הסקירה השבועית של ספונסר – 19.05.2013
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

 www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר המקוצר (חג השבועות) במגמה חיובית בעיקר בזכות עליות
שערים חדות בשווקי העולם בכלל ובארה"ב בפרט .המדדים המובילים עלו בכ 1% -בממוצע כל אחד ,למעט מדד הבנקים
שסבל מהורדת הריבית המפתיעה של הנגיד באמצע השבוע ורשם ירידות שערים קלות .במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית
גולף שזינקה בכ 15% -לאחר דו"ח מצוין ,מניות קמהדע ,מלאנוקס ופרולור ביוטק עלו בכ 7% -כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון
המשיכה לצנוח וירדה בכ ,11.5% -מניות הסלולר סלקום ופרטנר ירדו בכ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים חדות לאור הורדת הריבית המפתיעה של הנגיד ,סטנלי
פישר .מדדי התל בונד עלו בכ 0.8% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות
החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.7% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר ובשיעור של כ 0.5% -בממוצע במח"מ
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובעיקר בטווחים הארוכים בכ 0.55% -במח"מ הארוך.
מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 900 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.04% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.06% -מדד הבנקים ירד ב ,0.33% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  0.59%ומדד נפט וגז עלה ב .1.64% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 2.50%לרמה של  3.64ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכאחוז במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1216נקודות .המדד מדשדש כבר שישה חודשים
ברצף בין רמות  1165-1250נקודות ,ללא שום כיוון ולמרות עליות שערים רצופות בעולם כולו ובארה"ב בפרט .רק אם וכאשר
תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה .לדעתנו ,אם ארה"ב תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך
עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי שינה כיוון בצורה חדה מול השקל בשבוע החולף לאור הורדת הריבית המפתיעה ,ונסחר כעת
(שישי) סביב רמה של  3.64ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש (חמישי) במגמה שלילית מתונה ונרשמו ירידות שערים
קלות בכל המדדים לאחר ימים רצופים של עליות ושבירת שיאים חיוביים  .מהבחינה הטכנית  ,הדולר התהפך כלפי מעלה מעל
אזור  ₪ 3.55לדולר וכעת זו הופכת להיות רמת התמיכה החשובה בטווח הקצר ,שכן נראה שזו הרמה ממנה הנגיד "לא מוכן"
שהדולר יירד .מנגד ,רק פריצה של אזור  ₪ 3.70לדולר תהווה איתות קניה למטבע האמריקאי.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב  .כ פי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף (משנת
 )1999מדד המניות הגרמני פרץ כבר בשבוע שעבר את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה ברור וחד משמעי ומאז אכן
שוק המניות הגרמני המשיך לעלות כמעט ללא הפסקה .בכל מקרה רמת  8000הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד
המדד נמצא מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר ביציבות בשבוע המסחר המקוצר ולמעשה דיי עמד במקום  .בראיה הארוכה מדד הבנקים
שומר על גבולות הגזרה הברורים שלו בין רמה של  1100ל  1200נקודות וזה נמשך כבר כחצי שנה .אורך הדשדוש הארוך
יביא בסופו של דבר לתנודה חדה לאחר מכן ,עד אז ניתן לסחור את הטווח הברור ,לונג מאזורי התמיכה ושורט סמוך לאזור
ההתנגדות כשהסטופים קצרים.
מדד ת"א  – 75תחילת שבוע המסחר המקורה הייתה המשך ישיר לירידות של שבוע המסחר הקודם אולם ביומיים שלאחר
מכן תיקן המדד את ירידות השערים והגיע סמוך לאזור  777-778נקודות אותו פרץ לפני שובע וקצת אולם לא החזיק מעליו.
נעילה נוספת מעל רמה זו תמשוך את המדד שוב לאזור הגבוה האחרון עם פוטנציאל לגובה חדש .מנגד התקפלות נוספת
מתחת לרמת התנגדות זו יכולה להביא לשיא יורד ולבדיקת התמיכה סביב .747-753
מדד היתר  – 50המדד הלוהט ביותר בבורסה המקומית שעלה כבר  22%מתחילת השנה ונראה שהזרוע עוד נטויה .המלחמה
על המניות שיכנסו למדד ת"א  100בעיצומה והן מושכות חזק מאוד את המדד לגבהים חדשים .טכנית בראיה ארוכה כל עוד
המדד נסחר מעל רמה של  480נקודות הוא נחשב חיובי מאוד ,יחד עם זאת היעד העולה דיי קרוב למיצוי ונמצא סביב רמה של
 520/525נקודות לכן למרות המגמה החיובית והטרנד החזק זהירות נדרשת מכיוון שהפוטנציאל לטווח הקצר מגיע לידי מיצוי.
לסקירה מצורף גרף שבועי.

ניתוח מניות
אלוני חץ (  – )390013לחברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ,תחום פעילות אחד ,השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל”ן
המניב (לרבות השכרה ,השבחה ,ייזום ופיתוח של נדל”ן לשימוש עצמי) .קבוצת אלוני חץ פועלת בישראל ומחוצה לה ,בעיקר
במדינות מערביות.
ניתוח טכני – ב 5 -החודשים האחרונים המניה נסחרת בטווח מסחר ברור ,אזור תמיכה חזק סביב  2200נקודות והתנגדות
סביב השיאים הרב שנתיים סביב רמה של  2460נקודות .בשבוע המסחר הקודם הגיעה המניה סמוך לאזור השיא ובצעה
נסיגה בימים שלאחר מכן .שמירה על אזור של  2320נקודות תחזק את האפשרות לפריצה ולהמשך הטרנד העולה שיגיע רק
בסגירה מעל לשיא כל הזמנים שצוין לעיל עם יעד תבנית לאזור של  2700/20נקודות.
אלוט תקשורת ( - )1099654חברה ,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 בנאסד"ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – המניה סבלה בחודשים האחרונים מטרנד שלילי ברור וירידות שערים חדות לרמות שפל שלא נראו במניה מסוף
שנת  .2011בשבועות האחרונים נראה שהמניה סימנה תחתית סביב רמה של  11-12דולר עם תחתית עגולה לטווח הקצר.
השבוע ראינו תחילת מהלך עולה כשנעילה שבועית מעל  13.15דולר יכול להביא להמשך התיקון העולה כשהיעד הקרוב נמצא
סביב רמה של  15.5דולר .חשוב לציין שאזור ההתנגדות סביב  12.8-13.15חשוב מאוד ולא רק בטווח הקצר.
אפל מחשבים (  – )AAPLחברת אפל עוסקת בתכנון ,עיצוב ,ייצור ושיווק מחשבים אישים ,ציוד היקפי ותוכנות שירותים ,נגני
מוסיקה דיגיטליים ,טלפונים חכמים ופתרונות רשת .קו המוצרים של החברה מוכר מאוד החל ממחשבי מקינטוש הנייחים
והניידים ,נגני אייפוד ,טאבלט האייפד ,מכשירי האייפון ועוד.
ניתוח טכני – המניה בצעה את הנסיגה שחשבנו שתבצע מאזור של  465-470דולרים למניה וביום המסחר האחרון בצעה
היפוך סביב רמת תמיכה של  415-420דולרים .סוחרים אגרסיביים שמחפשים כניסה למניה יכולים להיכנס לפוזיציית לונג עם
סטופ ברור סביב  413דולרים .נעילה מעל  470דולר תביא לשינוי מגמה בטווח המעט יותר ארוך עם פוטנציאל עולה לכיוון
 520-550דולר.
כיל (  - )281014החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 3 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית  ,וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת .4378
לכן המניה כעת תחת אתות שלילי ,השבוע המניה ,המשיכה במסעה מטה ,כאשר לפי הגרף ארוך הטווח ,שמובא כאן ,ניתן
לראות שהמניה נמצאת כעת בבדיקת תמיכה עולה ראשית ,באזור  .3900נעילה שבועית מתחת לרמה זו יאשר אתות שלילי
המשכי ,בעוד נר היפוך שבועי מעל לתמיכה העולה יאשר סיום התמונה היורדת.
בזן (  - )2590248החברה ,בתי זקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים .זקוק,רכישת נפט גולמי זיקוקם והפרדתם
למוצרים שונים .פולימרים,ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן .וארומטיים ,ייצור חומרים ארומטיים.
ניתוח טכני  -ניתן לראות על הגרף ,כי המניה לאחרונה שברה את רמת  181אופקית ,רמה שהייתה מאוד חשובה כתמיכה.
זאת אומרת ,כי רמה זו מהווה כעת התנגדות מהותית לכל תיקון עולה במניה .לאחר שבירת ,181המשיכה המניה לרדת ,עד
שנעצרה על תמיכת  156-157המסומן כעת כאזור תמיכה.בשלב זה ראינו היפוך על תמיכה זו ,עם זאת ,רק נעילה מעל רמת
 ,166.5יאשר המשך תיקון עולה במניה.
בבילון ( - )1101666החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,100שנמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק  ,וירידה דרסטית  ,ולאחרונה ניתן לראות
כי תבנית התכנסות מחירים  ,דמוי יתד שורית ,נפרצה.בשלב זה .וכעת נתן להבחין בתחילת התבססות מעל קו תמיכה עולה
שנוצר לאחרונה .זאת ועוד ,ביום המסחר האחרון השכילה המניה לנעול מעל רמת  ,2080מה שמאשר כעת יעד קרוב על רמת
,2200כאשר מעל רמת  2279מהווה התנגדות חשובה להמשך .רמת  ,2090עוברת להיות התמיכה הקרובה כעת.
על רגל אחת
בזק ( - )230011המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה ,כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה ,עומדת באזור  437-440כעת .מעל לתמיכה זו ראינו השבוע היפוך תוך כדי מחזורים ,אולם עם זאת ,רק יכולת
פריצת רמת  ,465כלומר חזרה מעל קו מגמה שנשבר לאחרונה ,יאשר אתות חיובי להמשך תנועה עולה.
ישראמקו (  - )232017יחידת ההשתתפות ,נסחרת כידוע ,תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,התנועה העולה עדיין
שרירה ,וזאת למרות המימוש שאנו רואים בשבועות האחרונים .התמיכה הקרובה והמהותית ,בשלב זה נמצאת על תמיכה
עולה ברמת אזור  61שהיא תמיכה עולה ראשית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על רמת .65

קמהדע (  - )1094119מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,100נמצאות בקו תנועה עולה ,כאשר לאחרונה התממשה
המניה עד לתמיכת  ,3800ושם קיבלנו היפוך ברור תוך מחזורי מסחר גבוהים .בשלב זה רמת אזור  4200מהווה התנגדות
קרובה ,ורק יכולת נעילה מעל יאשר אתות חזרה לשיא.
אזורים (  - )715011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .50לאחרונה ניכרת פעילות ערה במניה שעיקרה ,פריצת
רמת ההתנגדות המהותית על  ,348כאשר רמה זו הופכת כעת לתמיכה מהותית .לאחרונה נאמר כי "נראה כי בשלב זה המניה
 ,348ורק לאחר מכן יוחלט אם תחזור שוב להמשך עולה  ,או שתשבור את התמיכה
תחזור אחורה ,לבדיקת תמיכת
המהותית ,".ואכן השבוע רמת התמיכה נבדקה שוב לפי המתוכנן .אם לדייק ניתן לומר כי אזור התמיכה החשוב הינו אזור-
 ,343-348ובשבוע הבא ,יוחלט אם היא תישבר או שנקבל היפוך על תמיכה.
דיסקונט השקעות (  - )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ניתן להבחין ,כי רמת  1572הינה רמת
ההתנגדות החשובה הקרובה ,כאשר המניה נמצאת בדרכה לשם .התמיכה הקרובה נמצאת כעת ברמת  .1449התנועה העולה
הנוכחית ,עדיין שרירה בשלב זה ,וכל עוד התמיכה הקרובה אינה נשברת כאמור .אתות מהותי יתקבל ביציאה מתחום 1572-
 ,1449כאמור.
אלביט מערכות (  - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה ,כאשר רמת אזור  16000מהווה רמת התנגדות קרובה ,מול רמת  ,14650וקו תמיכה עולה
ראשי של התיקון העולה הנוכחי ,כתמיכה חשובה.

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 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.

