הסקירה השבועית של ספונסר – .1.00.10..
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 – שבוע מסחר תנודתי במיוחד מלווה בתהפוכות רבות עבר על הבורסה בת"א .מדדי המניות המובילים סיימו
במגמה מעורבת לאחר היפוך של כמעט  30נקודות כלפי מעלה ביום חמישי .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות קרדן ישראל,
בז"ן ,בי קומיוניקיישנס ואורמת שירדו בכ 10% -כל אחת .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניית פאנדטק שזינקה בכ26% -
כשברקע פורסם כי היא נמצאת במגעים עם מספר חברות תוכנה לצורך מכירת פעילותה או מיזוג עם חברה מתחרה ונס
טכנולוגיות שעלתה בכ 20% -לאחר שנודע כי החברה תמכר לקרן פרטית של סיטי ב 307 -מיליון דולר.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה שלילית מלווה בירידות שערים בעיקר באגרות החוב הצמודות למדד ,לאחר פרסום מדד חודש
מאי שעלה ב .0.5% -מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.45% -בממוצע .באג"ח הממשלתי שערי אגרות החוב
הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.8% -בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בטווח הארוך בכ-
 .0.5%מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לתקופה האחרונה ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,...1% -מדד ת”א  75ירד ב ,0...% -מדד הבנקים עלה ב ,0.11% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  ...1%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .1..1%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית של
 1..%לרמה של  3.47ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1205נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד שבר באמצע השבוע את רמת התמיכה החשובה סביב  1220נקודות שאף שימשה כהתנגדות לקראת סופו
ובכך התקבל איתות טכני שלילי משמעותי ובמידה ו רמה זו לא תפרץ כלפי מעלה המדד יהיה נתון ללחץ של מוכרים וצפויות
ירידות שערים נוספות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 2.3% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.47ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד אחד
הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל לעת עתה נתמך מעל רמת התמיכה סביב
 3.35ש"ח לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של 3.20-3.30
ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים חדות בשבוע החולף ואף שבר את רמת התמיכה של 5800
הנקודות וכעת הוא בדרכו לבחון את התמיכה הבאה השוכנת סביב רמה של  5600נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר בתנודתיות מאוד גבוהה השבוע כשהוא יורד ביום רביעי מרמות התמיכה אותן ציינו
ברצועת מחירים של  1230/50נקודות אולם את שבוע המסחר הוא נועל סביב  1250עם עליות חדות ביום המסחר האחרון
בליווי מחזור מסחר ער .טכנית המדד עדיין סביב רצועת תמיכה חזקה מאוד כשהוא יוצר בגרף שפל חדש ברמה של 1218
נקודות .ההיפוך החזק בסיום השבוע בליווי המחזור מחזק את ההערכה להמשך תיקון עולה אולם תנודתיות השוק מאוד
מתעתעת ומקשה על המסחר.
מדד נדל"ן  – .1מדד הנדל"ן המשיך במגמה השלילי גם השבוע ונועל  4שבועות של ירידות שערים .ניתן לראות בגרף
המצורף לסקירה את שבירת רמת התמיכה החזקה שהחזיקה את המדד במשך כל השנה האחרונה סביב  318/20נקודות ואף
את בדיקתה מלמטה בשבוע המסחר האחרון ,חוסר יכולת לחזור מעל רמה זו על בסיס סגירה שבועית ככל הנראה תעמיק את
ירידות השערים .טכנית הנר השבועי ,והנר ביום המסחר האחרון מלמדים על אפשרות לתיקון עולה עם יעד בסגירת הגאפ
סביב  325נקודות.
מדד היתר  – 10שבוע מסחר שלילי נוסף עבר על מדד היתר  50עם ירידות שערים של  20אחוז מתחילת השנה והובלת
המגמה השלילית בשוק .יחד עם זאת מתחילים לראות סימנים ראשוניים של בלימה בירידות השערים ,המדד רשם התבססות
בשבוע האחרון ויצר שפל כפול סביב  367/8נקודות ,נעילה מעל  380יכול להוציא תיקון עולה עם פוטנציאל קצר ל 398/400
נקודות .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה לפני הנמוך האחרון ואילו סולידיים ימתינו לפריצה של  380לפני כניסה לפוזיציית
לונג.
מדד הנסד"ק  – .00מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו
יורק .מדד הנסד”ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .הירידות לא פסחו גם על מדד הנסד"ק  100שאבד כ 8.5%-מאזורי השיא השנתיים.

אזור תמיכה והנמוך השנתי נראים ברור על הגרף סביב רמות מחיר של  ,2188/2200שבירה של אזור זה יעמיקו את ירידות
השערים ואילו תחילת תיקון עולה יכול ואמור לצאת מהרמות האלה עם יעדים סביב  2250ו .2300

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – )1500.5החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכ ימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה
נותרת עדיין תחת מימוש ומתחת קו מהלך יורד  ,המשמעות  ,המימוש בתוקפ כל עוד שנמצאת מתחת לקו מהלך זה .עם
זאת  ,נראה כי התמיכה הקרובה נותרת ברמת  , 340000בשילוב עם קו מהלך עולה ארוך טווח ו ממוצע –, 400רמה זו הינה
תמיכה מהותית  ,ויכולת היפוך על תמיכה זו –בשילוב פריצת קו מהלך יורד יכול לתת איתות מחודש למהלך עולה מתקן
לפחות .ברור שבמידה וגם רמת תמיכה זו נשברת אזי  ,האיתות השלילי מקבל חיזוק נוסף.
למעקב
גזית גלוב ( – ).100..החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכס ים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 25מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת בתנועה רוחבית בחודשים
האחרונים ,בתחום טווח  4782כהתנגדות ו -אזור 3850-4000 -כתמיכה  .בימים האחרונים נעה המנייה סביב רמת , 4000
כאשר בשלב זה יש לעקוב בלבד לאן פניה  ,כלומר היכולת לפתח מהלך עולה בתוכ טווח המהלך הרוחבי  ,או מנגד בדיקת
רמת  3850כתמיכה החשובה .רמת ההתנגדות הקרובה נותרת על  ,4250כאשר רק יכולת לפרוצ רמה זו –יאשר אתות
לתקרת המהלך הרוחבי שוב .ל מ ע ק ב.
פריגו ( – )PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב’  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות) ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
נקיון.
מוצרי
דטרגנטים,
סבונים,
טואלטיקה,
קוסמטיקה,
מוצרי
הכולל
הצריכה
ניתוח טכני– המניה נסחרת בהתכנסות מחירים בשלב זה ,יציאה מגבולות ההתכנסות תהווה איתות טכני טוב למהלך הבא.
יחד עם זאת יש לציין את רמת  $81.5כתמיכה חשובה מאד לטווח הבינוני.
אפריקה ( – )0..0.1החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ  ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו”ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים - :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו”ל :יזום פרויקטים המיועדים
למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני– נסחרת בתוך רצועת התמיכה שבין  2244לבין  ,2290יחד עם זאת ניתן לזהות כי ישנה תבנית של התכנסות
מחירים בנייר בשבועות האחרונים ,יציאה מגבולות ההתכנסות תהווה איתות טכני טוב לקראת המהלך הבא בנייר .להערכתי
קניה בשלב זה אפשרית עם סטופ צמוד על תחתית רצועת התמיכה.
לאומי ( – )0010..התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
ועוד.
חתמות
משכנתאות,
ניתוח טכני  -ממשיכה להסחר תחת מהלך יורד כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1475נק' ,יחד עם זאת ניתן לראות כי
ביום המסחר האחרון הופיע נר אוגף עוצמתי ,במידה ותהיה לנר הזה המשכיות בימי המסחר הבאים יתכן ונראה את הנייר
מנסה להתמודד שוב עם ההתנגדות החשובה סביב  1600נק' שפריצתה תהווה איתות חיובי ראשוני .לסיכום ,בשלב זה לדעתי
יש להמתין לפריצת  1600או שבירת  1475בכדי לקבל החלטה להמשך.

בזק ( – )1.00..החברה ,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.
רשת).
סיום
(נקודת
ונס”ר
אינטרנט
שירותי
בינלאומית,
תקשורתטלוויזיה רב -ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר’  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – נסחרת מעל רצועת תמיכה משמעותית ביותר בין  820ל  840נק' ומתחת להתנגדות אופקית ברמת 893-900
נק' ,אמנם המגמה הנוכחית בנייר שלילית אך קניה בסמוך לרצועת התמיכה שצוינה אפשרית בעיני עם הצבת סטופ צמוד
במקרה של שבירה מטה.
פעילות:
תחומי
בשלושה
עוסקת
בע”מ,
לנפט
זקוק
בתי
החברה,
–
()11101.2
בזן
 זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלקמוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
הפלסטיק.
בתעשיית
העיקריים
הגלם
חומרי
שהם
ופוליפרופילן,
פוליאתילן
ייצור
פולימרים:אחרים .
מוצרים
בייצור
גלם
כחומרי
משמשים
אשר
ארומטיים,
חומרים
ייצור
 ארומטים:.25
ת”א
מדד
תחת
נסחרות
החברה
מניות
ניתוח טכני – יורדת בחדות השבוע ומתקרבת מאד לרמת התמיכה האופקית ב  207נק' ,היפוך על רמה זו יאפשר קניה
אגרסיבית אך עם סטופ צמוד .מלמעלה ההתנגדות החשובה שוכנת ב  227נק' וניתן לומר כי כל זמן שהנייר נסחר מתחתיה
הוא שלילי לכל הטווחים.
כיל ( – )12.0.1החברה כימיקלים לישראל הינה חברה הפועלת בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותהברום.
על
בעיקר
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותתרמית.
זרחתית
חומצה
ייצור
וכן
אחרים
מגנזיום.
וייצור
מים
התפלת
הכוללות
אחרות
פעילויות
לכיל
הנ”ל,
המגזרים
על
נוסף
ניתוח טכני  -המניה ממשיכה במסעה מטה ונסחרת במגמה שלילית ברורה ,השבוע ראינו נגיעה ברצועת התמיכה החשובה
שבין  4950ל  5000נק' אך חזרה מהירה למעלה ונעילה מעל רמה זו .רמת ההתנגדות החשובה שוכנת כעת ב  5300נק'
ולהערכתי סביר שנראה ניסי ון בדיקה  /פריצה שלה מלמטה בימי המסחר הקרובים .לסיכום ,אפשרות קניה בשלב זה עם סטופ
צמוד וקשיח בשבירת  ,4950במידה ותבוא פריצה של  5300יתקבל איתות חיובי ראשוני וניתן יהיה להרים את הסטופ למחיר
הקניה ובכך למזער את הסיכון.

על רגל אחת
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטרא .Zטכנית היא נקבעת
בחו"ל  ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי –רמת ממוצע  -200נכון להיום על רמת  50.82דולר מהווה
התנגדות חשובה לכל אפשרות יציאה מהמימוש שראינו במנייה בחודשים האחרונים .כל עוד שאינ לנו פריצה שכזו-
המנייה תחת מימוש ובאתות שלילי עדיינ .התמיכה החשובה נותרת על רמת  45דולר.
ישראמקו ( – )1.10.5מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה למעשה נותרת לפני התנגדות
מהותית ברמת  45.5-אופקית .ברור שרק יכולת לפרוץ רמה זו  ,יאשר אתות חיובי המשכי מתקן .התמיכה כעת נורת ברמת
.39אפריקה ( – )0..0.1מניות החברה  ,סוגרות את שבוע המסחר כעת הם מתחת לרמת ההתנגדות על .2285 -חוסר היכולת
ביום המסחר הבא לחזור מעל רמת זו  ,המהווה כעת התנגדות  ,יאשר אתות שלילי המשכי במנייה עם יעד באזור .2100
עזריאלי ( – )...1152מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת כרגע עדיין במימוש
 ו בסמוך לתמיכה מהותית ברמת  .9187-למעשה ההתנגדות הקרובה נותרת על  ,9600ככ שרק יציאה מהתחום \9600– 9187יאשר אתות המשכי לטווח הקצר.
בריטיש ישראל ( – )..01001מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נותרת באתות שלילי
לטווח הקצר עת שברה תמיכת קו מהלך עולה .רמת התמיכה כעת הינה על ,1184-שם תיבחן בשנית.

אבוגן ( – )..01011מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50המנייה שנמצאת תחת אתות שלילי ובמימוש מחירים
מתמשך  ,נותרת מתחת לרמת  1600שהיא רמת התנגדות חשובה כעת .רק יכולת סגירה מעל  1600יאשר אתות חיובי
כלשהוא לתיקון עולה.
מודיעין ( – ).110.5מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה – כי למעשה תחום המסחר5.8- 5 -
הינו כעת טווח המסחר האפשרי הרוחבי כאשר יציאה מתחום זה  ,יאשר אתות נוספ בהתאם להתפתחוית – למעקב.

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 המ ניות 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 לע ייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

