפט עלו בכ 5% -כל אחד ,ומנגד מדדי הבנקים והיתר ירדו בכ 5% -כל אחד .במדד ת"א 000
בלטו לטובה מניות קומפיוג'ן שעלו בכ 05% -נוספים ,ומניות בבילון ,דסק"ש וגיוון אימג'ינג' שעלו בכ 8% -בממוצע כל אחת.
מנגד ,מניית כלל ביטוח ירדה בכ 9% -לאחר שעסקת המכירה שלה הספיקה להתבטל ולעלות מחדש על שולחן הדיונים עם
שותף חדש .מניית אלוט תקשורת ירדה גם היא בכ .9% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 900 -מיליון ש"ח ליום ,כשביום
ראשון שוב נרשם מחזור נמוך של  562מיליון ש"ח בלבד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כ .0.5% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה שלילית בגלל עליית התשואות בארה"ב של האג"ח ל 00 -שנים שהגיע לתשואה של  .5.80%שערי אגרות החוב
הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.0% -במח"מ (משך זמן ממוצע) הבינוני והארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים)
ירדו בכ 0.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.71% -מדד ת"א  52עלה ב ,0.32% -מדד הבנקים ירד ב ,7..1% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  0.33%ומדד נפט וגז עלה ב .3.7.% -בשוק המט”ח הדולר היציג התחזק בכ 7% -ונסחר כרגע (שישי)
ברמה של  0.26ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0502נקודות ,וזאת לאחר
שנתמך בשבוע שעבר מעל רמת אזור התמיכה שנמצא סביב רמות של  0090-0092נקודות .כרגע ,רק שבירה ברורה של
תמיכה זו ,תבשר על המשך ירידות שערים לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת ברמה של  0062נקודות ,כשהמשך
תיקון הגיוני כלפי מטה בארה"ב יכול להוות לכך טריגר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  0.26ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בירידות שערים חדות של כ 0.2% -בממוצע לאחר כמה נתוני מאקרו מרכזיים שהעלו את
החשש להפסקת תכנית התמריצים .מהבחינה הטכנית ,הדולר הצליח להתמך בקושי מעל רמת התמיכה הטכנית החשובה
באזור  0.22ש"ח לדולר ,אולם אם אכן המטבע ישבור כלפי מטה הוא צפוי להמשיך ולרדת עד לרמה של  0.50ש"ח לדולר
שמהווה התמיכה הבאה.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 50הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  50המניות 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  )5009מדד המניות הצרפתי עלה בצורה רציפה שמונה שבועות וכעת הגיע לאזור
התנגדות משמעותי ברמות של  5000-5020נקודות .פריצה כאן תהווה איתות קניה מחודש ,אולם חוסר הצלחה בפריצה תסמן
יציאה לתיקון טכני נקודתי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים שבוע בתנועה שלילית עם שבירה של התכנסות מחירים לטווח הקצר ,אישור לשבירה
יתקבל סביב השפל האחרון סביב  0000נקודות והיעד הוא לרמת התמיכה החשובה על הגרף סביב  0000נקודות .חשוב
להזכיר שהמדד זז כבר  8חודשים בין  0000ל  0500נקודות והיציאה מהטווח הזה תהיה מאוד מהותית ועוצמתית בכיוונה.
מדד הנדל"ן  – 71גם השבוע מדד הנדל"ן כשל פעמיים נוספות בפריצה של רמות השיא של השנה האחרונה סביב 062-5
נקודות .כי שלונות הפריצה הרבים כמו גם התנועה בטופ בתצורה הדובית מגדילה את הסיכון במדד בטווח הקצר .ירידה מרמה
של  060נקודות תפתח תבנית שלילית לטווח הקצר עם יעד לכיוון  058820נקודות.
מדד היתר  – 10מדד היתר  20מסיים את השבוע במגמה שלילית שהוא יורד מאזור השיא השנתי שנפרץ ברמה של 20580
נקודות .השבוע שבר המדד את האזור שציין לעיל ואף ביצע סוג של בדיקה מתחת לרמה  200נקודות .טכנית ,הדעה שלנו על
המדד שלילית לתקופה הקרובה כשהתמיכה הקרובה היא סביב אזור הנעילה השבועי ברמה של  250ומתחת  250נקודות,
ירידה מתחת לרמות אלה יכולה להאיץ את המגמה השלילית.
מדד  – S&P 500בתחילת השבוע סקרנו טכנית את מדדי ארה"ב וציינו את הסימנים השליליים הקיימים לטווח הקצר במדדים
המובלים הדאו ג'ונס והאס אנד פי  .http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=34781 - 200ביום חמישי האחרון
התממשו האזהרות בפועל כשמדדי ארה"ב ירדו בעוצמה באחד הימים השליליים ביותר השנה .טכנית מדד האס אנד פי 200

פותח בגאפ יורד מרמות שיא ויורד מתחת לשיא האחרון ורמת תמיכה סביב  0652-80נקודות .הנחת העבודה לטווח הקצר
הינה שלילית כשתמיכה קרובה קיימת סביב  0652820נקודות .יעד סביר לירידות לטווח הקצר נמצא סביב  0650802נקודות.

ניתוח מניות
פרטנר ( - )7002101תאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע”מ ,מספק שירותי תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט),
תחת המותג  ORANGE.בשנת  5009השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי גישה לדואר אלקטרוני טלפוניה נייחת
באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר את האסטרטגיה שלה להפוך
ממפעיל סלולארי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים.
ניתוח טכני -המניה נמצאת בהתבססות מעל לגבוה האחרון סביב  5600נקודות .תצורת ההתבססות מעל לרמת  5600נקודות
שנפרצה ומתחת ל  5800שהוא הגבוהים האחרונים חיובית מאוד כשיציאה קדימה מעל  5800נקודות בשבועיים הקרובים
תפתח תבנית דגל עולה עם יעד לכיוון  0500נקודות .עוד נציין שהשבוע התעוררו מחזורי המסחר לאחר ששוב רמת 5600
נבדקה ואולי המניה מכינה את המהלך העולה הבא כבר בשבוע הקרוב.
בזן ( - )31.0310החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני -המניה ממשיכה איתנו מהשבועות האחרונים .טכנית ביום המסחר האחרון לשבוע ראינו שבירה תוך יומית וככל
הנראה שחרור של סטופים מתחת לרמה של  020נקודות שהיא הנמוך האחרון .נציין שלמרות הנעילה מעל לרמת התמיכה
שצוינה ,הגאפ היורד יכול דווקא לאמת שבירה בימי המסחר הקרובים עם יעדים נמוכים לכיוון  050נקודות בשלב ראשון .מנגד
נציין גם תרחיש חיובי נעילה ראשונית מעל  022נקודות יכול דווקא להעיד על אפשרות לתחתית לטווח הקצר.
אלביט מערכות ( - )7007731החברה ,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 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
השבוע ,השכילה המניה לפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה של קו המגמה ואף לנעול בסמוך ליעד על  .06620בשלב זה
המניה יוצאת שוב למימוש ,כאשר רמת  02500בשילוב קו תמיכה עולה ונעילת גאפ מהווה את התמיכה הקרובה .רק שבירה
כאן יאשר איתות על המשך מימוש לעבר רמת .02080
מזרחי טפחות ( - )7.1121התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאו לאחרונה תחת מימוש ומתחת קו מהלך יורד ברור .לאחרונה נפרץ קו המגמה
היורד ואילו השבוע נבדק כתמיכה מלמעלה .לכן ,רמת  0990היא רמת ההתנגדות כעת ואיתות חיובי נוסף יתקבל בנעילה מעל
רמה זו.
גזית גלוב ( - )737077החברה עוסקת במישרין ובעקיפין בפיתוח וניהול נכסים מניבים בצפון אמריקה ,אירופה וישראל.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני -המניה שנמצאת כעת במהלך של מימוש מרמות השיא ולמעשה נמצאת בתוך תבנית התכנסות מחירים ,כאשר
בשלב זה השבוע כצפוי המשיכה עד לתמיכת התבנית והתהפכה שם .היפוך זה גרם שוב לתקרת התבנית ,אולם גם הפעם
המניה לא פרצה התבנית והחלה שוב במימוש .ס"ה התבנית ממשיכה אתנו עד להכרעה ולאיתות יציאה מהתבנית.

על רגל אחת
שופרסל ( - )111021מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .000מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
פרצה לאחרונה את רמת  ,0085ולכן היעד כעת הינו  .0252רמת  0085במונחי נעילה עובר לתמיכה מהותית קצרת טווח.
קמה דע ( - )70.177.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .000מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור
הייתה תחת מימוש לאחרונה בצורה של מהלך רוחבי  ,5500-5500המניה אף פרצה את רמת התחום הרוחבי והגיעה עד
 5820ומשם החלה במימוש עקב תצורה טכנית גבוהה בעיקר של האינדיקטורים המהירים .השבוע ננעלה המניה מעל 5500
שהייתה ההתנגדות הקרובה וכל עוד שכך האיתות הינו לעבר רמת השיא על  .5820רמת  5500בכל מקרה עדיין הינה
התמיכה המהותית לתנועה העולה הכללית.
ישראמקו ( - )323071יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי לאחרונה המניה פרצה קו מהלך
יורד לטווח הקרוב במסגרת התכנסות מחירים ,מה שאומר כי היעד הקרוב הינו  ,62.8רמה שהושגה לאחרונה ,ולכן רק נעילה

מעל יאשר איתות חיובי נוסף .בשלב זה נכנסה המניה למימוש ואף נעלה גאפ .התמיכה הקרובה נמצאת על אזור  65שהוא קו
מהלך עולה טווח קצר.
אפריקה ( - )777073מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי .בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל ,500-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו התמונה עדיין שלילית .כאמור ,השבוע נכשלה
המניה בפריצת רמת  500המדוברת .אזור  620-650הוא אזור תמיכה קרוב כעת.
שיכון ובינוי ( - )7007.13מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .02מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה ,כאשר
לאחרונה נראה דשדוש בתחום  820 -895יציאה מחוץ לתחום זה יאשר את האיתות הבא לטווח הקצר.
אל על ( - )7001031מבט טכני  ,מראה לנו כי המניה הצליחה השבוע להינעל מעל קו מהלך שנשבר לאחרונה .איתות חיובי
זה הוא ראשוני כאשר רמת  22היא ההתנגדות הבאה ויכולת נעילה מעליה יאשר את אזור  .60השבוע התפרסם דו"ח החברה,
שהצביע על שיפור .התמיכה של קו המהלך שנפרץ הינו באזור .20.2
אינסולין ( - )7730777מבט טכני ,מראה כי המניה הגיעה ביום המסחר האחרון עד להתנגדות באזור  528במסגרת מונחי
נעילה .רמת התנגדות זו הינה שילוב של קו מהלך יורד בשילוב מניפת פיבו ש"ש .יכולת פריצה כאן במונחי נעילה יאשר איתות
חיובי המשכי משמעותי.

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 ו8או מכשירים פיננסים.

