הסקירה השבועית של ספונסר – 18.12.2011
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 – הבורסה בת"א נסחרה השבוע בתנודתיות גבוהה גם יחזית לשבועות האחרונים ונסגרה במגמה מעורבת.
מדדי ת"א  25והבנקים עלו בכ 2% -כל אחד ומדדי תא  75והנדל"ן ירדו בכאחוז בממוצע .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות
אלון רבוע כחול ונטו אחזקות שזינקו בכ 13% -כל אחת .מנגד ,בלטו לרעה מניות מלאנוקס שירדו בכ 8.5% -לאחר שנכנסו
בעדכון המדדים למדד המעו"ף .מניות דש איפקס ואפריקה נכסים ירדו בכ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( ירדו מעט במח"מ הקצר ועלו מעט
במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו עד כ 0.3% -בטווח הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו
על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום רביעי בו נרשם מחזור גבוה יותר בעקבות חילופי המניות במדדים השונים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.11% -מדד תא  75ירד  ,0.94% -מדד הבנקים עלה ב ,1.97% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.96%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .0.76%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.5%לרמה של  3.795ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה השבוע בכ ,2.1% -וסגר ברמה של  1093נקודות .כפי שציינו בשבוע שעבר ,תמונת המצב
הטכנית השלילית כרגע לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בתבנית ראש וכתפיים ובכך התקבל איתות טכני
שלילי עם יעד באזור  980-1000כשהפעם ישנו סיכוי סביר שהמדד ישבור כלפי מטה אם לא יגיע אירוע לא צפוי שישנה את
האווירה הכללית באירופה .רק עלייה ברורה מעל איזור  1140-1150הנקודות תבטל את התרחיש הפסימי.
מדד הבנקים -המדד "נח" בשבועיים האחרונים לאחר המהלך העולה מהשפל השנתי עד לאזור  1000הנקודות ,התמיכה
הנקודתית סביב  930נקודות ותצורת הגרף מראים על תבנית המשך של עליות שערים שתצא אל הפועל מעל רמת 1000
נקודות .היעד בפריצה של הרמה הנ"ל נמצא סביב  1070נקודות.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם תיקון כלפי מטה בשבועיים האחרונים וכעת ייבחן סביב התמיכה באיזור
 5400הנקודות ורק שבירה ברורה שם תהווה איתות שלילי מחודש.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עלייה נוספת מול השקל בעיקר לקראת סוף השבוע לאחר שנתוני המאקרו שהתפרסמו
בארה"ב אשר היו טובים מהצפי גרמו לעליות בבורסה שהתרחשו אתמול ,הנתון הבולט היה הנתון השבועי של דורשי דמי
אבטלה חדשים ,אשר הצביע על ירידה לשפל של שלוש וחצי שנים ברמת דורשי דמי אבטלה חדשים ,סיבה נוספת לעליות
בשוקי המניות הייתה הצלחתה של ספרד בתנאי השוק הנוכחים לגייס  6מיליארד אירו בתשואה של  ,5.24%הנפקה זאת
נחשבת למוצלחת גם בשל הצלחת הממשלה בספרד לגייס מעל היעד שהיה  3.5מליארד אירו ,וגם בשל הצלחתה לגייס כסף
לנכוח תנאי השוק המתוחים והסביבה הכלכלית הקשה באירופה).קרדיט ל .(IFOREX -כעת כל עוד הדולר נסחר מעל איזור
התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ימשיך להתחזק בשבועות הקרובים.
נפט  -הנפט שבר את התמיכה  $95.2שהיוותה השפל העולה האחרון ובכך הנפט שבר את מבנה המחירים העולה כאשר יצר
 LOWER LOWחדש  ,יש לצפות בשלב זה להמשך מהלך יורד לעבר רמת  $90.5-$90ומשם נבחן את התנהגות הנפט ,
שבירת  $90תביא לשינוי המגמה לשורט לעבר  $85יעד ראשון ו $75-יעד שני אולם פריצה של  $103.4שגם אפשרית על רקע
המצב הגיאו-פוליטי עם אירן וסגירת מיצרי ההורמוז תביא למהלך עליות מהיר וחזק לעבר  $110ו. $115-
זהב  -הזהב הגיע קרוב מאוד ליעד שניתן לו בסקירות האחרונות  , $1530המתכת היקרה הגיעה למחיר  $1550לאונקיה ויש
לשים לב שכל האזור שבין  $1575-$1530הינו אזור של קונים וביקוש למתכת  .מהאזור הזה יכול לצאת מהלך עליות מתקן
לעבר  $1625ו $1680-ומצד שני שבירת אזור התמיכה יביא להמשך מהלך יורד לעבר  $1530ו. $1480-
כסף  -מהלך הירידות של הכסף נבלם בתמיכה שהוזכרה בסקירה האחרונה  $28.4וקיבלנו נר היפוך על התמיכה .פריצת
הגבוה של אתמול יכולה להביא לתחילת מהלך עליות מתקן לעבר  $30.5ומשם המשך ירידות לעבר  $26.4ומצד שני במידה
והשווקים ימשיכו היום להיחלש יש לצפות שגם המתכות ייחלשו וייתכן ונראה את  $26.4על המסכים בימים הקרובים .

יורו-דולר  -היורו מתבסס מעל רמת התמיכה  1.2960אך עדיין לא מצליח לתקן בצורה משמעותית את הירידות החדות שחווה
בשבועיים האחרונים  ,פריצת ההתנגדות  1.3065תביא לתחילת מהלך עליות מתקן לעבר  1.3160ו 1.3210-אך מצד שני
ייתכן ומגמת הירידות בשווקים ימשיכו היום לאחר יומיים של הפוגה במכירות ונראה את התמיכה  1.2960נשברת והצמד יצלול
לעבר . 1.2450-1.25
דולר-פראנק שווצרי  -נר המסחר של אתמול הינו נר היפוך מסוג אוגף שעוטף את נר המסחר הקודם  ,יש להמתין לראות איך
יתנהג הצמד סביב רמת הפריצה  0.9330שהפכה לתמיכה בנוסף לקו המגמה העולה שמצטלב עם התמיכה .ההנחה הטכנית
נותרת לונג כל עוד הצמד שומר על המחיר מעל  0.9330כאשר יעד ללונג  0.9750אך שבירה של רמה זו בנוסף לשבירה של
רמת התמיכה  0.9150תביא לשינוי ההנחה הטכנית לשורט על הצמד עם יעד ב. 0.8930-
יורו -יין  -הצמד צלל בתקופה האחרונה בהתאם לסקירות לאחר שבירת התמיכה ב . 102.50-יש לשים לב שבשלב זה
הירידות נבלמו וייתכן ונראה מהלך עליות מתקן לעבר קו המגמה היורד בגרף  4שע' ומשם נראה המשך ירידות אך מצד שני
ניכרת חולשה בצמדי היורו וייתכן ונראה את הנמוך של היומיים האחרונים  101נשבר ועקב כך נראה את הצמד ממשיך
בירידות לעבר רמת התמיכה הפסיכולוגית  100יין ליורו אחד .
פאונד -דולר  -הצמד מראה על עוצמה וחוזק יחסית לשאר הצמדים שנסחרים מול הדולר  .יש לשים לב שהצמד פרץ קו מגמה
יורד ב 4-שע' וזה מעיד על שינוי הסנטימנט לחיובי בצמד בנוסף לתמיכה ב 1.5415-שמחזיקה מעמד ותומכת בצמד ותבנית
היפוך רו''כ הפוכים שנבנתה ונפרצה בצמד  .פריצה של ההתנגדות  1.5560תביא לתחילת גל עליות בצמד לעבר  .1.57המשך
שורט יתקבל רק בשבירה וסגירה מתחת ל.1.5415-

ניתוח מניות
מודיעין יה"ש ) -(345017השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין מודיעין אנרגיה ניהול כשותף
כללי ,לבין מודיעין אנרגיה נאמנויות כשותף המוגבל .מטרת מודיעין יה"ש היא להשתתף בפעולות חיפושי נפט ו/או גז והפקתם.
לצורך זה התקשרה מודיעין יה"ש בהסכמי תפעול עם שותפיה לעסקאות המשותפות .הניהול השוטף של מודיעין יה"ש מבוצע
על ידי השותף הכללי .למודיעין יה"ש אין עובדים ,והדירקטורים המצוינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני -טכנית המניה שברה תבנית של משלוש דובי ברמה של  35נקודות ,ביום המסחר האחרון בוצעה בדיקה של רמה
זו מלמטה כך שהמשך טרנד יורד ושבירה של הנמוך השבוע באזור של  32.5נקודות יביא להמשך מהלך יורד והשלמת יעד
התבנית שנמצא סביב רמה של  27.5-28נקודות .מנגד עליה וסגירה ברורה מעל  35-36נקודות יביא לביטול התבנית וחזרה
לטרנד העולה.
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.
ניתוח טכני -כפי שצפינו בסקירה השבועית הקודמת ,האינדיקאטורים הטכניים הצביעו על שבירת התמיכה סביב  3550נקודות
)לאחר חלוקת דיבידנד( שאכן הגיעה השבוע .הסיבה למימוש החד היא פרסומיה של החברה על הנפקה בניו יורק של  9מיליון
מניות בשער של  9דולר המשקף מחיר מעט גבוה יותר מ  3400נקודות ואכן המניה התיישרה עם מחיר ההנפקה .טכנית
המניה מגיעה לאזור תמיכה סביב אזור ההנפקה כשהיפוך והתבססות מעל רמה זו יכולה להביא לניצול המימוש האחרון כדי
לקחת מהלך עולה מתקן ואולי אף מעבר לכך.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה שוב נגעה השבוע סביב רמת מחיר של  227נקודות שהם השפל השנתי וחיש מהר חזרה למעלה לאזור
התנגדות נקודתי סביב  238/40נקודות ,למי שמחפש כניסה טובה לטווח בינוני ומאמין בחברה יכול לתזמן באזור הנוכחי עם
סטופ קצר ונוח.
רציו ) - (394014השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ) ,(1992עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות )הנאמן כשותף מוגבל( מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
)השותף הכללי( מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות .על כן ,חברי
הדירקטוריון והמנכ"לים המשותפים הינם של השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה עשתה מהלך עולה חזק מאוד לאחר מימוש ארוך ,העלייה האחרונה מאזור של  21עד לאזור  +40הייתה
חזקה מאוד אך עם זאת בשבועות האחרונים אנו רואים תנועה צידית בטווח צר של  32-36.5כשאזור של  35הינו נקודות איזון,
התצורה הכללית נראת כמו אפשרות למימוש מעט עמוק יותר בשבירה של אזור  32נקודות אולם לכך ככל הנראה ייקח זמן אם
בכלל.

אלביט מערכות ) -(1081124החברה ,אלבמ"ע -עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות
משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר  +אנו
יכולים לראות בברור תבנית התכנסות מחירים בין תמיכה חזקה על  -14900 -ומנגד קו התנגדות יורד באזור16600 -לערך.
האיתות המשמעותי הבא יהיה ביציאה מטווח זה .איתות זה שיתקבל יהיה משמעותי ויגרור תנועה של מספר אחוזים לא
מבוטל .למעקב.
כיל ) -(281014החברה הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,בארץ ובחו"ל -בין היתר -אשלג,
ברום ,חומצה זרחתית  ,וכן מגנזיום וגם בתחום הנדסת התפלה.
ניתוח טכני -המניה עדיין נותרת תחת מהלך מגמתי יורד .עם זאת ניכרת התכנסות מחירים בשלב זה ולמעשה – כעת רק
פריצת רמת –אזור  3800יאשר יציאה מהתחום היורד .לטווח הקצר רמת  3600מהווה תמיכה במונחי סגירה וכל עוד שמעליה
אזי –אין איתות שלילי המשכי בשלב זה .לסיכום -מגמה יורדת כאשר לטווח הקצר תנועה בתחום  3600-3800כאשר יציאה
יאשר איתות יותר משמעותי.
.

על רגל אחת
טבע ) - (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור 43
דולר משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה בשילוב קו מהלך יורד  -כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האיתות
העולה המתקן .התמיכה הקרובה עולה לרמת  .39.5 .-דולר .כאמור איתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
בזק ) – (230011המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .רמת  744שנשברה שוב מהווה
כעת רמת התנגדות חשובה למניה –מבלי פריצה כאן אין איתות למהלך תיקון עולה .התמיכה הקרובה עולה לרמת .700
דיסקונט השקעות ) - (639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי-המניה ממשיכה באיתות השלילי,
כאשר רמת  2397מהווה את התמיכה כעת –שבירה כאן יחדד את האיתות השלילי ,מנגד רמת  2770מהווה את ההתנגדות
החשובה הקרובה ,צריך כאן להמתין ולראות האם יש היפוך על תמיכה או  ,שבירתה.
כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המניה משייטת רוחבית בחודשים
האחרונים לאחר מהלך של מימוש .בשלב זה רמת אזור 2700-הוא תחום ההתנגדות החשוב ורק פריצה של טווח זה יאשר
איתות חיובי המשכי מתקן עולה .מנגד תמיכה באזור 2300-2400 -היא רצועת התמיכה החשובה כעת .
אבנר ) - (268011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ממבט טכני מתברר כי המניה נותרת עדיין תחת מהלך עולה כאשר
מידי פעם אנו רואים מימוש סביר .בשלב זה רמת אזור 220-225-מהווה אזור תמיכה וכל עוד המניה מעל לאזור זה אין איתות
שלילי מהותי .ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת .235
רמי לוי ) - (1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100טכנית נראה כי המנייה לאחר שהגיעה לאחרונה לאזור
השיא נכנסת כעת למהלך רוחבי מתחת לרמת שיא זו.כעת רמת  11720-מהווה תמיכה ואילו אזור  13000מהווה רצועת
התנגדות מהותית – האיתות הבא יתקבל ביציאה מטווח זה.

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.

