הסקירה השבועית של ספונסר – 20.01.2013
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 שלילי ,ובעצם המשיכה לדשדש במקום .המדדים המובילים ירדו בכ-
 1.3%בממוצע כל אחד למעט מדד הבנקים שירד בכ ,3.2% -בהובלת מניית בנק מזרחי שנפלה בכ .5% -במדד ת"א 100
בלטו לטובה מניית סרגון שקפצה בכ ,9% -ומניות קמהדע ודלק קבוצה שעלו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,מניית גיוון אימג'ינג'
צנחה בכמעט  12%לאחר שפרסמה היא מפסיקה בתהליך המכירה של החברה ,מהלך שגרר הורדות המלצה ע"י כמה בתי
השקעות.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים קלות של כ 0.1% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו עליות
שערים של כ 0.2% -לאורך כל העקום ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו מעט במח"מים )משך חיים ממוצע(
הקצרים ,אולם עלו בכ 0.1% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 800 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.34% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.78% -מדד הבנקים ירד ב ,3.26% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  1.28%ומדד נפט וגז עלה ב .1.03% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 0.51%
לרמה של  3.723ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 1.3% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1208נקודות .המדד נתמך
במהלך השבוע בפעם השנייה ,מעל רמת התמיכה הנקודתית השוכנת באזור  1200הנקודות )ראה גרף( ומשם חזר לעלות.
כעת נראה כי עד לפקיעה לא תהיה תזוזה משמעותית לכיוון כלשהוא אולם לאחריה ,להערכתנו המדד יחזור לעלות אל עבר
ההתנגדות השוכנת באזור  1240-1245נקודות .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של 1165
נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי שינה כיוון ונחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת )שישי( סביב רמה של  3.72ש"ח
לדולר .מהבחינה הטכנית ,כפי שצפינו בשבוע שעבר ,הדולר ירד עד לרמת התמיכה של  ₪ 3.70לדולר ולעת עתה מחזיק
מעמד מעליה .לדעתנו ,הדולר צפוי להמשיך בטווח צר של  ₪ 3.70-3.80לדולר בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נבלם השבוע שוב סביב הגבוה האחרון סמוך ל  1200נקודות .בסיום שבוע המסחר נעל המדד
את המסחר סמוך לאזור תמיכה סביב  1140נקודות ,המשך ירידות שערים בשבוע הבא וסגירה מתחת לרמה שצוינה לעיל
תביא ליעד יורד לכיוון  1100נקודות שהיא רמת התמיכה החשובה יותר לטווח הקצר.
מדד נדל"ן  – 15כפי שציינו בסקירה האחרונה ,המדד אכן התקשה סביב רמה של  323נקודות ואכן התממש ברוב ימות
השבוע שחלף .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה שהמדד נבלם סביב תמיכה שצוינה ברמה של  308/10נקודות ועבר
לנעילה חיובית ביום המסחר האחרון של השבוע .הנחת העבודה לתקופה הקרובה תהיה המשך דשדוש בין תמיכה להתנגדות
שצוינו.
מדד הנסד"ק  – 100המדד נסחר סמוך לגבוה של השבועות האחרונים סביב רמת התנגדות אופקית ב  2750נקודות .נעילה
ברורה וחזקה מעל רמה זו ככל הנראה תביא ליעד עולה לאזור השיא האחרון .מנגד המצאות מוכרים נוספת סביב רמה זו
תגדיל את הסיכוי לתיקון יורד מהותי יותר לטווח הקצר.
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 .כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף מדד
המניות הגרמני נמצא במומנטום חיובי זה החודש השמיני ברציפות ,והוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים באזור
 8150הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים  ,2000ו.2007 -

ניתוח מניות
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע“מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו“ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – המניה התהפכה בתחילת השבוע סמוך רמה של  980נקודות )גבוה שבועי  (972.6ועשתה את הדרך חזרה
למטה במשך כל שבוע המסחר .ביום רביעי האחרון נעלה המניה את המסחר מתחת לרצועת התמיכה של  890/910נקודות
שנפרצה בשבוע הקודם וביום חמישי בדקה אותה מלמטה .טכנית נראה שהמניה מתקשה להחליט על כיוון ברור .חזרה נוספת
מעל  910תחזק את ידם של הקונים ותגדיל את הסיכוי לפריצה של קו המגמה היורד עם יעד ראשון סביב  1000/20נק'.
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 בבורסת
הנסד"ק בארה"ב ובבורסה בת"א.
ניתוח טכני – המניה התעוררה באמצע השבוע עם יום של עליה חדה בליווי מחזור מסחר ער מאזור של  3000נקודות .טכנית
המניה נועלת את שבוע המסחר סביב התנגדות נקודתית סביב  3220/30נקודות ,המשך טרנד עולה בשבוע המסחר הקרוב
ונעילה מעל רמת ההתנגדות שצוינה תביא ליעד עולה מהיר לכיוון הגבוה האחרון סביב  3500שם ישנה רצועה מהותית של
התנגדות בין .3500/600
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – גם השבוע המניה מצליחה לנעול את המסחר מעל לרמה של  195נקודות שהיא תמיכה כפולה של קו מגמה יורד
שנפרץ וגם רמה אופקית חשובה .המשך התבססות ושמירה על רמה זו יחד עם כניסה של קונים יכולה להוציא מהלך עולה
מחודש במניה עם יעד ראשון סביב  210שהוא הגבוה האחרון.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות עבור
השוק הביטחוני בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת במימוש לאחרונה בתוך גל עולה והשבוע השכילה בברור לסיים את המימוש תוך היפוך אלים על
רמת התמיכה האופקית ב .13500 -בשלב זה היעד הקרוב ,התנגדות קרובה הינו ברמת  ,14500יעד שיושג בקרוב סביר
להניח .יכולת פריצת יעד ראשון זה יאשר איתות לעבר רמת אזור  .15000התמיכה הקרובה כעת עומדת על רמת  .13900אנו
מצפים לתמונה חיובית מהמניה בשבוע הקרוב.
כיל ) - (281014החברה ,פועלת במגוון תחומים בתחום הכימיה,כגון :הפקת אשלג,ייצור ברום,וכן מוצרים כימיים נוספים .כ"כ
פועלת החברה בהתפלת מים ,ובייצור מגנזיום ,בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנמצאת במסלול עולה השכילה לאחרונה לפרוץ את התכנסות המחירים בו הייתה בימים
האחרונים .המשמעות כעת הינה יעד על  ,5200כאשר ההתנגדות הקרובה החשובה נמצאת ברמת .4800
דלק קבוצה ) - (1084128החברה הינה חברת אחזקות ,אשר פועלת בין היתר בזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדלן ,רכב,
פיננסים וביטוח וכן בתחום הביוכימיה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות  ,כי המניה נעה בברור בתחום תבנית עולה ,כאשר ביום המסחר האחרון ,אף נפרצה רמת השיא
האחרון במניה .עם זאת ניתן לראות כי המחיר הגיע לתקרת התבנית העולה כך ,שמימוש עלול לצוץ בשלב זה .רמת התמיכה
הקרובה נמצאת על רמת מחיר  .92150לסיכום -תמונה עולה ,אך בליווי איתות למימוש עקב תקרת תבנית עולה כאמור.

על רגל אחת
בבילון ) - (1101666מניות החברה ,נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המניה שהייתה בתצורה יורדת
וקבלת איתות שלילי ,החלה בתיקון עולה כאשר השבוע שוב ,נפרצה רמת ההתנגדות הראשונה על  2522ולכן רמה זו עולה
להיות התמיכה כעת .רמת ההתנגדות הקרובה הינה בתחום  ,2800-2750ובשילוב קו יורד ראשי מתנגד .נראה כי אזור
התנגדות זה יושג בקרוב.
נייר חדרה ) - (632018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות כי המניה שנמצאת במסגרת תיקון עולה
מרמות השפל ,הגיעה לאחרונה עד להתנגדות באזור  .19000נכתב כאן בסקירה הקודמת כי האינדיק טוריים הטכניים כאן
גבוהים מאוד ומן הסתם ,נראה כי המניה תרד לבדוק תמיכה סופר-מהותית על רמת  .17590השבוע ,אכן ראינו את המניה

מתממשת ואף הגיעה סמוך לתמיכה שהוזכרה לעיל .ביום המסחר הבא ,נקבל איתות האם תישבר התמיכה ונקבל המשך
מימוש או לחילופין היפוך על התמיכה החשובה כאמור.
שמן נפט וגז ) - (1125012מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .50ניתן לראות כי המניה הגיעה לאחרונה לתמיכה
מהותית ברמת מחיר  .15תמיכה זו אם תשבר תאשר איתות שלילי נוסף .עם זאת ולפי תצורת התמונה הטכנית נראה כי הכיוון
הקרוב הוא לאזור  .16והיותר מהותי לרמת  16.6שם תיבחן בשנית.
דיסקונט השקעות ) - (639013מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי השבוע המניה נכשלה
בפריצת קו מהלך יורד שנוצר לאחרונה ולכן כעת עדיין אין איתות חיובי המשכי .רק יכולת פריצת רמת  1300יאשר איתות
שכזה .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  1200ואילו המהותית על רמת .1062

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.

