הסקירה השבועית של ספונסר – 20.10.2013
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 תנודתי במגמה מעורבת .המדדים המובילים סיימו בעליות שערים קלות
של כ ,5.0% -מדד הביומד זינק בכ 0% -בעיקר בגלל זינוק במניית אופקו הלת' החדשה ,שקפצה בכ ,22% -כשנזכיר כי היא
המניה הגדולה במדד ,ומשקלה בו הוא  .22%מנגד ,מדד הנפט וגז ירד בכ ,3.6% -לאחר קריסה של מניית שמן שצנחה
בלמעלה מ ,12% -בגלל תוצאות הקידוח ב"ים "6-שהוכרז כבאר יבשה וגרם לנטישת הקידוח .במדד ת"א  255בלטו לטובה
מניות אבוג'ן ,קומפיוג'ן ,דלתא וגיוון שקפצו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 2.2 -מיליארד
ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מתונה .מדדי התל בונד עלו בכ 5.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הבינוני ,ובכ-
 5.4%במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 5.7% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0..0% -מדד ת"א  70עלה ב ,0.00% -מדד הבנקים עלה ב ,0.00% -מדד הנדל"ן 20
רשם השבוע ירידה של  0..0%ומדד נפט וגז צנח ב .0..6% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש מעט מול השקל ונסחר כרגע (שישי)
ברמה של  6.06ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 5.6% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  2217נקודות .לפני כחודש המדד
פרץ בצורה ברורה את ההתנגדות הקשה ברמת  2205הנקודות ,פריצה עליה התרענו בכל התחזיות האחרונות .כעת ,למרות
שצפויים תיקונ ים קטנים בדרך המדד צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים ששוכן סביב אזור  2640נקודות,
ולהערכתנו אף יצליח בכך בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט במהלך השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  6.06ש"ח
לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים במדדים המובילים ,לאחר שכל היום המסחר התנהל במגמה
מעורבת .המשקיעים התעודדו מכך שבארה"ב הגיעו סוף סוף להסכמה על הרמת תקרת החוב ופתיחת פעילות הממשל
מחדש .מדד ה S&P500 -פרץ את שיא כל הזמנים ונעל ברמה של  2,766נקודות .הדאו ג'ונס נסגר כמעט ללא שינוי,
והנאסד"ק התחזק  5.35%וטיפס לשיא של  26שנים .הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים בעולם וצנח מול היורו לשפל
של שמונה חודשים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת
מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור  6.05ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 45הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  45המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )2558מדד המניות הצרפתי הצליח להתמך מעל אזור  4255-4205הנקודות ,ובכך
התקבל איתות קניה ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של  4055נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מתקשה סביב  2235נקודות בשבועיים האחרונים ונראה שמופיעים שם מוכרים בטווח הקצר.
טכנית היעד העולה שלנו למדד ממשיך להיות סביב  2655נקודות שהוא יעד של טווח הדשדוש שנפרץ חודש שעבר (2255-
 ,)2255רמות תמיכה לטווח הקצר נמצאות סביב  2225ו  2210-2255שהיא רמת הפריצה.
מדד ת"א  – 57מדד מניות השורה השנייה סיים את שבוע המסחר בדיוק איפה שהתחיל אותו וסביב גבוהים שנתיים .טכנית
אין חדש והצפי הוא המשך זחילה עולה כאזור ההתנגדות המהותי נמצא סביב  155נקודות (אינו נראה בגרף) .כל תיקון לכיוון
 845-805נקודות יהיה בריא ביותר למהלך העולה האחרון.
מדד הנדל"ן  – 07מדד הנדל"ן נעל את שבוע המסחר על אזור ההתנגדות סביב  637-8נקודות .טכנית ניתן לראות שהמדד
מנסה להתבסס מעל ולהוציא מהלך עולה מחודש .יציאה קדימה בתחילת השבוע תסמן את חוזקם של הקונים ויעדים עולים
לכיוון  685-0נקודות .מנגד המשך דשדוש ומעבר מתחת לאזור  637-0ככל הנראה תסמן פריצת שווא וחזרה לטווח הדשדוש.

ניתוח מניות
בריינסוויי ( – )000050.החברה ,בריינסוויי בע"מ ,עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות
נפוצות בתפקוד המח .החברה פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות,
הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה איתנו משבוע המסחר הקודם .טכנית אנו רואים המשך התבססות מעל אזור תמיכה נקודתי סביב
 0285נקודות .אזור של  0055מתנגדת בשבועות האחרונים ולמעשה מחזיק את המניה בטווח מסחר צר .נעילה מעל 0055
תאשר יעד לכיוון אזור ההתנגדות המהותי סביב  0755נקודות שם נקבל הכרעה להמשך.
דיסקונט השקעות ( – )0.600.תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בנות ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל”ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים והאגרוכימיה .בין אחזקותיה
העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין ,שופרסל ועוד.
ניתוח טכני – מניית דסק"ש ממשיכה איתנו בסקירה השבועית מהשבוע שעבר .ניתן לראות שההיפוך סביב רמת הפריצה
סביב  2655נקודות החזיק והמניה נעלה את שבוע המסחר מעל  2055נקודות אולם טרם פרצה בצורה ברורה את הגבוה
האחרון ברמה של  2025נקודות למרות שכבר נסחרה מעל ביום המסחר האחרון של השבוע .המשך הטרנד העולה וסגירה
מעל הגבוה הקודם יאשר את היעד שלנו לכיוון  2755נקודות.
כלל ביוטכנולוגיה ( – )0000..0החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע”מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות
שונות הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה .כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות.
ניתוח טכני – לאחר תקופה שלילית ולא טובה המניה ביצעה סוג של תחתית עגולה ונראה שעושה היפוך לטווח הבינוני .בטווח
היותר קצר המניה נסחרת מעל רמת  855-20נקודות שהייתה אזור התנגדות מהותי הטווח הקצר .ההתבססות של שבוע
המסחר האחרון מעל  820-65נקודות בטווח מסחר צר יוצר תבנית של דגלון שורי עם יעד עולה לכיוון  120-65נקודות .התבנית
תצא לפועל בסגירה ברורה וחזקה מעל  808-835נקודות כשנרצה לראות את מחזורי המסחר מתרחבים ואת כוחם של
הקונים.
אלביט מערכות ( – )00.00.0החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .20
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בימים האחרונים ,המניה,פרצה תבנית התכנסות מחירים ,עם יעד לאזור ,28555יעד שהושג במלואו-כצפוי,וכפי
שנאמר כאן,בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  28555נפרצה והושג היעד הבא על  21220שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה התמונה הטכנית גבוהה מאוד ,ומימוש שהחל גם השבוע כצפוי,עדיין תקף כאשר
התמיכה הקרובה על רמת .28555נציין כי התמונה הטכנית בתצורת מימוש ברורה,ורק יכולת פריצת  21220יאשר איתות
חיובי נוסף.דשדוש בתחום רמת ההתנגדות לתמיכה,בהחלט אפשרי כעת.
מזרחי טפחות ( – )0670.5התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .20
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה,בתנועת התכנסות מחירים,בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי,על רמת .4564השבוע,אף נפרצה רמת השיא השנתי על , 4564אולם תקרת תבנית עולה מנעה מהמניה,להמשיך
קדימה והיא יצאה למימוש,כאשר ביום המסחר האחרון,המניה בודקת מלמעלה את תמיכת ,4564ושוברת אותה בנעילה ,מה
שאומר,כנראה,המשך מימוש.התמיכה המהותית כעת בתחתית תבנית עולה באזור .6805
קמהדע ( – )0060006החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות
ברמת,4855,והשלימה יעד על  0255כצפוי .יכולת נעילה מעל רמת ,0355אישר איתות חיובי נוסף ,איתות שהתקבל ,ושהוזכר
כאן ואף היעד ננעל על  .3555המניה יצאה למימוש עקב הגעה ליעד בשילוב טכני גבוה ,והיא כעת במימוש מחירים ואף ביום
המסחר האחרון הגיעה עד לתמיכת אזור , 0355תקרת הפריצה האחרונה,וסביר בשלב זה שנראה דשדוש סביב רמה זו,כיוון
שהתצורה הטכנית,נראה שלא בשלה עדיין להיפוך.

על רגל אחת
אפריקה ( – )00000.מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,ומשני,בשלב זה
רמת ההתנגדות הקרובה יורדת לרמת אזור  ,005כלומר אין לגעת שם לדעתנו,כל עוד אין נעילה ברורה ובמחזורים מעל רמה
זו.

כלכלית ירושלים ( – )06.000מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,255וכן במדד נדלן .20המניה שנמצאת במהלך עולה,
פרצה לאחרונה את רמת  6255ואף את רמת  6433ונעלה גאפ פתוח .כעת רמת ההתנגדות עומדת על טווח המחירים 6355-
 6305זו רמת התנגדות מהותית,משמעותית וחשובה מאין כמוה בכל הטווחים .מנגד התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .6635
איתות חשוב יתקבל ביציאה מתחום זה שצוין.
כיל ( – )..0000מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת אזור .6510ניתן לציין כי המניה פרצה קו מהלך חשוב ומהותי באזור  ,2855וכל עוד המניה נותרת מעל קו
זה,אזי התיקון העולה תקף .מנגד,יכולת נעילה מעל ,6510בצורה ברורה,יאשר את יעד  6255במיידית.לדעתנו,יש סיכוי דיי
גבוה לבדיקת התמיכה על אזור  2855בקרוב.
בזן ( - ).760.0.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .20מבט טכני מראה כי המניה ממשיכה לשהות תחת איתות שלילי,
והשבוע אף המשיכה דרומה.רק יכולת נעילה מעל אזור  253יאשר איתות חיובי ראשוני,לתיקון עולה משמעותי,כל עוד שזה לא
קורה,האיתות השלילי תקף.ביום המסחר האחרון ננעלה המניה גבולית על רמת ההתנגדות ותוך מחזור ער ועליה חדה ,מה
שכנראה מאשר,לדעתנו ,איתות חיובי לנעילה סופית מעל אזור ההתנגדות ויכולת הגעה ליעד על  225ונעילת גאפ פתוח.
פרטנר ( – )00..0.0מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א ,20לאחרונה נסחרות בתחום רוחבי בנטייה עולה .בשלב זה,
רמת  2855במונחי נעילה מהווה רמת תמיכה חשובה,לאחר שזו נפרצה לאחרונה.איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל
רמת אזור .,6555-6505נציין כי אזור התנגדות זה מהותי ביותר כהתנגדות לשינוי כיוון מעבר לטווח הקצר,וזאת עקב מגבלת
מניפת פיבו שני-שליש.
סלקום ( – )00007.0מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות במהלך עולה,כאשר רמת ,4255היתה תמיכה
הקרובה ,עקב פריצתה לאחרונה ,אולם זו נשברה ביום המסחר האחרון לאחר שהמניה הגיעה לתקרת תבנית והתקפלה מטה.
אזור  4255מהווה כעת תמיכה קרובה.
אינסולין ( – )00.0000מניות החברה,שנמצאות תחת מהלך עולה הגיעו השבוע לתקרת תבנית עולה באזור ,620ונכשלו
בשלב זה בפריצת רמה זו .התמיכה הקרובה במונחי נעילה נקבת על  213וכל עוד שאין שבירה של רמה זו ,אין איתות שלילי
כל שהוא.
מזור רובוטיקה ( – )0000.77מניות החברה ביצעו השבוע היפוך על תמיכה עולה,היפוך שנחזה במדוייק ,כאן אצלנו
בפורום.בשלב זה היעד הראשון על רמת ,6355הושג ואילו היעד הבא נקוב על רמת השיא השנתי על  .4525רמת התמיכה
במונחי נעילה עולה כעת לרמת  6355כאמור.
חברה לישראל ( – )750005מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,20נמצאים לאחרונה בתיקון עולה למפולת האחרונה
בנייר.ביום המסחר האחרון,ננעלה המניה על תמיכת ,285555שהוא תמיכה חשובה במסגרת התיקון העולה הנוכחי.רק שבירה
בנעילה של רמה זו,יחדש איתות שלילי בנייר.ההתנגדות כעת נמצאת ברמת אזור  .255555איתות מהותי,נקבל ביציאה
מהתחום שהוזכר.
פרוטרום ( – )00.00..מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,255נמצאות לאחרונה תחת מהלך עולה ברור עם מימושים מידי
פעם.השבוע המניה קיבלה היפוך על תמיכה חשובה עולה ,באזור  ,3255היפוך שנקלט בברור אצלנו בפורום ,ולא אכזבה,
כאשר בשלב זה המניה כמעט ,משלימה יעד ראשון בצמוד לשיא השנתי על רמת .3081יכולת פריצת רמה זו יאשר יעד תבנית
שנפרץ לאחרונה על רמת .3755

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית ש ל צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

