הסקירה השבועית של ספונסר – 20.04.2008
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה גם בשבוע החולף בבורסה בתל אביב ,השבוע בלטו לטובה מדד המעו"ף שרשם
עלייה נאה של כ 2.5% -שוב בעיקר בזכות העליות החדות שנמשכו במניות החברה לישראל וכי"ל שקיבלו המלצות חמות ומדד
הנדל"ן שעלה בכמעט  ,4.5%מנגד מדד התל-טק רשם ירידות שערים של כ .6.5% -מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית ועמדו
על למעלה מ 2-מיליארד שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של  1%על רקע המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי האחרון בבורסות אירופה
וארה"ב .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הנדל"ן כשמניות אפריקה
וקבוצת דלק צנחו ב 5% -כל אחת ומניות הבנקים ובראשן מניית בנק הפועלים שצללה ב 4% -נוספים .בסיכום יומי מדד
המעו"ף ירד  1.52מדד הנדל"ן  15ירד  2.89%ומדד הבנקים ירד ב .2.44% -המגמה השלילית נמשכה גם ביום שני לאחר
הירידות בבורסות אסיה ובהמתנה לפתיחת שבוע המסחר במדדי אירופה וול-סטריט .מניית כי"ל המשיכה לרשום עליות חדות
ולעומתה מניות בנק דיסקונט ובנק פועלים המשיכו לגרור את מדד הבנקים לירידות שערים.
יום שלישי נפתח ביציבות .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר סביב שערי הפתיחה זאת בהמתנה לפרסום מדד המחירים
ליצרן בארה"ב ,צרפת ואנגליה .בשעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתחזק בהשפעת בורסות אירופה ולקראת סיום
העליות התעצמו בהובלה של מניות הנדל"ן .בארה"ב מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בשעה  15.30הצביע על עליה של
 0.3%לעומת צפי לירידה של  ,0.3%נתון זה הקטין את הסיכוי להפחתת ריבית בפגישת הפד הקרובה .מניית דלק נדל"ן בלטה
כשרשמה עלייה חדה של כ .7% -יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות למרות מדד המחירים לצרכן אשר פורסם אמש והציג
עליה של  0.3%בניגוד לתחזיות .המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בעליות שערים קלות בהתאם למגמת המסחר
בבורסות אירופה ואסיה .בשעות הצהריים המגמה החיובית החלה להתחזק בהובלה של מניות הפיננסים והנדל"ן ולקראת סיום
עליות השערים אף התעצמו בהתאם לפתיחת המסחר החיובית בוול-סטריט .מניית אפריקה בלטה כשרמה עלייה של כ4% -
ומניית אלביט הדמיה הגדילה לעשות כשזינקה בכ.8% -
אתמול ,חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים של עד  1%בהתאם לנעילה מאמש של וול-סטריט
ובהשפעת בורסות אירופה .המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה בחיובית בהובלה של מניות הנדל"ן.
לקראת סיום המגמה החיובית התמתנה והמדדים המובילים חתמו במגמה מעורבת לאחר שבנק הפועלים פרסם מחיקות
נוספות בשווי של כמעט מיליארד שקל ,מניית הבנק רשמה ירידה של למעלה מ .3% -מחזור המסחר היה גבוה מהממוצע
והסתכם ב 2.57 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.40% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.01% -מדד הבנקים נותר ללא שינוי ,מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  4.37%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .6.46%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  4.9%לרמה של  3.425ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך לעלות גם בשבוע החולף והמשיך בתיאום מוחלט עם הצפי שלנו בשבועות האחרונים לאחר
שפרץ את ההתנגדות החשובה באיזור  1030-1040נקודות וביום חמישי אף הצליח לפרוץ את ההתנגדות הבאה בדמות 1080
הנקודות בליווי מחזורי מסחר גבוהים התומכים בפריצה .כעת המדד צפוי לדעתנו להמשיך צפונה בחול המועד אל עבר
ההתנגדות הקרובה ובעיקר הפסיכולוגית ברמת  1100הנקודות ולזו שמעליה השוכנת ברמה של  1130נקודות .לדעתנו
המגמה החיובית תשמר כל עוד המדד לא יירד מתחת לתמיכה שכעת הופכת להיות חשובה במיוחד לטווח הקצר-בינוני ברמה
של  1030נקודות.
שקל-דולר – הדולר רשם ירידות שערים חדות בשבוע החולף לאחר כמה התבטאויות של הנגיד שתמכו בשקל וזאת לאחר
שהדולר הגיע לאיזור התנגדות ברמה של  3.65-3.67ש"ח לדולר ולא הצליח להמשיך צפונה .כרגע נראה כי בנק ישראל ישמור
בכל הכוח על רמת התמיכה שיצר לדולר באיזור רמת  3.36ש"ח לדולר לפני כמה שבועות אולם שבירה של רמה זו תשלח את
הדולר לבקר ברמות נמוכות בהרבה בחודשים הקרובים.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע דוחות מאקרו מעורבים ופרסום דוחות רבעוניים
של החברות הגדולות .טכנית המדד סגר במהלך ימי המסחר מהסקירה האחרונה את הגאפ הפתוח ב 2279 -נקודות כפי
שהנחנו בסקירה האחרונה )"..אולם נראה שהצפי הוא המשך התיקון מתחילת השבוע אל עבר רמת ה 2279 -נקודות.("..
טכנית פריצה של רמת ההתנגדות האופקית ב 2412 -נקודות והתבססות מעליה תהווה איתות חיובי להמשך התיקון העולה אל
עבר רמת ה 2500 -נקודות אשר סומנה כמחיר יעד התבנית לאחר הפריצה.
דאו ג'ונס– מדד הדאו ג'ונס נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית על רקע דוחות הרבעוניים של מניות הפיננסים
והטכנולוגיה הנכללות במדד .טכנית המדד נסחר בסמוך לרמת ההתנגדות האופקית ב 12740 -שעשויה לבלום את העליות,
מנגד פריצה של רמה זו והתבססות מעליה תהווה איתות חיובי להמשך התיקון העולה אל עבר רמת ה 13000 -נקודות אשר
סומנה כמחיר יעד התבנית לאחר הפריצה.

נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית ושבר שיא חדש  115$ -לחבית זאת למרות הירידה במלאי הנפט ב-
 2.3מיליון חביות .הסיבה העיקרית היא המשך ההיחלשות במטבע הדולר .טכנית הנפט רחוק ב 1$ -ממחיר היעד שניתן
בסקירות האחרונות ) ,(16$הצפי לימי המסחר הקרובים הוא דשדוש עם נטייה למימוש קל אבל עבר .110$
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .אין
הרבה שינוי מהשבוע שעבר וכפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף המדד רשם עליות נאות של כ 10% -בשבועות
האחרונים ושוב הגיע אל עבר רמת המפתח לטווח הבינוני-ארוך באיזור  6000הנקודות אותה הוא בינתיים לא מצליח לפרוץ.
פריצה ברורה של איזור זה כלפי מעלה תהווה איתות קניה ברור כאשר מנגד ,היפוך כלפי מטה ללא הצלחה בפריצת
ההתנגדות תהווה איתות מכירה.

ניתוח מניות
אלרוב ) – (146019החברה והחברות הבנות שלה פועלות בתחום נדל"ן מניב בישראל בהשקעות ,ייזום ,בנייה וניהול של נכסי
נדל"ן מניב ,ובחו"ל בהשקעות בנכסי נדל"ן מניב ,השכרתם וניהולם.
בשבועות האחרונים מייצרת המניה שפלים ושיאים עולים ,ונסחרת בתוך תעלה עולה .את יום המסחר האחרון סיימה המניה
סמוך להתנגדות השוכנת ברמת  .9470פריצתה תוביל את המניה לכיוון  10600כאשר מנגד שבירת רמת  8650תאותת על
חולשה בטווח הקצר.
הוט ) – (510016החברה פועלת בעצמה ,באמצעות חברה בת ושותפות מוחזקת ,בשני תחומי פעילות :שידורי טלויזיה רב-
ערוצית בכבלים ,ושירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים למגזר הפרטי .כמו כן ,להוט שותפות אשר עוסקת באספקת שירותי
טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,וכן במתן שירותי גישה לאינטרנט מהיר המסופקים למגזר העסקי.
השבוע פרצה המניה את קו המגמה היורד בצורה משכנעת ,תוך כדי יצירת גאפ שנסגר ביום המסחר הבא .ההתנגדות הקרובה
נמצאת ב ,5200-והתמיכה ב .4705-פריצת  5200עשויה להוציא מהלך נאה לכיוון השיא ,כאשר בדרך תצטרך המניה לעבור
דרך ההתנגדות ב.5450-
שופרסל ) – (777037החברה פועלת בשני תחומי פעילות :קמעונאות ונדל"ן מניב.
מתחילת השנה מראה המניה עוצמה ,וכמעט ולא נפגעה מירידות השערים החדות במדדים המובילים .ביום המסחר האחרון לא
הצליחה המניה לפרץ את ההתנגדות ב .1710-פריצת רמה זו תהווה איתות חיובי ותציב את המניה במרחק נגיעה מגבוה כל
הזמנים ,שאופן ההגעה אליו עשוי לרמוז לנו על ההתמודדות עימו .התמיכה הקרובה נמצאת ב ,1650-ויש לשים לב למחזורי
המסחר ההולכים וקטנים.
קרדן  - (1087949) NVמניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה משייטת לה בטווח 4350-4720
נקודות בימים האחרונים .למעשה המניה עדיין נמצאת במהלך עולה מתקן שנראה במסגרת הטכנית של שיאים\שפלים עולים.
פריצה ברורה של רמת המניפה שליש )כמופיע בגרף( בצרוף ממוצע נע  50ובצירוף ההתנגדות ברמה של  4720נקודות ,תיתן
איתות להמשך חיובי  .מנגד שבירת רמת  4350נקודות ,תיתן איתות שלילי וחיסול המהלך העולה העכשווי .הסיכוי לאפשרות
הראשונה גבוה יותר בשל תמונת המתנדים ,כאשר האיטיים במהלך שורי ,המהירים חלקם ברמות קרקעית כך שמכאן יש
סבירות למהלך עולה.
נייר חדרה ) - (632018מנייה בעלת סחירות בינונית \גבוהה ,ונסחרת במדד ת"א  .100ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון,
פרצה המנייה קו מגמה יורד שהחל מתחילת השנה .איתות חיובי זה בצירוף תמונת המתנדים ,המראים על תמונה שורית,
גורמים לנו להעלות את המנייה הזו בסקירה השבועית .מבחינת התנגדויות ,הראשונה נמצאת ברמה של רמת ממוצע  100על
 23392נקודות נכון להיום ,פריצה של רמה זו תיתן יעד לעבר רמות  ,24000ו 25000-נקודות .התמיכה נמצאת ברמה של
רמת  21500נקודות.
לפי פוינט אנד פיגר קיבלה המנייה איתות חיובי ביותר ,עת פרצה קו מגמה יורד בשילוב תקרה כפולה ,והחשוב ביותר ,הוא
איתות למהלך חיובי ,לאחר שעד לפני יום המסחר האחרון הייתה נתונה באיתות שלילי.
לסיכום  -איתות חיובי במנייה ,כאשר תמיכה על  21500נקודות ,התנגדות על ממוצע  24000, 100נקודות ויעד סופי ברמה
של  25000נקודות.
שיכון ובינוי  -אחזקות בע"מ ) -(1081942החברה ,שיכון ובינוי  -אחזקות בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל
ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן ,על תחומיו השונים  -רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין ,מכירת מקרקעין ,מבונים
ושאינם מבונים ,קבלנות סלילה ותשתיות ,קבלנות בנין ,קבלנות אלקטרו-מכנית ,יצור חומרי גלם לענף הבניה ,החזקה והכשרה
של נכסים מניבים ,בביצוע פרויקטים לשיפור איכות הסביבה וכן פעילויות משיקות אחרות.
שיכון ובינוי בעלת הזיכיון ממדינת ישראל לסלילתו והפעלתו של כביש "חוצה ישראל" באמצעות חברה כלולה דרך ארץ הייוייז,
להקמה והפעלה של פרויקט מנהרת הכרמל בחיפה באמצעות קבוצת כרמלטון ,להתפלת מי ים בחדרה באמצעות חברת
 .H2IDכמו כן שיכון ובינוי עוסקת בייצור חומרי מחצבה וחומרי גלם נוספים לענפי הבניה והתשתיות באמצעות חברת תעשיית
אבן וסיד.

ניתוח טכני -המנייה נסחרת בתעלה אופקית בין  486נקודות ל  574נקודות .פריצת  574נקודות בליווי מחזור תומך תתן
איתות כניסה למנייה כאשר התנגדות ראשונה נמצאת ברף  600נקודות ,אשר פריצתה תיתן איתות יותר סולידי.
מכתשים אגן תעשיות בע"מ ) -(1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום
המוצרים להגנת הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם
תפוגת הפטנט .מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונאליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור
ושיווק של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
רישויים חדשים -במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות.
ניתוח טכני -מניית מכתשים אגן קיבלה השבוע איתות טכני חיובי בעקבות פריצה של קו התנגדות אופקית השוכן ב3,100 -
נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה באופן מהותי מהמחזור הממוצע .יעד ראשון סומן ב 3400 -נקודות.איתות טכני שלילי יתקבל
בשבירה כלפי מטה של רמת ה 3050 -וכישלון חזרה מעליה.
דניה סיבוס בע"מ ) -(1081819החברה ,דניה סיבוס בע"מ ,עוסקת במתן שירותי בניה של פרויקטים למגורים ושלא למגורים
הן בשיטה הקונבנציונאלית והן בשיטה המתועשת .מפעם לפעם דניה סיבוס מסכמת על שותפות בפרויקטים גם כיזם )בנוסף
על מתן שירותי בניה(.
כמו כן דניה סיבוס פועלת בתחום התשתיות בעיקר כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת
וגשרים .לצורך פעילות זו מייצרת דניה סיבוס באמצעות המפעל בבעלות ,מוצרים מבטון לבניה מתועשת ,ביניהם קורות
לגשרים ומעבירי מים .בחו"ל פועלת דניה סיבוס ברוסיה ,קזחסטן ורומניה.
ניתוח טכני -המנייה נסחרת בתעלה אופקית בין  2,000נקודות ל  2,518נקודות .פריצת  2,518נקודות בליווי מחזור תומך
תתן איתות כניסה למנייה כאשר יעד ראשון עומד על  3,000נקודות.
אידיבי פיתוח  – (798017) -החברה ,אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ,הינה חברה בת של אידיבי אחזקות ,ומרכזת את פעילות
קבוצת אי די בי בתחום ההשקעות .בתוך כך משקיעה אידיבי פיתוח בענפים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה כגון :תחומי
התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה ,מסחר ,נדל"ן ושירותים פיננסיים.
מרבית אחזקותיה המהותיות של אידיבי פיתוח מוחזקות באמצעות חברות הבת דיסקונט השקעות וכלל תעשיות .עם
החזקותיה העיקריות נמנות החברות סלקום ,אלרון ,נטוויז'ן ,מפעלי נייר ,כלל החזקות עסקי ביטוח ושופרסל.
ניתוח טכני – בסקירה של שבוע שעבר נכתב כי שבירת התמיכה סביב  10200הנקודות תשלח את המניה לבדוק את התמיכה
סביב  9950וכי המתנדים מציירים תמונה שלילית ביותר .התמיכה ב 10200-נשברה כבר ביום ראשון והתמיכה ב9950-
נשברה ביום שני .כל השבוע נסחרה המניה במגמה שלילית בניגוד לאווירה החיובית בשוק .ביום המסחר האחרון של השבוע
ניסתה המניה להתאושש אך נעצרה מתחת לרמת  9950הנקודות שמשבירתה אמורה לשמש כהתנגדות .חזרה של המניה
מעל רמה זו תוך עליה במחזורים תוכל לאותת על שינוי מומנטום לטווח הקצר.
בזק  – (230011) -החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי
של שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין,
שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי
תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – המניה בדקה השבוע בפעם השניה תוך שבועיים את איזור  610הנקודות שהיה בעבר גם תמיכה וגם התנגדות
ונכון לכתיבת שורות אלו ,עדיין מחזיק כתמיכה .שבירת רמה זו תשלח את המניה לכיוון התמיכה הנמצאת ברמת 584
הנקודות .המתנדים ממשיכים להצביע על חולשה במניה למרות יכולתה להיתמך מעל רמת  610הנקודות.
אלקטרה ) - (739037החברה ,אלקטרה בע"מ ,והחברות הבנות והמוחזקות שלה פועלות הן בישראל והן בחו"ל ,בשני מגזרים
עיקריים:
 שירותים למבנים ולתשתיות :ביצוע פרוייקטים הכוללים תשתיות ,מיזוג אויר מרכזי ,מעליות ,חשמל ,תברואה ,עבודות גמרוניהול המבנה .קבוצת אלקטרה מתמחה ופועלת בפרויקטים שונים בעיקר בנייני משרדים ,בתי מלון ,מרכזי קניות ,מפעלי
תעשיה ,בתי חולים ,מבני ציבור ,בנייני מגורים ועבודות תשתית.
 נדל"ן :השקעות בנדל"ן מסחרי בישראל ובחו"ל .כמו כן פועלת קבוצת אלקטרה במסגרת מגזר זה ,ביזמות נדל"ן בישראלובחו"ל.
ניתוח טכני – המניה נאבקת עם רמת  50000הנקודות במשך כחודש וכל ניסיון לעלות מעליה פוגש היצע שמוריד בחזרה את
המניה לסגירה מתחת לרמה זו .מלמטה נתמכה המניה פעמיים מעל רמת  44700הנקודות ולמעשה מדשדשת בין שתי
הרמות הללו .יציאה מהדשדוש לאחד הכיוונים יאותת על תחילת תנועה בכיוון .מתנדי ה RSI-וה MACD-יחסית נייטרליים
בעוד שה DMI-נוטה לכיוון החיובי.

על רגל אחת

גרינסטון ) – (770016השבוע המשיכה המניה לרשום עליות שערים ,והוסיפה לערכה כ ,5%-בדרכה ליעד הראשון שהצבנו ב-
 .490המניה ממשיכה להראות חיובית ,ומחזורי המסחר הגדלים בעליות תומכים בהמשך מגמת זו.
אלוני חץ ) – (390013בסקירה הקודמת ציינו כי המניה עתידה להתמודד עם רמת התנגדות הנמצאת בין  1265ל,1305-
והשבוע פרצה המניה רמה זו .המשך המסחר מעל  1305יעיד על חוזק יחסי לטווח הקצר ,כאשר היעד הראשון עומד בעינו
ונמצא ב .1400-שבירת  1305תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.
 – (NYSE: IBM) IBMבהמשך לניתוח מהשבוע שעבר נציין כי השבוע פרצה המניה את גבוה כל הזמנים במחזורים גבוהים,
וסיימה את יום המסחר האחרון )חמישי( ברמת  .$123.5להזכירכם ,היעד הראשון שהצבנו למניה הינו  ,$128שנקבע בהתאם
לגובה המשולש השורי שנפרץ .הצפי הוא כי המניה תמשיך להיסחר במחירי שיא ותמשיך לנוע לכיוון היעד המדובר.
אורמת תעשיות בע"מ ) -(260018המשך לסקירתנו משבוע שעבר -המנייה פרצה השבוע את  4,500נקודות .מתנדים
תומכים בהמשך עליות כאשר אין מן הנמנע שהמנייה תבדוק את  4,500נקודות כתמיכה ותמשיך ליעד הבא השוכן באזור
 4,850נקודות.
אפריקה נכסים בע"מ ) -(1091354המנייה סיימה שבוע של עליות בליווי מחזורים גבוהים על התנגדות אופקית השוכנת
באזור  14,000נקודות .פריצת התנגדות זו תתן יעד ראשון  15,000נקודות.
כימיכלים לישראל בע"מ ) - (281014המנייה פרצה את השבוע את שיא כל הזמנים במחזורי מסחר הולכים וגדלים,
הגבוהים מן המחזור הממוצע ,ובכך נתנה איתות כניסה למנייה .לדעתנו כל עוד המנייה נסחרת מעל  6,000נקודות היא
חיובית.
ביטוח ישיר  – (1083682) -המניה מנסה בתחילת החודש לפרוץ את רמת  1300הנקודות ללא הצלחה .המתנדים הארוכים
מתחילים להתרומם ופריצת רמה זו תוך מחזו מסחר גבוה תוכל להצביע על שינוי לטובה במניה עם יעד ראשון ברמת 1440
הנקודות.
בריטיש ישראל  – (1104009) -המניה נתמכת מעל רמת  1168הנקודות מהרגע בו פרצה אותה בתחילת החודש כאשר כל
התקרבות לרמה זו פוגשת ביקוש ששב ומעלה אותה למעלה .רמה זו מסתמנת כרמת תמיכה חשובה לטווח הקצר ושבירתה
תאותת על הפעלת  SLלמניה .סוחרים אגרסיביים יוכלו לקנות את המניה סמוך לרמה זו עם  SLצמוד.
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מושגי:
דיבידנד :הטבה שמחלקת חברה לידי בעלי מניותיה .קיימי מספר סוגי דיבידנדי ,אלה העיקריי:
דיבידנד רגיל – מחולק במזומ ע"י החברה בתקופות קבועות וידועות מראש.
דיבידנד מיוחד – מחולק במזומ כתוצאה מהחלטה חד פעמית להעביר רווחי לבעלי המניות.
מניות הטבה – כל בעל מניות מקבל מניות נוספות לפי יחס מסוי.
היו הקובע )יו הקו( :יו המסחר האחרו בו נסחרת המניה בליווי ההטבה .כל הרשומי ביו זה בספרי
החברה כמחזיקי מניותיה זכאי לקבלת ההטבה ,כלומר בכדי להיות זכאי להטבה יש להחזיק במניה עד לתו
יו המסחר )כולל(.
יו האקס :היו שלמחרת היו הקובע )יו הקו( .רוכש המניה ביו זה לא יהיה זכאי להטבה .יו האקס
יהיה יו המסחר הבא שלאחר היו הקובע ,וביו זה יפתח המסחר במניה כאשר שווי ההטבה ,נטו ,מנוכה
ממחירה )ההפחתה מבוצעת אוטומטית ע"י הבורסה(.
יו התשלו :היו בו מועבר סכו הדיבידנד לחשבונ של בעלי המניות שהחזיקו את המניה עד תו יו הקו.

 .2אפשרויות פעולה – טווח הקצר:
לונג – רכישה ביו הקו ,קבלת הזכות לקבל דיב' ,ומכירה ביו האקס )עול ללא מסי(:

המשקיע קונה  10מניות ב  & 10כל'אחת ,כלומר שיל  & 100וקיבל  10מניות.
נניח שהדיבידנד המחולק הוא בגובה  & 1עבור כל מניה .ביו האקס שער המניה ירד בסכו זה ,כלומר ברשות
המשקיע  10מניות ,ששוות כ"א  .& 9סה"כ שווי אחזקה נוכחי '  & 90במניות  & 10 +דיבידנד שיקבל מ'10
מניות ) & 1מכל מניה( =  .& 100א ימכור כעת המשקיע את המניות הוא יקבל  ,& 90שיצטרפו ל' & 10דיבידנד
שיקבל ביו התשלו .לסיכומו של דבר ,המשקיע שיל  ,& 100וקיבלתי חזרה .& 100
מפעולה זו אי רווח.

שורט – מכירה בשורט ביו הקו ,וכיסוי השורט ביו האקס )עול ללא מסי(:
במסגרת השורט בד"כ מתחייב השואל להעביר למשאיל את הדיבידנד .למרות שמחיר המניה יורד למחרת יו
הקו בגובה הדיבידנד ,השואל יצטר +להעביר למשאיל את הדיבידנד ,כ +שבעצ השואל לא מרוויח מפעולה זו,
אלא רק משל עמלות ...
דוגמא:
המשקיע מוכר בשורט ,ביו הקו 10 ,מניות ששוות  & 10האחת ,ומקבל מיד  & 100תמורת .ביו האקס שער
כל מניה ירד ב') & 1גובה הדיב'( ,כלומר כעת כל מניה שווה  .& 9כביכול ,א המשקיע ירכוש כעת את המניות,
בכדי לכסות את השורט ,הוא מרוויח מיידית ,וללא שו סיכו .10% ,מכר ב' ,& 100סגר את הפוזיציה ע"י
תשלו של  ,& 90הרוויח .(10/100=10%) & 10
טעות!!! את הדיבידנד שהמניה שילמה יצטר +המשקיע להעביר למשאיל המניות ,כלומר יצטר +לשל לו  1ש"ח
עבור כל מניה ,ובסה"כ .& 10
בסופו של דבר ,כפי שנית לראות ,המשקיע מכר מניות ב' & 100ביו הקו ,קנה אות חזרה ב' & 90ביו
האקס ,ובנוס .העביר למשאיל את סכו הדיב' הכולל ' .& 10
ג מפעולה זו אי רווח.

כשלי שוק בנושא דיבידנד כמעט ואינ מתקיימי ,וג כאשר ה מתקיימי ,ה בד"כ נסגרי מהר מאוד ע"י
השחקני הגדולי .למשקיעי הקטני כדאי לחפש כשלי שוק במקרי אחרי.

 .3אפשרויות השקעה במניות המחלקות דיבידנד – טווח ארו :
ישראל:

גר .השוואתי בי מדדי ת"א ,25ת"א 100ותל'דיב .20מהגר .נית לראות כי מדד תל'דיב 20השיג מיו השקתו
ועד היו תשואה הנמוכה ב' 25%וב' 15%ממדדי ת"א 25ות"א ,100בהתאמה.

ארה"ב:

גר .השוואתי בי מדדי הדאו'ג'ונס ,S&P500 ,ו' .(DVY) Dow Jones Select Dividend Indexמהגר .נית
לראות כי  Dow Jones Select Dividend Indexהשיג מ') 05/2006אי בבורסה'גר .נתוני מוקדמי מכ (+ו ועד
היו תשואה הנמוכה ב' 18%וב' 11%ממדדי הדאו'ג'ונס ו' , S&P500בהתאמה.

אסטרטגיית "כלבי הדאו" ):(Dogs of the dow
בקצרה" ,כלבי הדאו" ) (Dogs of the dowה מעי "מדד" המורכב מעשר החברות שבשנה הקודמת היו בעלות
תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר ושנסחרו במדד הדאו'ג'ונס .כמוב שכל שנה נבחרות  10מניות חדשות בהתא
לתשואת הדיב' שחילקו .המחשבה עליה נשענת אסטרטגיה זו היא שככל שתשואת הדיבידנד גבוהה יותר ,כ+
החברה צומחת מהר יותר ,ולכ הסבירות שתניב תשואה עודפת בשנה הבאה ג היא גבוהה יותר" .כלבלבי הדאו"
) (Small Dogs of the Dowה חמש מניות החברות בעלות המחיר הנמו +ביותר במבי עשר החברות שהיו
בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר .פרטי נוספי נית למצוא באתר www.dogsofthedow.com

השוואת תשואות בי השני :2000'2006

השוואת תשואות עפ"י ממוצע שנתי ,לפי מספר השני:

כפי שנית לראות ,מי שהשקיע לפי שיטת "כלבי הדאו" לאור 15 +השני האחרונות השיג תשואה ממוצעת של
 13.3%לשנה ,הגבוהה רק ב' 0.3%ממדד הדאו'ג'ונס וב' 1.3%ממדד  .S&P500מי שהשקיע ב'  15השני
האחרונות לפי שיטת "כלבלבי הדאו" השיג תשואה שנתית ממוצעת של  ,15.9%הגבוהה מזו של "כלבי הדאו"
ומשל המדדי המוצגי )ללא חישוב עמלות קניה/מכירה(.
ביצועי האסט' שוני באינטרוולי מדידה שוני – לעתי טובי ממדיי הייחוס ,לעתי גרועי מה .לכ ,לא נית
להסיק באופ חד'משמעי כי חברות שתשואת הדיב' שלה היתה גבוהה בשנה הקודמת יניבו תשואה עודפת על
המדדי בשנה הנוכחית.

 .4מחקרי אמפיריי:
אתייחס לנושא זה ממש בקצרה .אי תשובה חד'משמעית הא "כדאי" להחזיק לטווח ארו +מניות
המחלקות/שחילקו דיב' באופ קבוע ,ואי תשובה חד'משמעית על אופ התנהגות תשואת מניות בימי שלפני

ואחרי יו הקו יחסית למדדי הייחוס .הדברי תלויי במספר גורמי ביניה נית לציי את גודל הדיב'
המחולק ,חוזקה של המניה בשוק ,חוזקו של השוק ,ועוד.
לעומת זאת ,מחקרי רבי מראי כי היו בו קיימת אפשרות להרוויח מחלוקת דיב' הוא היו בו מודיעה
החברה על חלוקת דיב' צפויה .מאחר ומידע זה אינו ידוע ואינו מגול במחיר המניה ,ע פרסו ההודעה יגלמה
השוק במהירות ובד"כ מחיר המניה יעלה ,א +סביר כי משקיעי שאינ "אנשי פני" לא יוכלו להרוויח ג ביו
זה ,ולו מסיבת זמ התגובה הקצר העומד לרשות .מחקרי נוספי הראו כי ג הודעה על הגדלת חלוקת הדיב'
בשנה הנוכחית לעומת השנה הקודמת העלתה את שער המניה ביו הודעה זו.

האמור כא ,שחלקו יפה לעול מושל וסביר כי לא יתקיי במדויק בעול האמיתי ,מוצג על קצה קצהו של
המזלג ומטרתו להעניק נקודת מבט נוספת על הנושא ,ותו'לא.

 כל הזכויות שמורות .אין לשכפל ,להעתיק ,לתרגם ,לצלם או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים ,והעושה זאת פועל עלסמך שיקול דעתו בלבד.
 -כל האמור לעיל הנו בגדר דעתו האישית של הכותב .כתובת מיילoded@sponser.co.il :

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - 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.

