הסקירה השבועית של ספונסר – 19.01.2014
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 יחסית במגמה חיובית .מדד הביומד בלט לטובה כשזינק בכ,6% -
ובכך השלים מהלך מרשים במיוחד של כ 3..1% -מתחילת השנה .מדדי המעו"ף ות"א  5.עלו בממוצע למעלה מ ,2% -ומדדי
הנדל"ן ,הגז ונפט והבנקים עלו בשיעור מתון יותר של כחצי אחוז כל אחד .בצד השלילי ,נציין את מדד התקשורת שירד בכ-
 2.2%בהובלת מניית בזק שהתממשה בכ .5..% -במדד ת"א  311בלטו לטובה מניות מזור רובוטיקה ואלוט תקשורת שעלו
בכ 36% -כל אחת ,מניות מג'יק ,טאואר ,קומפיוג'ן וכי"ל עלו בכ 32% -כל אחת .מנגד ,מניית בי קומיוניקיישנס ירדה השבוע
בכמעט  .5..%מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 3.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1..% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.5% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1...% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,7..1% -מדד ת"א  5.עלה ב ,5.12% -מדד הבנקים עלה ב ,1.57% -מדד הנדל"ן 3.
רשם השבוע עליה של  1..0%ומדד נפט וגז עלה ב .1.11% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  1.555ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 3.1% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  3151נקודות .לאחר מהלך העליות המחודש שרשם המדד במהלך השבוע החולף ,הוא נתקל שוב באזור ההתנגדות
ברמות  31.1-31..נקודות ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,רמת  3131הנקודות מהווה רמת
תמיכה חשובה מאוד לטווח הבינוני ,שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי עם יעד ראשון ברמה של  325.הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  1.51ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת וללא שינוי מהותי .אתמול פורסם כי הבקשות הראשונות לדמי
אבטלה ירדו השבוע ל  126אלף בקשות כאשר צפי האנליסטים עמד על  111אלף כאשר מספר הבקשות הקודם עמד על 125
אלף .מדד המחירים לצרכן שאינו כולל מוצרי מזון ואנרגיה עלה ב ,1.3% -כאשר הצפי של האנליסטים עמד על  1.1%ולאחר
שהמדד עמד על  1.2%בחודש שעבר( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש
כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור  1.55ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 51הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  51המניות 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 היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  51.1הנקודות ורק פריצה שלו
תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,ישנה תמיכה חשובה ברמות  5111-5311נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים להיסחר גם השבוע בטווח מסחר צר סביב  3111נקודות כשגם התנודתיות ירדה בצורה מהותית.
טכנית אין מה לחדש ,תמיכה חשובה מאוד נמצאת סביב  3261נקודות ,תמיכה נקודתית לטווח הקצר סביב  3211מחזיקה
בינתיים את המדד.
מדד הנדל"ן  – 72גם השבוע עשה מדד הנדל"ן גבוה שנתי חדש אולם מיד לאחר הגבוה החדש כל פעם מופיעים מוכרים
שדוחפים למטה .טכנית ,התצורה של המדד אינו טובה לטווח הקצר ולדעתי הוא בסיכון לא קטן למימוש מעט עמוק יותר לפי
התצורה הנוכחית .אזור התמיכה הקרוב שוכן סביב  152והתנגדות סביב .111
מדד הביומד – מניות המדד המשיכו לעלות גם השבוע ולמרות שחשבתי שתהיה התבססות מעל הגבוה האחרון סביב 3111
לא רק שלא הייתה התבססות ,האתנחתה של יום חמישי רק הביאה קונים עוד יותר חזקים שדחפו את המדד לגבוהים
תקופתיים חדשים .טכנית המדד קרוב למחירים בו החל להימדד בתחילת  2131סביב  3211נקודות .יחד עם זאת ,העליה
האחרונה והמהירה הכניסה לא מעט כסף אבל גם אינדיקאטורים לרמות גבוהות לכן לדעתי חשוב לממש פוזיציה בחלקים לתוך
העליות ולקחת רווחים לכיס.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ( – )719902.חברה ,אלוט תקשורת בע”מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום ”זלילת” רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד”ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – היעדים במניית אלוט תקשורת הגיעו ביום חמישי בשבוע שעבר עם הגעה ליעד סביב  35דולר ונעילה של פער
מחירים ישן מלפני מעל שנה .טכנית ,סוחר/משקיע ממושמע היה צריך לשים לימיט מכירה סביב היעד ולומר תודה לאחד
המהלכים החזקים שעשתה המניה בשנה האחרונה.
אסם ( – )41.17.החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א  2.בשווי שוק של  5..מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה חוזרת לסקירה השבועית ,לאחר שעשתה מימוש יפה בשבועות האחרונים מאזורי שיא כל הזמנים סמוך ל
 5511נקודות וחוזרת לאזור רמת הפריצה סביב  .5511סוחרים שמחפשים אזור כניסה נוח למניה מקבל אותו ,רק חשוב
לראות האם גם הקונים יחשבו כך ויגיעו סביב רמת הפריצה.
אלביט מערכות ( )71.775.החברה ,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 .2.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה ,כידוע ,זה 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 בתקופה האחרונה ,המניה ,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,ביניהם את  ,31311 ,35111הכל לפי הצפי שעלה
כאן בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה ,כאשר כעת נתונה במהלך רוחבי בתחום  235.1ל-אזור
 21111ושילוב של תחתית תבנית עולה .השבוע כצפוי ,הגיעה שוב לתקרת ההתנגדות והחלה בנסיגה .תמיכה קרובה קו מהלך
עולה באזור .215.1
כיל ( )5.717.החברה ,פועלת בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 1-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים ,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .2.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .השבוע ,המניה פרצה מהלך רוחבי ששהתה שם לאחרונה ,מה
שאומר שרמת התמיכה החשובה כעת עולה לאזור  .1331ההתנגדות החשובה שבדרך נמצאת על נעילת גאפ ברמת .1153
חברה לישראל ( )210171התאגיד מכיל בתוכו מספר חברות בארץ ,ביניהם ,כיל ,צים ,טאואר ,בזן ,וכן מיזמים בתחום
האנרגיה והמים ,בארץ ובחול.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול התנועה המתקנת העולה נותרת על כנה ,ולאחר דשדוש של מספר חודשים ,פורצת המניה קו
מגמה יורד וכן את הדשדוש האחרון .בשלב זה אזור  315.11-211111מהווה אזור התנגדות חשוב ,ורק יכולת פריצה שם
יאשר המשך תיקון עולה .אציין כי רמת התמיכה עולה כעת לאזור .311111

על רגל אחת
אפריקה ( )077175מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית ,וגרמו לעליה חדה
ומהירה בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  ,511ואף נפרצה רמה זו .כעת רמת אזור  1.1מהווה התנגדות ,ובשילוב
תמונה טכנית גבוהה ורוויה משמעותי ,מה שהוציא מימוש בשלב זה .התמיכה הבאה נמצאת כעת על  55.ושם תיבחן המניה
בשנית,ולא אתפלא אם נראה המשך מימוש.
קמהדע ( )719.779מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,311עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  .211שהייתה התנגדות ,לאחרונה נפרצה ,ורמת  .5.1שהיה היעד שהוזכר בסקירה הקודמת ,הושג השבוע
במלואו.כעת מדשדשת המניה סביב רמה זו ,וניכר תמונה גבוהה טכנית כעת ,מה שיכול להוציא מימוש כעת.
אבוגן ( )7712122מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311ניתן לראות לאחרונה,פריצת תבנית רוחבית עם יעד על ,5111
כאשר רמת  6.11כרמת הפריצה האחרונה ,עולה להיות תמיכה קרובה חשובה .התנגדות קרובה נקובה ברמת .5111

בזק ( )541177מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,2.עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .לאחרונה רמת ,.51נשברה והופעל איתות שלילי לעבר רמת ..61השבוע,גם רמת  .61נשברה במחזור
ענק,מה שמעיד על האיתות השלילי הברור במניה .אזור  ..1מהווה תמיכה קרובה כעת ,ושם תיבחן המניה שוב.
טאואר ( )71.5419המניה פרצה השבוע קו מהלך עולה בברור ותוך תנועה חדה ,עם זאת השלימה כמעט את היעד שנמצא
מעט מעל רמת  ,2211אם כי רמת  2211היא למעשה רמת התנגדות חשובה אופקית .איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה
מעל  ,2251בשלב זה .כאשר התמונה הטכנית מתחילה להיכנס לתחום הגבוה.
דיסקונט ( )097575מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .2.טכנית ,ניתן לראות מגמה של מימוש ,לאחר המהלך העולה
האחרון,כאשר השבוע נשברה תמיכת  , 616עם זאת התמיכה המהותית כעת נמצאת מעט מתחת על קו תמיכה עולה ארןך
טווח ברמת אזור ,625ושם תיבחן המניה להמשך.
בזן ( )52915..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,311טכנית המניה עדיין במהלך רוחבי צר יחסית כאשר התמיכה
כעת נמצאת סביב אזור  .316מנגד רמת אזור  335הינה רמת התנגדות כעת,וההנחה כעת היא להמשך עולה בגמר תנועת
הדשדוש הנוכחית.

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 ה הודעה 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.

