הסקירה השבועית של ספונסר – 20.11.2011
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 רשמה שבוע מסחר שלילי מלווה בארבעה ימי מסחר אדומים ברציפות וזאת למרות עליות
חדות ביום ראשון .מדדי המעו"ף והבנקים ירדו מעט ולעומתם מדדי תא  75והנדל"ן עלו קלות ומדד הגז ונפט רשם עלייה נאה
של כ 3% -בהובלה של מניות ישראמקו ורציו שעלו בכ 6% -כל אחת .במדד ת"א  100בלטה השבוע לטובה מניית דלק קבוצה
שעלתה בכ 9% -והשלימה מהלך חיובי מדהים של  65%בתוך חודשיים .מנגד ,מניות קרדן אן וי ,סקיילקס ואלון הרבוע הכחול
ירדו בכ 12% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים קלות של כ 0.15% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן באווירה אופטימית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -לאורך כל העקום
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו עד  0.3%בטווח הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ1.1 -
מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.20% -מדד תא  75עלה  ,0.20% -מדד הבנקים ירד ב ,1.89% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  0.30%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .3.22%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.1%לרמה של  3.725ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר גם השבוע כמעט ללא שינוי וסגר ברמה של  1104נקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המדד
מתנהל בתנודתיות רבה מתחילת חודש אוגוסט ללא כיוון מסוים ,דבר המקשה מאוד על הניתוח טכני .כעת ,בטווח הקצר
התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  1080נקודות אולם בראייה רחבה יותר איזור  1170-1180מהווה את ההתנגדות
החשובה אותה צריך המדד לפרוץ כדי לרשום מהלך עולה משמעותי נוסף אולם כל עוד הוא יזוז בטווח הרחב שבין 980-1180
הכל אפשרי וקשה מאוד להמר בטווח הקצר לאן פניו מועדות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בשבוע החולף ,וכעת הוא נסחר ברמה של  3.725ש"ח לדולר .תקופה
מעניינת ביותר חולפת על זירת המסחר במט"ח .לאחר כל הידיעות והכותרות שסיפק לנו המשבר חוב ביוון ,משבר החל
להדהד גם מעל איטליה והוא אחד מהסיבות העיקריות אשר הביאו למשברים פוליטיים בעלי השפעה על גוש האירו כולו
כשכמובן עימו גם המטבע המקומי חווה ומספק טלטלות משמעותיות .כשזהו לא הסוף .בזמן שרב המשקיעים הסיקו כי מכאן
עשויה לחול רגיעה מסויימת ,קמה והפתיעה גם ספרד אשר מצד אחד תשואת איגרת החוב שלה זינקה משמעותיות ביממה
האחרונה אך מצד שני קם ראש הממשלתה של ספרד וטען כי ספרד איננה זקוקה כלל לסיוע .בצד השני של הזירה ,המעצמה
האמריקאית ניצבת בפני עמדה לא טובה כעת ,מאחר וסוכנות דירוג האשראי פיץ' איימה להוריד את דירוג האשראי ל 6הבנקים
הגדולים בשוק האמריקני ,דבר אשר מוסיף לחוסר הביטחון ואמון המשקיעים בשוק (תודה ל .)iforex -כעת ,המטבע צפוי
לנסות ולפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי סביב רמה של  3.75ש"ח לדולר ושם ייקבע עתידו.
מדד הבנקים -עוד שבוע שלילי במדד הבנקים מסתיים (השלישי ברציפות) הפעם עם תשואה שלילית של כ .2% -טכנית
התמיכה סביב  970נשברה השבוע אולם המדד נעצר בנמוך של שבוע שעבר סביב  950/45נקודות .המשך מימושים ומגמה
שלילית תשלח את המדד ככל הנראה לבדוק את רמת הנמוכים השנתי סביב  910/20נקודות כששם יהיה המבחן האמיתי
לקונים.
מדד ת"א  -75המדד פתח את שבוע המסחר עם עליות שערים ובגאפ עולה שנראה כמו גאפ תשישות שלמעשה סימן את
הגבוה השבועי ,המשך השבוע המחיש זאת הכי טוב עם ירידות שערים ומחיקת העליות של תחילת השבוע עם סגירה מלאה
של הגאפ מיום א' .טכנית המדד מסמן שוב את אזור השיא היורד סביב  750נקודות .ירידה מאזור של  710/20נקודות ככל
הנראה תגביר את לחץ המוכרים ותביא לתיקון עמוק יותר במדד.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מתנהל בתנודתיות רבה בדומה לשאר המדדים בעולם בכלל ובאירופה בפרט.
השבוע המדד יחסית התנהל בצורה מתונה ונתמך בינתיים בצורה יפה מעל רמה של  5400הנקודות וכל עוד הוא מעליה סביר
להניח שנראה מהלך עולה נוסף אולם שבירה כאן תהווה איתות שלילי משמעותי במיוחד.
זהב  -הזהב מתקן בשלב זה את מהלך העליות שביצע לאחר פריצת ההתנגדות  , $1680בשלב זה התמיכה הקרובה הינה
 $1700שהיא גם תחתית התעלה העולה  ,במידה והתמיכה נשברת הזהב יבדוק את  $1680מלמעלה ושמה המבחן של

הזהב ,שבירה של  $1680תשנה את ההנחה הטכנית לשורט עד  . $1530רק פריצה חוזרת של  $1830-$1800תביא למהלך
עולה מחודש בזהב.
כסף  -הכסף שבר את קו המגמה העולה והתמיכה  ,$33.33ההנחה הטכנית לכסף הפכה להיות שלילית עם יעד ב.$26.4-
נפט  -הנפט מפגין עוצמה יוצאת דופן לשוק לאחרונה כאשר הוא פורץ התנגדויות חזקות בלי למצמץ ,הנפט הגיע אתמול
להתנגדות שבועית  $103.40וכשל בפריצה ועל כן ראינו מהלך ירידות חריף עד  $98באותו יום  ,התמיכות הקרובות בנפט הן
 $94.60 , $98.60ו $90-שהיא הכי חשובה בשלב זה וכל עוד הנפט נסחר מעליה ההנחה הטכנית הינה לונג ,רק שבירה
וסגירה מתחת ל $90-תביא למהלך יורד עד ל. $75-
יורו/דולר  -היורו ממשיך לדשדש באזור התמיכה מעל  ,1.3420שבירה של התמיכה תביא להמשך ירידות לעבר  1.3370ו-
 , 1.3160מצד שני פריצה וסגירה יומית מעל  1.3560תביא למהלך עליות לעבר  .1.3650,1.3750בשלב זה יש להמתין
ליציאה מתחום הדשדוש.
פאונד/יין  -יש לעקוב אחרי הצמד עקב הפוטנציאל שקיים במידה והצמד ישבור את התמיכה  , 120.80במקרה של שבירה כזו
הצמד יצלול ל 116.80 -בזמן קצר ועל כן פוטנציאל לירידות של  400פיפס  ,מצד שני פריצת הגבוה של אתמול יכולה להביא
למהלך עליות עד  123.30בשלב ראשון ומשם נבחן אם הצמד פורץ או שמתהפך.
יורו/ניוזילנדי  -הצמד מאוד מעניין ללונג לאחר שהיום הוא פורץ את רמת ההתנגדות החזקה  ,1.7770היעדים הבאים לצמד
הם  1.82 , 1.8ו ,1.8880-יש לציין שהצמד מאוד תנודתי ומסוכן אך היעדים רחוקים ומשתלמים במידה ואכן נקבל מהלך
בצמד ,הצמד נע בקורלציה הפוכה מהשוק והשוק כרגע עם הפנים למטה.

ניתוח מניות
אבנר ( - )268011החברה  ,אבנר חיפושי נפט  ,הינה שותפות מוגבלת אשר נולדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף ,
כללי מצד אחד לבין אבנר נאמנויות מצד שני-כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות של חיפוש
נפט וגז בישראל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המנייה פרצה השבוע את קו המגמה היורד הראשי ולמעשה קיבלה איתות חיובי המשכי  .כעת
רמת אזור  221-2215וקו תמיכה עולה מהווים תמיכה חשובה לטווח הקצר  ,כאשר אזור זה כולל בתוכו גאפ פתוח שנפתח
השבוע .למעשה כל עוד שהמנייה נותרת מעל אזור התמיכה אין איתות שלילי  ,ומימוש יכול להיכנס רק בשבירת אזור תמיכה
זה .אזור  240מהווה התנגדות בשלב זה .סיכום -תנועה עולה בתוקף עם תמיכה קרובה חשובה על .221-225
בזן ( - )2590248החברה הינה עוסקת בשלושה תחומי פעילות – זיקוק –רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים  ,זיקוקם והפרדתם
למוצרים שונים .פולימרים -ייצור פוליאטילן ופוליפרופילן שהם חומרי הגלם בתעשיית הפלסטיק .ארומטים -ייצור חומרים
ארומטיים לשימוש בחומרים אחרים.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה נותרת תחת מהלך מתקן עולה עדיין  ,כאשר הגיעה בשלב זה לאזור קו המגמה היורד
המשני -באזור .220-יכולת לפרוץ רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי בעוד שתמיכת  210וקו המגמה העולה מהווים את
התמיכה החשובה לטווח הקצר .לא נותר אלא לראות את האיתות שנקבל בשבוע הקרוב -שבירת התמיכה או המשך עולה
ופריצת רמת ההתנגדות כאמור.
לאומי ( -)604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית 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,
משכנתאות ,חתמות ועוד .כמו כן ,לקבוצת בנק לאומי השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח ,התשתיות,
הנדל"ן בישראל ומחוצה לה ,התיירות והנופש ,התקשורת והמדיה ,האנרגיה ,הספנות והתעשייה הכימית.
ניתוח טכני  -המניה הגיעה השבוע לאזור תמיכה נקודתי סביב רמה של  1115/20נקודות וחזרה למעלה עוד באותו יום מסחר,
נעילה שבוע שלילית וקרבה לאזור התמיכה תעמיד ככל הנראה את אזור התמיכה לבדיקה נוספת של חוזק הקונים .מחסור
בקונים ושבירה של האזור הנ"ל ככל הנראה ישלח את המניה לבדיקה של הנמוכים השנתיים סביב  1050/70נקודות.
אינטרנט זהב ( -)1083443החברה ,אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ ,מקבוצת יורוקום ,הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית
בי קומיוניקיישנס ,המחזיקה בכ 30%-מבזק .אינטרנט זהב הונפקה כחברה ציבורית בנסד"ק בשנת  ,1999והחל ממרץ 2005
נסחרת גם בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני  -איתותי החולשה שהעלנו בשבוע שעבר עם הנרות החלשים אכן התבררו כאיתותי חולשה משמעותיים .המניה
מסיימת את שבוע המסחר בתשואה שלילית של מעל  10%וירידות בכל  5ימי המסחר האחרונים .אזור תמיכה אופקי אליו
הגיעה המניה השבוע סביב  5250/70יכולה לבלום את המגמה השלילית אולם שבירה של רמה זו תעמיק את המגמה
השלילית עם אפשרות סגירה של גאפ פתוח סביב .4680/4700

אפריקה ( - )611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרוייקטים 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  -ניתן לראות את אזור ההתנגדות סביב  1440/50לאחר תבנית אי ההיפוך ( )ISLAND REVERSALשבלמה את
המניה במשך  7ימים רצופים .אי יכולת פריצה ושוק שלילי הביאו את הנייר לממש את תבנית ההיפוך וצאת לתיקון יורד,
בסיכום שבועי אבדה המניה כ 5.5% -ונבלמה סביב אזור תמיכה נקודתי סביב  1250נקודות ,שבירה של אזור זה תביא
להמשך מימוש עם יעד בסגירה של הגאפ פתוח סביב  1170נקודות.

על רגל אחת
גבעות ( - )506022המניה נבלמה בשלושת השבועות האחרונים סביב אזור התנגדות ברמה של  ,6.2בתחילת השבוע ניסתה
המניה פעם נוספת לפרוץ את אזור ההתנגדות אולם נכשלה ויצאה לתיקון יורד שנבלם סביב  5.6נקודות הוא הגבוה האחרון
שנפרץ בסוף אוקטובר .אי יכולת לשמור על רמה זו ( )5.6יכול להביא לתיקון עמוק יותר במניה ,מנגד חזרה למעלה ופריצה של
 6.2תביא ליעד עולה סביב  7.4שם שוכנת ההתנגדות הבאה.

טבע ( - )TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,בגרפ
היומי -בנתה המניה קו מגמה יורד קצר טווח ולכן התנועה כעת נוטה לרדת כל עוד אין פריצת רמת  -41-וקו המגמה היורד.
התמיכה החשובה הכעת לטווח הקצר הינה רמת  38דולר אופקית .ממוצע  50יושב כעת על  38.5דולר ככ שכל אזור 38-
 38.5מהווה תמיכה כאמור לטווח הקצר.
בזק ( - )230011המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .ניתן לראות לאחרונה דשדוש
במניה בתחום  ,744-804כאשר ביום המסחר האחרון –המניה בדקה את תמיכת  744שוב .שבירת תמיכה זו יאשר איתות
שלילי לטווח הקצר  ,בעוד היפוך על התמיכה יאשר המשך עולה בתחום הרוחבי המצוין.
פועלים ( - )662577המניה שנסחרת במדד ת"א  .25נותרת טכנית מתחת קו מהלך יורד ראשי  .עם זאת ניכר תמיכה באזור
חשוב בטווח  1225-1235ולמעשה כל עוד שאין שבירת אזור זה -אין איתות להמשך יורד .רמת  1300הינה ההתנגדות
הקרובה כעת ורק בפריצתה נקבל איתות לתיקון עולה נוסף.
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 נו עדה 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.

