הסקירה השבועית של ספונסר – 18.09.2011
מתקרבים לרגע האמת המדיני
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע המסחר בירידות שערים של למעלה מ 2.50% -במדדים המובילים לאחר "פתיחה אנגלית" בהשפעת
המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב על רקע חשש מחדלות פירעון של יוון .ירידות השערים
מפתיחת המסחר התמתנו בשעות הבוקר והצהריים ,אולם לקראת סיום המגמה השלילית התחזקה בהובלה של מניות הפיננסים.
את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים ומניות הנדל"ן.
יום שני נפתח בירידות שערים של למעלה מאחוז במדדים המובילים על רקע פתיחת שבוע מסחר שלילי בבורסות חו"ל וירידה
בחוזים העתידיים .ירידות השערים מפתיחת המסחר התחזקו בשעות הבוקר .בשעות הצהריים נרשמה התמתנות קצרה בירידות
שלאחריה המגמה השלילית התחזקה בהדרגה עד לשעת הנעילה.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של למעלה מ 2.00% -במדדים המובילים בהשפעת עליות השערים שנרשמו אמש בארה"ב .מיד
לאחר הפתיחה המדדים עברו להיסחר בירידות שערים חדות בעקבות ירידה בחוזים העתידיים ומדדי אירופה .לקראת הצהריים
המגמה השלילית התהפכה והמדדים עברו לעליות שערים אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הנדל"ן .יום רביעי
נפתח בירידות שערים של כ 2% -בהשפעת המגמה העולמית בפתיחת יום המסחר .ירידות השערים מפתיחת המסחר התמתנו
בשעות הבוקר ועברו לעליות שערים לקראת הצהריים בהובלה של מניות השורה השניה .עליות השערים התחזקו בהדרגה ובצורה
רוחבית לאורך יום המסחר כאשר בשעה  15.55החל שלב טרום נעילה מיוחד לעדכון משקלות המניות במדדים .את המגמה
החיובית הובילו מניות הפיננסים ומניות השורה השניה.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת בניגוד לעליות השערים שנרשמו אמש בארה"ב .בשעות
הבוקר המדדים עברו להיסחר בירידות שערים קלות ,והחל משעות הצהריים המדדים נסחרו במגמה מעורבת כאשר מדד הבנקים
נסחר בירידה של כאחוז .לקראת השעה  15.30המדדים עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו בהדרגה עד לשעת הנעילה
בהובלה של מניות הפיננסים ומניות השורה השניה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.56% -מדד ת”א  75עלה  ,2.54% -מדד הבנקים ירד ב ,0.94% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.32%ומדד נפט וגז רשם ירידה של .7.34%
תחזית – את יום המסחר באחרון סיים מדד המעו"ף ברמת  1056נק' .רק פריצת רמת  1060נק' תהווה איתות חיובי ,תאשר כי
המגמה היורדת בטווח הקצר נבלמה ותסמן תחילטו של תיקון טכני .מנגד שבירת רמת  1000נק' תאותת על תהחזקות המגמה
היורדת.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נועל שבוע מסחר שלילי עם ירידות של כ 1% -על אף הראלי בשלושת הימים האחרונים ,גאפ פתוח
שנוצר ברמה של  1010נקודות כמעט ונסגר ביום המסחר האחרון ואילו אזור התנגדות לטווח הקצר בגרף היומי נמצא ברמות
מחיר של  1030/40לשם ככל הנראה ישאף המדד לפני יציאה לתיקון יורד.
מדד נדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נועל שבוע את שבוע המסחר כמעט ללא שינוי כשהוא מוחק ירידות חדות מתחילת השבוע .בפועל
המדד חוזר חזרה מעל אזור התנגדות שנשבר בתחילת השבוע וכמעט סוגר את הגאפ הפתוח שנוצר ברמה של  254נקודות ,כל
רצועת התמיכה  251/4חשובה לטווח הקצר וכל עוד המדד יתבסס מעליה סביר שהמהלך המתקן בו ימשך.

ניתוח מניות
אסם ) – (304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
 תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה
ומזון לחיות מחמד.
 המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות. תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי בשרומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני -המניה נגעה השבוע באזור תמיכה חזק מאוד מהשנתיים האחרונות סביב  4800נקודות ולמעשה נותנת אפשרות
כניסה לטובה מאוד לטווח הקצר עם סטופ ברור בסגירה מתחת לרמה שצוינה לעי"ל .היעדים הקצרים למעלה נמצאים ב  5160ו
 5320סגירה של גאפים פתוחים על הגרף.
דיסקונט ) – (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים למשכנתאות
וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי

השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני -המניה יצרה תחתית כפולה באזור של  505/15נקודות ונעלה את שבוע המסחר במגמה חיובית ,לטווח קצר ניתן
לקחת פוזיציה על הנייר כמה שיותר קרוב לאזור התמיכה עם סטופ נוח יחסית כשהיעדים העולים הקצרים הם  580ו  600ויעד
מלא אזור התנגדות ברמה של .626/34
רציו ) – (394015השותפות 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.
ניתוח טכני -ניתן לראות שהשבוע נעצרה המניה באזור של  25.5ויצרה של שפל והתבססות זמנית לטווח הקצר ,סוחרים
אגרסיביים יחפשו כניסה כמה שיותר קרוב לנמוך האחרון בכדי לשמור על סטופ נוח כדי ליהנות מגל מתקן בנייר במידה ויגיע .יעד
ראשון וטריגר לתיקון יעשה מעל רמה של  27.9/28.6והיעד הקצר המלא נמצא סביב  30אגורות.
אבנר ) – (268011חברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי מצד
אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט
וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי -המנייה נמצאת באתות
שלילי ובמגמה יורדת בשלב זה .ניתן לראות כי רמת אזור  170- 162.6מהווה איזור התנגדות חשוב לכל תיקון עולה אפשרי
ורק פריצתו יאשר אתות סיום התנועה מטה .מנגד  -רמת  146מהווה תמיכה קרובה ושבירתה יאשר אתות שלילי המשכי .
למעקב.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו
מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות,
לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי ,ניהול
קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני למניה מראה כי -המניה שעדיין נמצאת תחת מגמה יורדת  ,עלתה בצורה
נאה ביום המסחר האחרון ואפ סיימה מעל רמת ההתנגדות על  .1358עם זאת  ,ניתן לראות על הגרפ כי -המניה נותרת מתחת
קו מהלך יורד ברור ובשילוב התנגדות ממוצע  50על  .1385רק יכולת פריצת קו מגמה יורד זה יאשר אתות חיובי המשכי לתיקון
עולה במניה .למעקב.

על רגל אחת
טבע ) – (TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטרא .Zטכנית היא נקבעת
בחו"ל  ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש ...והמשמעות –שהייה מתחת לרמת  40דולר
במונחי גרף שבועי .כל עוד שכך אין אתות חיובי כל שהוא לתיקון עולה משמעותי.
בזק ) – (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת תחת מגמה יורדת  ,החלה
בתיקון עולה ואף סגרה מעל רמת התנגדות קרובה על  ,744-עם זאת המניה עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד באזור -ממוצע
 -20על רמת  766נכון להיום .רק פריצת רמה זו יאשר המשך תיקון עולה עם יעד קרוב על  .800כל עוד שרמה זו אינה נפרמת ,
אין אתות חיובי לתיקון עולה משמעותי.
אי די בי אחזקות ) – (736579מניות החברה נסחרות במגמה יורדת  ,ברורה  ,כאשר ביום המסחר האחרון המניה ננעלה מעל
רמת  5000במחזור ער יחסית .הסגירה מעל רמת  5000מעידה כי תיקון עולה  ,נראה שמתחיל שוב במניה  ,כאשר רמת 5000
הינה התמיכה המיידית  ,ואילו קו המגמה היורד הינו היעד הראשון לתיקון העולה – קו זה נמצא ברמת התנגדות ממוצע , 20
ונכון להיום על רמת  .5818אציין כי  2אירועים פונדמנטאליים משולבים לאחרונה במנייה  :סגירה סופית של עסקת מכתשים ,
וידיעה שעדיין לא אומתה  ,סופית  ,בדבר מכירת חלקה של אידיבי בחברת פאנדטק.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpובורסה 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.

