הסקירה השבועית של ספונסר – 19.08.2012
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 בת"א סיכמה שבוע מסחר במגמה מעורבת מלווה ירידות שערים בתחילת השבוע ומגמה חיובית
בסופו .מדד המעו"ף רשם בסיכום שבועי ירידה קלה ,אולם מדדי ת"א  ,75הנדל"ן והגז ונפט ירדו בממוצע כ 6% -כל אחד.
מנגד ,מדד הבנקים הצליח לסיים בצד הירוק ,הרבה בזכות דו"ח מוצלח במיוחד של בנק מזרחי .במדד ת"א  ,100בלטו לרעה
מניות מודיעין והכשרה אנרגיה שצללו בכ 35% -על רקע מספר הודעות שליליות בתחילת השבוע לגבי קידוח "מירה" ,ובנוסף
מניית אפריקה גם היא איבדה השבוע כשליש מערכה לאחר שדיווחה על אזהרת רווח צפויה בגין אפי פיתוח .מנגד ,בלטו
לטובה מניות התקשורת ,סלקום ופרטנר שזינקו בכ 17% -בממוצע לאחר דו"חות סבירים יחסית לציפיות הרעות .מניית גרנית
זינקה ביום חמישי בכ 25% -לאור קבלת הצעת רכש מלאה מצד חברת האם ,עזריאלי.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.75% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו עליות שערים במח"מ )משך חיים ממוצע( הקצר וירידות
שערים קלות במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט ללא שינוי לאורך כל העקום .מחזורי המסחר
התרחבו מעט ועמדו על כ 950 -מיליון  ₪ליום למעט יום ראשון.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.69% -מדד ת"א  75ירד ב ,4.27% -מדד הבנקים עלה ב ,1.82% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  6.34%ומדד נפט וגז ירידה של  .8.24%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 0.5%
לרמה של  4.02ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -במהלך השבוע החולף וסגר צמות לרמת  1100הנקודות .ניתן לראות בגרף היומי
המצורף כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ,וכעת גם בטווח הקצר ניתן לראות שהמדד נסחר סביב רמת
 1100הנקודות ללא תנועות חדות .במקרה של פריצה ברורה של רמת  1115הנקודות יתקבל מהלך עולה מהיר לכיוון איזור
 1175הנקודות ובמקרה של שבירת רמת  1085הנקודות יתקבל מהלך יורד לכיוון רמת  1050הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת שוב מעל רמה של  4.02ש"ח לדולר לאחר
שאמש )חמישי( בורסות וול-סטריט ננעלו בעליות על רקע נתוני מאקרו מעודדים .קצב התחלות הבנייה נותר קרוב לרמת שיא
של ארבע שנים ומספר האמריקאים שהגישו בקשות לדמי אבטלה נותר ללא שינוי מהותי בשבוע האחרון .נתון התחלות הבנייה
שפורסם לפני תחילת המסחר היה דווקא מאכזב במיוחד .לפי הקונצנזוס ,הנתון היה צפוי לרדת ביולי לקצב שנתי של  750אלף
התחלות בניה ובפועל הוא ירד לקצב של  740אלף .נתון תביעות האבטלה לשבוע שהסתיים ב 11-באוגוסט היה צפוי לעמוד על
פי תחזיות האנליסטים על  365אלף דורשי אבטלה ,ובפועל הוא עמד על  366אלף )קרדיט ל .(Iforex -מהבחינה הטכנית,
הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות אחרונים למרות הירידה בשבועיים האחרונים וכעת הוא מדשדש סביב רמה של 4
 ₪לדולר ,שם צפויה להבחן המשך דרכו למעלה או למטה.
מדד הבנקים – המדד התחזק השבוע בכ –  1.8%לאחר שבתחילת השבוע ירד לבדוק שפל שנתי סביב רמה של  770נקודות.
בשאר ימי השבוע הגיעו הקונים למניות הבנקים ודחפו אותם לעליות נאות בסיכומו כשמחזורי המסחר התרחבו ביחס לתקופה
האחרונה .טכנית המדד עבר את הגבוה האחרון שצוין סביב  828נקודות אך נתקל ברמת התנגדות אופקית חשובה סביב 836
נקודות שהיא הנמוך השנתי הקודם וגם הנמוך של שנת  ,2011סגירה מעל רמה זו תמשיך את המומנט החיובי במניות הבנקים
כשהיעד העולה הוא  880-900נקודות.
מדד ת"א תקשורת – מדד התקשורת טס השבוע ועלה בעוצמה )מעל  (6%בעיקר בעקבות דוחותיהן של סלקום ופרטנר שהיו
חלשים כמצופה אולם היו מגולמים במחירי המניות שאבדו מתחילת השנה עשרות אחוזים מערכן .טכנית המדד ביצע תבנית
היפוך חזקה מאוד בשבועות האחרונים וככל הנראה התנועה העולה יצאה לדרך .חשוב לציין שחבירה בנקודה זו למדד אינה
נוחה מבחינת סיכון סיכוי ולכן צריך להמתין לתיקון יורד לעליות האחרונות ושם לתזמן כניסה.
מדד נדל"ן  – 15מניות אפריקה שירדה השבוע כ 34% -משכה את מדד הנדל"ן  15לירידות שערים חדות ומתחת לרמות
השפל שנרשמו במדד ב  .2011ביום חמישי האחרון ,תיקן המדד את הירידות החדות שנרשמו במשך כל ימות השבוע וניסה
לחזור מעל רמות השפל של שנת  2011סביב  233/4נקודות .המשך מומנט עולה ביום המסחר הבא יכול להביא להמשך תיקון
עולה במדד ולאזור של  244לסגירת הגאפ הפתוח.
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 העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד

המניות הגרמני נסחר בשבועות האחרונים במגמה עולה בתוך תעלה כפי שצפינו לכל אורך הדרך ולמעט תיקונים בדרך הוא
צפוי להמשיך ולעלות בתקופה הקרובה עד רמת השיא השנתית השוכנת באזור  7200הנקודות.
מדד הקאק צרפת – המדד התבסס בשבוע האחרון מעל רמה של  3400נקודות אותה ציינו בסקירה שבוע שעבר ,תוך
תנודתיות נמוכה מאוד .ביום חמישי האחרון ,הוציא המדד מהלך עולה ופרץ את הגבוה האחרון ,טכנית אם לא יהיו הפרעות
מיוחדות מצד הכלכלה נראה שהמדד בדרך לרמות השיא השנתיות סביב  3600נקודות.
מדד אייבקס  35ספרד – המדד בדומה לקאק הצרפתי ולשאר מדד אירופה עשה תנועה צידית בימי המסחר האחרונים אולם
ביום המסחר האחרון )חמישי( המדד פרץ בעוצמה את רמת ההנגדות האופקית סביב  7200נקודות .טכנית המדד נסחר
ברמתו הגבוהה ביותר ב  5החודשים האחרונים וסביר שנראה המשך מומנט חיובי לפחות לרמה של  7800-8000נקודות
בטווח הקצר .חשוב לציין שחזרה מהירה ,מתחת ל  7200נקודות תבטל לחלוטין את התרחיש.
מדד הנסד"ק  – 100המדד התאושש יפה מהמימושים שחווה מאז מאי האחרון ,טכנית ניתן לראות שהמדד בדרכו בטוחה
לעבר רמות השיא השנתיות מעט מתחת ל  2800נקודות .ביום המסחר האחרון )חמישי( פרץ המדד אזור התנגדות נקודתי
סביב  2750והמומנטום במדד נראה חזק מאוד.

ניתוח מניות
מגי'ק ) - (1082312החברה ,מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ ,מפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה .הטכנולוגיה של
מג'יק מאפשרת ללקוחותיה ולשותפיה העסקיים ,למנף את יכולות מערכות המידע הקיימות בארגונים ולאפשר להם להתמקד
בפיתוח הליבה העסקית .לחברת מג'יק שותפויות עסקיות עם יצרניות תוכנות  ITמובילות כגון :אורקל ,סאפ ו.IBM-מגי'ק
נסחרת בבורסה בתל-אביב וכן בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול  .MGICעוד נציין ,כי מג'יק נמנית עם קבוצת פורמולה.
ניתוח טכני – המניה אכן הגיעה בסוף השבוע שעבר לעבר אזור התמיכה שצוין סביב  3.9-4דולרים והתהפכה בתחילת השבוע
כלפי מעלה ,מהירי החלטה שזיהו את ההיפוך בארה"ב סביב רמה זו יכלו להיכנס לפוזיציית לונג בת"א וליהנות מהעליות
החדות של יום המסחר האחרון )מעל  .(10%טכנית המניה נבלמה ביום חמישי האחרון סביב רמת התנגדות ב  4.8דולרים
וסביר שנראה מכן תיקון שלאחריו תיבחן המשך הדרך.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות.טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה סבלה מימושים חדים מאוד בעקבות הנמכת התחזיות לאחר הדוחות .טכנית המניה ירדה בחדות ואבדה
מעל  25%אחוזים מערכה בזמן יחסית קצר .ביום המסחר האחרון התהפכה המניה בליווי מחזור מסחר ער במיוחד בעקבות
הפרסומים באתר גלובס על כך שהנהלת החברה נמצאת בארה"ב ונמצאת במגעים לחתימה על הסכם גדול עם לקוח זר.
המניה סגרה מעל רמה של  3200נקודות שהיא הגבוה האחרון של הימים שלישי ורביעי ולכן סביר שנראה המשך מומנט עולה
בימי המסחר הקרובים.
עזריאלי קבוצה ) - (1119478החברה ,קבוצת עזריאלי בע"מ ,עוסקת הן בעצמה והן באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות
שלה ,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל  -כאשר מרבית פעילותה העסקית של קבוצת עזריאלי הינה בתחום מרכזי המסחר
והקניונים בישראל ובתחום שטחי השכרה למשרדים ואחרים בישראל.בנוסף ,עוסקת קבוצת עזריאלי באמצעות החזקתה
בגרנית הכרמל ,בתחום פעילות הכולל בחובו תזקיקי נפט בשיווק ישיר ,מתחמי תדלוק ומסחר ,צבע וגמר בניה ואחרים.
ניתוח טכני – המניה נסחרה השבוע סביב רמות שפל מאז שהונפקה בשנת ) 2010סביב  7700נקודות( .בימי המסחר
האחרונים ראינו מחזורי מסחר ערים מאוד סביב רמה זו ובסיכום שבועי סגרה המניה מעליה .חובת ההוכחה בימי המסחר
הקרובים תהיה על הקונים האם יצליחו להוציא מהלך מתקן משמעותי כמו שקרה בפעם הקודמת שהמניה בקרה ברמות אלה
בשנת .2011
דלק קבוצה ) - (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25השבוע יצאה למימוש לאחר מהלך עולה מהיר לאחרונה ,כאשר רמת
 55000שנפרצה נבדקה השבוע כתמיכה .רמת  60000מהווה התנגדות מהותית כעת .למעשה ,איתות הבא יתקבל בנעילה
מחוץ לתחום .55000-60000
פועלים ) - (662527התאגיד ,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 .ביולי  2008הושלמה
עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.

ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25השבוע ובמיוחד ביום המסחר האחרון השכילה המניה לפרוץ את רמת
 1200אופקית ,רמה שהיוותה התנגדות חשובה .התיקון העולה הנוכחי מתקרב בשלב זה לקו התנגדות יורד באזור  1240שם
ייבחן האיתות הבא .כאמור בשלב זה ,תיקון עולה כאשר רמת התמיכה עולה לעבר .1200
גזית גלוב ) - (126011החברה ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים בצפון
אמריקה ,אירופה וישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,25נמצאת כעת במימוש ובתבנית רוחבית ברורה ,רמת
ההתנגדות נמצאת באזור  3800ויכולת נעילה מעל רמת  3846יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה לעבר  .4000התמיכה
המהותית נותרת על  ,3610כאשר ביום המסחר האחרון מסיימת המניה סביב רמת התמיכה ועדיין ללא איתות על היפוך.
בשלב זה למעקב.

על רגל אחת
אפריקה ) - (611012המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת 1200וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .1100המניה גם נמצאת מתחת לקו מהלך יורד לטווחים הקצר והבינוני .השבוע המניה צללה על
הגרף ושברה כל תמיכה אפשרית מתחת לאלה שצוינו לעיל .בדיעבד האיתות השלילי שליווה את המניה ושנכתב כאן רק קיבל
השבוע משנה תוקף .ביום המסחר האחרון ,המניה פתחה בתיקון עולה שיכול אף להגיע עד לאזור  760שם קו מהלך יורד.
בבילון ) - (1101666מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100לאחר מהלך עולה רציף ולאחר הגעה ליעד שנקבע ,המניה
החלה כידוע במימוש ,כאשר במימוש זה הגיעה עד לתמיכה המהותית לטווח הקצר בינוני באזור  ,3137-3157רמה זו
נשברה השבוע ובשלב זה נקבעה תמיכה חדשה ברמת  .2800כעת אנו רואים דשדוש מעל לתמיכה ומתחת לקו מהלך יורד
ברור .שבירת  2800או לחילופין פריצת קו המהלך היורד באזור  ,3230יאשר את האיתות הבא .כל עוד אנו מתחת קו המהלך
היורד ,המניה כאמור במימוש.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת 400
המהותית .כאשר רמת אזור  450הוא אזור התנגדות מהותי .רק יכולת נעילה מעל רמת  450יאשר איתות חיובי להמשך
התיקון העולה מעל לתמיכת  400המהותית .השבוע מסיימת המניה כשהיא לקראת רמת ההתנגדות .450

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.

