הסקירה השבועית של ספונסר – 19.12.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – המשך מגמה חיובית ועליות שערים קלות נרשמו גם השבוע בבורסה המקומית כשמהמדדים המובלים
ממשיכים את המגמה החיובית של השבועות האחרונים ומתבססים מעל השיאים השנתיים .ביום שני האחרון דווח כי החברה
לישראל והחברות הבנות ירכשו גז מ  EMGהמצרית מה שהוריד בחוזקה את מניות הגז והנפט הקשורות בתמר וליוותן
בפתיחת המסחר אולם בהמשך נרשמה התמתנות בחלק רב מהמניות .ביום שלישי הסתיים המסחר הרציף בשעה 15:55
לטובת עדכון המדדים החצי שנתי .ביום חמישי נסחר השוק במגמה חיובית והעליות שערים קלות שהלכו והתחזקו עד לסיום
ושיא חדש במדד המעו"ף.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.66% -מדד ת“א  75עלה ב ,0.92% -מדד הבנקים עלה ב ,0.99% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  1.47%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.99%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  0.5%לרמה של  3.5980ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים קלות בשבוע החולף לאחר שהתקבל איתות קניה ברור לפני כשבועיים ואף צוין
בתחזית השבועית ,המדד פרץ סופית את רמת ההתנגדות החשובה באזור  1280הנקודות והשבוע המשיך להתבסס מעל רמת
 1300הנקודות מה שמחזק את הצפי להמשך עליות אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  1350נקודות.
דולר-שקל – הדולר המשך במגמה השלילית שלו גם השבוע ונחלש בעוד כ 0.5% -מול השקל לרמה של  ,3.5910אזור
התנגדות נמצא סביב  ₪ 3.65-3.68לדולר .כל עוד המטבע נמצא מתחת לרמות האלה סביר שנראה דשדוש במקרה הטוב
והמשך החלשות של הדולר במקרה הפחות טוב.
מדד  -S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .גם השבוע ראינו המשך מגמה חיובית
בבורסה האמריקאית בדומה לתקופה האחרונה ,מדד האס אנד פי  500רשם התחזקות לאחר ההתבססות מעל רמת הפריצה
סביב  1220/7נקודות ,היעד אותו הצגנו בסקירה סביב  1250כמעט .הצפי כעת הוא תיקון יורד קל בהמשך למגמה החיובית
המאפיינת את השוק בתקופה הקרובה ,רק סכירה מתחת ל  1220נקודות סביר שתביא תיקון מעט עמוק יותר.
מדד היתר  -50כפי שכתבנו בשבוע שעבר המדד אכן נבלם סביב רמת מחירים של  445/8נקודות ויצא לתיקון יורד בחצי
הראשון של השבוע ,ביום רביעי נרשמה בלימה בירידות וראינו היפוך סביב רמת מחירים של  427נקודות כמחזורי המסחר
תמכו בהתאם והיו מעט גבוהים מהממוצע של התקופה האחרונה .היעד הראשון נמצא סביב  440נקודות והבא סביב הגבוהים
האחרונים על  448נקודות.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע“מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו“ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל“ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה בנוסף לכך קבוצת דלק
פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה“ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה:
דלק פטרוליום ,דלק נדל“ן ודלק השקעות ונכסים .בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים
ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון
ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בחודש האחרון בטווח מסחר צר מאוד ,מלמטה אזור תמיכה אופקי סביב רמת  88000נקודות
למטה התנגדות סביב  .~95200יצאה מהטווח הנ"ל יוציא מהלך של כ 8% -באותו הכיוון ,סוחרי טווחים קצרים יכולים לסחור
את הטווח הנ"ל וליהנות מתחום מסחר מאוד ברור.
ישראמקו ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.

ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף השבועי את אזור התמיכה החזק מאוד שנמצא ברצועה של  39/40נקודות ואת ניסיונות
הבלימה בשבועות האחרונים סביב אזור זה .למי שמחפש פוזיציה לטווח הארוך יכול להיכנס כמה שיוצר צמוד לאזור התמיכה
עם יעד קצר ראשון סביב  46נקודות ואחריו .50
ביוליין ) -(1101518החברה ,ביוליין אר אקס בע“מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה ,בפיתוח תרופות למגוון
מחלות ,החל משלבי הפיתוח המוקדמים ועד לשלב ניסויים קליניים מתקדמים .קבוצת ביוליין אר אקס מאתרת ,רוכשת
ומפתחת תרופות פוטנציאליות ,במטרה להביאן לשלב של מימוש מסחרי .המניה נסחרת במדד היתר .50
ניתוח טכני – גם כאן בחרנו להראות גרף שבועי ,ניתן לראות שבחצי שנה האחרונה המניה נסחרת בטווח מסחר ברור בין 370
ל  288נקודות פרט לרעש רקע אחד .המניה נתמכה השבוע סביב רמת התמיכה שצוינה וגם כאן ישנה אפשרות נוחה לקחת
טרייד מעט יותר ארוך עם סטופ ברור.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – ממשיכה במהלך העולה החזק והחיובי של התקופה האחרונה ,מצליחה לנעול את שבוע המסחר מעל רמת
 6000ועל תקרת תעלה עולה קצרת טווח .בשלב זה רמת התמיכה הקרובה היא  5770נק' וכל זמן שהנייר נסחר מעליה הוא
חיובי באופן חד משמעי ,יחד עם זאת אציין כי לדעתי בדיקה של  5770אפשרית בהחלט בטווח המיידי  /קצר.
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.
ניתוח טכני – לאחר שפרצה את ההתנגדות האופקית ברמת  1800ראינו אותה השבוע ממשיכה להסחר מעל רמה ובעצם
להתבסס מעליה ,מכך כמובן נובע שרמת  1800הופכת להיות התמיכה המשמעותית הקרובה וכל זמן שהנייר נסחר מעליה
הכיוון שלו נשאר חיובי.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע“מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים ,ביניהם:
תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל“ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות
הציבוריות סלקום ,נטוויז‘ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין.
ניתוח טכני – חלשה מסקטור הפיננסים והבנקאות באופן ברור ,נסחרת בתוך תעלה יורדת קצרת טווח ,רמת התמיכה הקרובה
שוכנת ב  7380ואחריה ב  7000נק' ,במקרה של שבירת שתי התמיכות הנ"ל יתקבל איתות שלילי נוסף לנייר .מלמעלה רק
יציאה מהתעלה היורדת תהווה איתות ראשוני לחידוש המהלך העולה במניה.

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.מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני– ממשיכה להיות חלשה יחסית לסקטור הבנקאות בארץ ,נסחרת מתחת לרמת  813נק' שמהווה כעת התנגדות,
איתות קניה יתקבל רק בפריצת רמה זו כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  790ואחריה על הגאפ הפתוח ב  779נק'.
בריינסווי ) -(1100718החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א-יתר .50
ניתוח טכני  -נראה כי המנייה למעשה נמצאת בתנועה רוחבית בחודשים האחרונים בתחום  .700-900-השבוע שוב התהפכה
המנייה על תמיכת  700המהותית ונראה כי פניה שוב לעבר תקרת הטווח הרוחבי על  .900יכול פריצת רמת  800שהיא
ההתנגדות הקרובה יחזק את האיתות לעבר  .900ברור ששבירת  700הינו סטופ לכל המהלך.

ביומדיקס ) - (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע"מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ"ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר
ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע"י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע"י ביומדיקס .חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.

במרץ  2010הושלמה הקצאה פרטית ,במסגרתה הפכה ביומדיקס לבעלת השליטה בחברה הציבורית גפן השקעות ,תמורת
העברת מלוא הון המניות של החממה הטכנולוגית א.ת.י לגפן.
ניתוח טכני – נראה כי רמת  80הינה רמת תמיכה חשובה לטווח הקצר והשבוע נראה כי התקבל איתות היפוך על התמיכה .
כעת רמת  89.7מהווה התנגדות קרובה וחצייתה יאשר יעד עד לרמת  106שם ההתנגדות היותר חשובה .סטופ לכל המהלך
נותר ברמת  80כאמור.

על רגל אחת
פריגו  - PRGOמניות החברה נסחרות גם בת"א וגם בארה"ב ,לכן המנייה הינה דואלית .היא נקבעת בארה"ב ומבט טכני
מאשר כי לאחר מימוש ,כפי שהוזכר כאן לאחרונה ,קיבלה היפוך עם יעד על  ,65יעד ש השיגה אותו ואף פרצה מעליו ,כאשר
כעת ההתנגדות הקרובה באזור  68דולר ,ו אתמול הגיעה המנייה ליעד זה גם ,כאשר למעשה ההתנגדות הקרובה נמצאת
ברמת  70דולר שהיא תקרת התבנית העכשווית ושם כנראה תצא למימוש כלשהוא.
פניקס  - (767012) 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א ,100מבט טכני מראה כי ההתכנסות בטווח המחירים 1190-1330
נמשכת ואתות ברור יתקבל רק ביציאה מתבנית מתכנסת זו  .נראה כי היציאה תהיה כלפי מעלה ותגרור אתות חיובי  ,עם
יעד גבוה ,אולם כאמור יש להמתין לפריצה .ביום המסחר האחרון המנייה הגיעה עד לתקרת ההתכנסות  ,ולכן יום המסחר
הבא הינו חשוב .להמשך.

החברה לישראל ) - (576017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נותרת במסלול עולה ,
המתבטא בשהייה ברורה בתוך תבנית תעלה עולה ברורה .נציין כי  -לאחרונה המנייה פרצה התנגדות חשובה בדמות תיקון
פיבו עולה ש"ש לכל המהלך של המפולת ב .2008-וקיבלה איתות חיובי משמעותי .כעת רמת היעד הקרוב הינו ,450000-
כאשר התמיכה הינה ברמת ממוצע  50שהיום עומד על .395800

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.

