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הסקירה השבועית של ספונסר – 18.03.2012
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 המקומית סיכמה שבוע מסחר חיובי לשם שינוי בעיקר בזכות עליות שערים חדות ביום רביעי לאחר
הודעת בנק ישראל על יחסי הלימות חדשים ונוחים יותר לבנקים ,שבלטו לטובה וזינקו בכ 9% -בממוצע .שאר המדדים
המובילים עלו בכ 3% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות בנק אגוד לאחר ששלמה אליהו צפוי למכור את
האחזקה שלו בקרוב לאור רכישת חברת הביטוח מגדל ויש לקחת בחשבון כי מניית הבנק נסחרת בכמחצית מההון העצמי .עוד
בלטו לטובה מניות אלוט תקשורת שזינקה בכמעט  20%ומניית מודיעין שהוסיפה כמעט  17%לערכה .מנגד ,מניות כלל
תעשיות וטבע ירדו בכ 5% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות של כ 0.85% -בממוצע כשמדד תל
בונד  40בלט לטובה כשעלה בכאחוז .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
)הגלילים( נותרו כמעט ללא שינוי בכל המח"מים )משך חיים ממוצע( ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו בכ0.5% -
במח"מ הארוך .מחזורי המסחר התרחבו מעט ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ביום כשביום רביעי נרשם מחזור מעט חריג של
למעלה מ 2 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.78% -מדד ת"א  75עלה ב ,4.30% -מדד הבנקים עלה ב ,9.10% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  2.13%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .4.22%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של  0.6%לרמה של  3.765ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.8% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1109נקודות לאחר ששוב נבלם והפעם
באיזור רמת  1120הנקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים ,תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה וניתן
להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1100-1140נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של
איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של איזור  1060הנקודות תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד
לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של  1000נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.765ש"ח לדולר לאחר
שאמש )חמישי( המסחר בוול סטריט ננעל בעליות לאחר נתוני המאקרו שפורסמו אשר רובם היו טובים מהצפוי .מספר תביעות
האבטלה החדשות נפל ב 14,000-דרישות לקצב שנתי מתואם של  351,000תביעות חדשות .קצב שנתי זה הוא הנמוך ביותר
ב 4-השנים האחרונות ,לפי הודעת משרד התעסוקה האמריקני .מדד המחירים ליצרן עלה בחודש פברואר ב ,0.4% -ההאצה
המהירה ביותר מזה חמישה חודשים ,אך גם קצב נמוך מששיערו התחזיות שצפו עלייה של  .0.5%הזינוק החד ב1.3%-
המחיר האנרגיה ו 4.3%-במחירי הדלק תרמו רבות להאצת האינפלציה) .קרדיט ל .(iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי
להמשיך לדשדש כשהתמיכה החשובה נמצאת באיזור  3.67ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד הבנקים -מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו השנה עם התחזקות של  9%בעקבות הודעת בנק
ישראל והמפקח על הבנקים על יחס הלימות הון נמוך ממה שציפה בשוק .טכנית כפי שציינו בסקירות השבועיות האחרונות,
עקב הקרבה לרמות תמיכה חזקה סביב  900נקודות על בסיס סגירה סוחרים אגרסיביים יכלו ליהנות מהעליות עם כניסה
לפוזיציה סמוך לרמות התמיכה עם סטופ קצר .היעד הקרוב למדד נמצא ב  1000נקודות ואזור התנגדות אופקי מעליו סביב
.1020
מדד נדל"ן  – 15גם מדד הנדל"ן נתן הזדמנות לא רעה לקחת את המהלך העולה האחרון כשנחלש בתחילת השבוע אולם
עדיין שמר על רמת  270נקודות .בהמשך השבוע הקונים שלטו במדד והביאו אותו עד לאזור התנגדות סביב  280נקודות שם
נבלם בשני ימי המסחר האחרונים .סביר מאוד שנראה את המדד מדשדש בתקופה הקרובה בין  270/290נקודות כשבאזור
הקיצון או סמוך להם ניתן לקחת פוזיציות אגרסיביות ללונג/שורט.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי דשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שפרץ את איזור  5750הנקודות
וכעת לאחר שנתמך בנקודה זו בצורה יפה השבוע אכן חזר להסחר בהמשך לתחזית שלנו במגמה חיובית והוא צפוי להמשיך
ולעלות לכיוון  6100נקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  5600נקודות תשנה את התחזית האופטימית.
מדד  - S&P 500המדד ממשיך את העליות החזרות וככל הנראה יסגור את שבוע המסחר מעל  1400נק' מה שיאשר את
המשך העליות לעבר  1440-1450נק' .כל זמן שהמדד מחזיק את הפריצה ב 1380-נק' ההנחה הטכנית ממשיכה להיות לונג
לעבר היעדים הנ''ל .במידה והמדד ישבור את  1380נק' המגמה תשתנה לשורט בטווח הקצר לצורך תיקון טכני.

נפט  -הנפט נפל אתמול באופן זמני וסגור את הגאפ הפתוח מלפני כמה שבועות שהביא לפריצה של ההתנגדות  $103.70ועל
כן עולה הסבירות כי הנפט הולך להתחזק בתקופה הקרובה לעבר  $110ומשם ל .$115-יש לשים לב למבנה העליות האחרון
בנפט שדומה למבנה המחיר של הפריצה הקודמת .ברמה השבועית ההנחה הטכנית ממשיכה להיות לונג כל עוד הנפט ממשיך
לשהות מעל . $103.50
זהב  -הזהב הגיע ביום המסחר האחרון לתמיכה  $1640ולקו המגמה היורד שנפרץ מלפני כמה שבועות ונבלם שם  .ההנחה
הטכנית בשלב זה הינה שלילית אך יש להמתין לשבירה של  $1640על מנת להמשיך את הירידות ל $1600-ו . $1570-מצד
שני פריצה של  $1680-$1660תביא ליציאה למהלך עליות לעבר  $1725-$1700ומשם ל. $1755-
 – EUR/USDהצמד נסחר בגרף  4שע' מתחת לקו מגמה יורד ראשי בגרף  4שע' ונתמך מעל נק' תמיכה עגולה 1.300
שנחשבת לתמיכה פסיכולוגית וחזקה .יש להמתין בשלב זה לפריצת קו המגמה לכניסה ללונג לעבר השיא הקודם  1.3485או
מצד שני לחכות לשבירה של  1.30ע''מ להיכנס לשורט לעבר היעדים .1.2930-1.2850
 – NZD/USDהצמד כבש את יעדו הראשון מהסקירות הקודמות  0.81ובינתיים מתקן .יש להמתין בשלב זה לשבירה של 0.81
ע''מ להמשיך הירידות לעבר  0.80או להפך לפריצה של  0.8240ע''מ לצאת למהלך עליות חדש לעבר .0.8400
 - GBP/JPYהצמד נסחר מעל שני קווי מגמה עולים מה שמסמן את כוחו של הפאונד מול היין החלש .אתמול קיבלנו פריצה
של  130.85שנחשבת להתנגדות חזקה מאוד ובינתיים הצמד מבצע פולבק לרמה זו  .במידה והצמד מתבסס מעל רמה זו יש
לחפש את הקניה בצמד לעבר  134-135אך במידה והצמד שובר רמה זו ולא מצליח לחזור להיסחר מעליה ככל הנראה נראה
תחילת תיקון בצמד לעבר . 129.75

ניתוח מניות
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 לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להתבסס באזורים של  600/30נקודות ,תצורת הגרף מראה על התבססות חזקה מאוד לאחר
מהלך ירידות של סביב  30%מרמות השיא בהן נסחרה בשנה שעברה .טכנית לסוחרי טווח קצר רמת  615מהווה אזור חשוב
שכן שבירתו תעמיד בסימן שאלה את המשך ההתבססות עם סיכוי לשבירה של הנמוכים האחרונים סביב  600נק' .כניסה
אפשרית ברמות האלה עם סטופ ברור ב  615ולבעלי אורך רוח ב  .600מעל  650היעדים שיתקבלו  700/20בטווח הקצר.
כלכלית ירושלים ) - (198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל )נכון לנוב'  2009בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד(.
ניתוח טכני – גם כלכלית ירושלים הצליחה לעשות מהלך נאה בשבוע האחרון מאזור תמיכה עד לאזור ההתנגדות סביב 2520
נקודות שבלם את הנייר ביום המסחר האחרון ,טכנית המניה יכולה לעשות מנוחה של מספר ימים לפני פריצה של אזור
ההתנגדות ועם יעד מהיר לכיוון של  2600נק'.
.
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 .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירת השבוע שעבר ,טווח המחירים של המניה מסוף דצמבר ממשיך להיות  223000-250000על
בסיס סגירה .סוחרים שהיו מספיק זריזים לקנות את המניה ביום א' הרוויחו כמעט את כל הטווח ואף למעלה מכך כשהמניה
נסחרת ביום רביעי מעל  2500שח למניה אולם סוגרת מתחת .גאפים פתוחים קיימים סביב  240000נקודות וב 226500
)מתחילת השבוע(.
כיל ) - (281014החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעילויות המרכזיות – כיל
דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים )ייצור ברום( וכיל מוצרי תכלית .נוסף על כך מתעסקת החברה גם בהתפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -בגדול נראה כי המניה עדיין נותרת תחת מהלך רוחבי בשבועות האחרונים .בסיום שבוע זה המניה כצפוי הגיעה
עד לתקרת הטווח הרוחבי על  4128במונחי נעילה והתהפכה שוב מטה לעבר תמיכת  3900שם תיבחן בשנית שוב.

בזן ) - (2590248החברה בתי זקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק -רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים וזיקוקם.
פולימרים -ייצור פוליאטילן  ,ופוליפרופילן .ו-ארומטיים -ייצור חומרים ארומטיים.
ניתוח טכני -נראה כי המניה נותרת למעשה בתנועה רוחבית צרה  .196-210בשלב זה איתות הבא יתקבל ביציאה מטווח זה,
במונחי סגירה .יש לשים לב גם לקו מהלך יורד לטווח הקצר ,קו שהשבוע נפרץ ונראה כי המניה בדרכה לרמת  210בשלב
ראשון כאמור.

על רגל אחת
 – TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחו"ל וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול.
המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי כל אזור  46-47הוא
תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי ולכן רק סיום מעליו ,קרי ,סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות אלה יאשר
איתות לונג מהותי .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  42.8לאחר שרמת  44נשברה השבוע .בינתיים רואים דשדוש
בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
לאומי ) - (604611מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי השבוע ,המניה התהפכה על תמיכת רמת
 1055נקודות ,כאשר רמת  1118שהייתה ההתנגדות הקרובה גם נפרצה .היעד הבא נמצא סביב  1200ונראה כי המניה
בדרכה לשם.
אבנר יה"ש ) – (268011יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,ניתן לראות כי השבוע התהפכה המניה על
תמיכת אזור  240ולמעשה כעת לפני התנגדות קרובה על רמת  252.3יכולת פריצה כאן יאשר את היעד הבא על .268
אפריקה ) - (611012המניה השבוע ננעלה סביב התנגדות קו מהלך יורד ראשי ברמת  .1345לכן רק פריצה ונעילה של רמה
זו יאשר המשך עולה מתקן במניה .במקרה פריצה היעד הבא עומד ברמת .1470

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.

