הסקירה השבועית של ספונסר – 19.02.2012
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 – בבורסה בת"א נרשמה גם השבוע מגמה מעורבת תוך כדי מסחר מאוד יציב ואנמי וללא תנודות חריפות
בדומה לשבוע שעבר .מדדי המניות המובילים נסגרו כאמור במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי המעו"ף ,הגז ונפט
והנדל"ן ירדו בכ 1% -בממוצע ומנגד ,מדדי ת"א  75והבנקים עלו בכ 0.8% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה
מניות לייבפרסון שזינקו בכ 25% -לאחר פרסום דו"חות מצוינים ,ומניות טאואר ואיזיצ'יפ שקפצו בכ 14% -כל אחת .מנגד,
מניות אינטרנט זהב ,בי קומיוניקיישנס ודש אייפקס ירדו בכ 10% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד נשארו כמעט ללא שינוי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ 0.2% -בממוצע ומדדי אגרות
החוב השקליות )השחרים( ירדו מעט במח"מ הארוך בכ .0.15% -מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ-
 850מיליון ש"ח בלבד ביום בממוצע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.06% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.32% -מדד הבנקים עלה ב ,0.33% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  0.14%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .1.73%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית
של  1.1%לרמה של  3.755ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1105נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  1000הנקודות )שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה
ומשמעותית( תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.755ש"ח לדולר לאחר שאמש
המסחר בבורסות העולם קיבל תפנית חיובית ,הבורסות באירופה והחוזים בארה"ב החלו את היום עם הצבעה לעוד יום של
ירידות בשבוע מסחר מתוח מאוד באירופה ,המדדים הצליחו לסיים בעליות שערים ,כאשר וול סטרייט מסיימת בעליות של
 1.2%ואירופה עם תיקון יפה מאיזורים שלילים סביב ה 1% -לסגירה סביב רמות האפס ,סימן השאלה שמרחף סביב החלק
השני שאמורה יוון לקבל מהסיוע המתוכנן של האיחוד האירופי יצר בשבוע המסחר האחרון עצבנות רבה בשווקים .הגורמים
העיקרים שיוחסו לעליות בשווקים ,היו הדיווחים כי הבנק המרכזי של אירופה מוכן לקחת חלק בסיוע ליוון ,נתוני מאקרו חיוביים
בארה"ב ,ונאומו של יו"ר הפד' בן ברננקי שהדגיש את נכונות הבנק המרכזי בארה"ב להשאיר את הרבית ברמות אפסיות מה
שאמור לעזור לכלכלה בארה"ב להתמיד בצמיחה שנוצרה ברבעון האחרון )קרדיט ל .(IFOREX -כעת ,הדולר צפוי להמשיך
לדשדש כשהתמיכה החשובה נמצאת באיזור  3.67ש"ח לדולר ואם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
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 בימים האחרונים לאחר שפרץ את איזור  5800הנקודות והוא
צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים לכיוון  6100נקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  5600נקודות תשנה את התחזית
האופטימית.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .גם השבוע למדד היה קשה סביב אזור של
 6820נקודות וניתן לראות שברמה זו מופיעים מוכרים ,מנגד אזור  6650מכניס קונים למדד דבר שנעל אותו בטווח מסחר צר
בשבוע האחרון .רק יציאה מהתחום ככל הנראה יוציא מהלך משמעותי לטווח קצר ,כשהנטייה היא דווקא לתיקון יורד לאחר גל
העליות החזק מתחילת השנה.
מדד הבנקים -מדד הבנקים ממשיך לדשדש כ  4שבועות בטווח מסחר צר של כ  40נקודות מאזור התנגדות סביב 1020
לרמת התמיכה סביב  980נקודות .רמז לתנועה שתתקבל אפשר לקבל ממתנד ה  MACDשנותן איתות מכירה אולם כל עוד
אין שבירה מטה של גרף המחיר אין טריגר ממשי לתחילת התנועה.

ניתוח מניות
אורמת ) -(260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר
גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני -המניה נבלמה בשלושת ימי המסחר האחרונים ברמה של  1580נקודות ונעלה את שבוע המסחר מעל רמת .1600
טכנית ,ניתן לראות את תצורת הנרות בשלושת הימים האחרונים שהביאה קונים לנייר "מלמטה" ושמרו עליו מלשבור את אזור
 1580/1600נקודות בצורה ברורה .סוחרים אגרסיביים יחפשו קניה ברמות הנוכחית עם יעד ראשון סביב  1700נקודות.
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 לויין 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 גם השבוע בטרנד השלילי שלה ונעלה את המסחר ברמה של  611נק' ונמוך שנתי חדש .אזורי
תמיכה מהעבר נמצאים ברמות של  608וגאפ פתוח סביב  590נקודות .יחד עם זאת ,יכול בהחלט להגיע תיקון עולה בנייר לפני
רמות נמוכות יותר ,סוחרים אגרסיביים יחפשו את הקניה בנר היפוך עם סטופ בשפל האחרון.
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  -מראה כי המניה עדיין נותרת בתחום מהלך מתקן עולה  ,אולם כעת בטווח מסחר רוחבי  3900-4128וממוצע 50
היושב נכון להיום על רמת  .3909יש לציין כי המניה ננעלה ביום המסחר האחרון על תמיכת  3900אולם מתחת לתמיכת
ממוצע  50כאמור .אין ספק כי יום המסחר הבא יהיה חשוב לאיתות ההמשכי המיידי ולטווח הקצר .למעקב.
הוט ) - (510016החברה הוט מערכות תקשורת בע"מ -עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים ,בבעלותה באספקת שירותי
טלוויזיה רב ערוצית ,למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחים.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה למעשה נמצאת לפני התנגדות חשובה מאוד בשלב זה – אשר מתבטא על הגרף –כקו מהלך
יורד ברור .רק יכולת סיום מעל התנגדות זו וכ"כ בשילוב סגירה מעל רמת  -4400יאשר איתות חיובי המשכי במניה .למעקב.

על רגל אחת
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול תחת הסימול  TEVAוגם 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 דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על
 44דולר .בינתיים רואים דשדוש בנטייה עולה בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי למעשה אזור  2800מהווה
התנגדות חשובה כעת ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד רמת אזור  2600הינה רמת התמיכה
החשובה הקרובה )הוא גם תיקון יורד פיבו חצי לתיקון העולה האחרון( כעת ושבירתה יאשר המשך מחמוש במניה.
חברה לישראל ) - (576017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה פרצה השבוע קו מהלך
יורד לטווח הקצר אולם נתקלה בהתנגדות חשובה על רמת  ,240000למעשה רק פריצת התנגדות זו יאשר המשך מהלך עולה
מתקן במניה .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על תמיכה קצרת טווח  ,כאשר שבירתו במונחי סגירה יאשר המשך מימוש.
רציו ) - ( 394015יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי למעשה המניה נבלמה השבוע על
תמיכת קו מהלך עולה ושבירת רמה זו ובמיוחד רמת  35יאשר איתות המשך מימוש .מנגד ,היפוך על רמה זו יאשר יעד
על 38.3בשלב ראשון.

אלביט הדמיה )  - (1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א יתר  .50טכנית ניכר כי השבוע קיבלה איתות חיובי ברור
עת פרצה רמות התנגדות אופקיות ואלכסוניות ,כך שהיעד הקרוב הינו נמצא ברמת אזור  .1100יכולת סיום מעל רמת 1100
יאשר  1200בברור.

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.

