הסקירה השבועית של ספונסר – 20.03.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי שנפתח בירידות שערים חדות ערב האירועים ביפן הסתיים באווירה אופטימית .מדדי
המעו"ף ,הבנקים והנדל"ן רשמו בסיכום שבועי עליות שערים קלות ומנגד ,מדדי ת"א  75והתל-טק נסגרו בצבע האדום .במדד
ת"א  100בלטה לרעה מניית דלק רכב שצנחה בכ 9% -למרות דו"חות חיוביים בעיקר בגלל הייבוא של רכבי מאזדה ופורד
שמגיעים בין היתר מיפן ומניית גולף שצללה ביותר מ .10% -מנגד ,מניות נייס ,אלקו החזקות ואלקטרה רשמו השבוע עליות
שערים של כ 7% -בממוצע.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית מתונה .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד רשמו עליות שערים של כ 0.2% -בטווחים הקצרים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט ללא
שינוי .מחזורי המסחר היו ממוצעים כשבאמצע השבוע נרשמו מחזורי מסחר ערים של כ 2.7 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.40% -מדד ת“א  75ירד ב ,0.82% -מדד הבנקים עלה ב ,2.21% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עלייה של  0.73%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .0.95%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  0.7%לרמה של  3.55ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.4% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1267נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף התמיכה בדמות קו המגמה העולה סיפקה את הסחורה ואכן משם המדד חזר להסחר במגמה חיובית .כעת ,איזור
התמיכה החשוב נמצא בטווח של  1215-1225נקודות וכל עוד המדד לא שובר למטה הוא נייטרלי ללא איתות מסוים .כדי
להוכיח שהמעו"ף אכן חוזר למגמה עולה נרצה לראות פריצה ברורה שלו מעל רמת ההתנגדות ב 1280 -נקודות.
שקל-דולר – הדולר ירד בכ 0.7% -במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.55ש"ח לדולר לאחר שלא הצליח
כצפוי לפרוץ בצורה משכנעת כלפי מעלה וכעת הוא ממשיך לדשדש מעל רמות התמיכה סביב  3.50-3.53ש"ח לדולר ומתחת
לאזור ההתנגדות הקשה ברמות  3.65-3.70ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -המדד ירד בתחילת השבוע בהתאם למגמה השלילית בעולם ושוב פגש באזור של  1250נקודות שהביא קונים
והרים את המדד לנעילת שבוע חיובית עם עליה של כ .2% -ניתן לראות בגרף את האזור אליו הגיע המדד סביב  1223שהוא
סגירת גאפ יורד מלפני כחודש .מחזור המסחר אינם תומכים בקונים ונמצאים מתחת לממוצע אולם המשך מגמה חיובית מעל
רמה זו צפוי להביא את המדד לאזור היעד הבא מעל ל  1350נקודות וסביר להניח שגם קונים רבים יותר.
מדד נדל"ן  -15המדד סגר יעד יורד באמצע השבוע האחרון עם נגיעה מהירה באזור של  320נקודות .המדד ממשיך לרכז
עניין עם מחזורי מסחר ערים מה שתומך בכך שזהו אזור של קונים .ניתן לראות בגרף את אזור ההתנגדות אליו הגיע המדד
ביום המסחר האחרון סביב  340/3נקודות כשפריצה תביא את המדד ליעדים גבוהים יותר ואף לאזור השיא השנתיים.
מדד היתר  -50המדד הכי חבוט בבורסה המקומית שהצליח לרדת כ 17% -מהשיאים שנקבעו באמצע החודש הקודם .המדד
שבר אזור תמיכה אופקי סביב  405נקודות ליום אחד אולם חזר מעליו ביום שלאחר מכן דבר המחזר כי זוהי שבירת שווא .ניתן
להיכנס ללונג על המדד סביב הרמות האלה עם סטופ בירידה מתחת ל  405יעדים עולים קצרים נמצאים סביב  425ו 440
נקודות.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי שבר כלפי מטה את הדשדוש שהחל בחודש דצמבר  2010בעקבות האירועים ביפן
ונתמך לאחר ירידות חדות בתמיכה חשובה מאוד ברמה של  5600נקודות .כעת ,נרצה לראות התבססות ותחילת עליות לפני
חזרה לרמות השיא.

ניתוח מניות
שטראוס ) (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן
האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר".
ניתוח טכני -מראה כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים –כאשר רמת  5150מהווה תמיכה ברורה לטווח הקצר .יכולת
המנייה לפרוץ את רמת ממוצע ) 50כיום  (5403יאשר איתות חיובי ויציאה מתחום ההתכנסות .אישור לפריצה יתקבל בפריצת
 .5489לסיכום -המנייה מתכנסת בשלב זה כאשר קרובה לתמיכת ההתכנסות כעת.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה .בנוסף לכך קבוצת דלק
פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה:
דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המנייה משייטת רוחבית בנטייה מטה בשבועות האחרונים .למעשה בולט על הגרף קו המהלך
היורד  ,באזור רמת  90000כעת  ,וכל עוד שאנו לא רואים פריצת רמה זו  ,אינ שינוי מכיוון המימוש .התמיכה החשובה
בשלב זה נמצאת ברמת  .82000-כך שלמעשה איתות נוסף מעבר למימוש הנוכחי יתקבל ביציאה מתחום .82000 \ 90000-
למעקב.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מימוש בשלב זה אך ניתן לראות כי בשלושת ימי המסחר האחרונים היא מתקנת למעלה
בחדות ,זאת לאחר שנתמכה והתהפכה על התמיכה במחיר  5200אג' למניה ,רצועת ההתנגדות המשמעותית והחשובה ביותר
שוכנת כעת ב  5730אג' למניה ,פריצתה תהווה איתות לחיסול המהלך היורד וחזרה לעליות בנייר ,מאידך התמיכה שוכנת ב
 5200ושבירתה תסמן יעד יורד נוסף לרמת  5000נק' .לסיכום ,לדעתי ישנה אפשרות קניה אגרסיבית שתחוזק במקרה של
פריצת ההתנגדות ,הסטופ כאמור יוצב על רמת .5200
חברה לישראל ) - (576017החברה ,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 הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מימוש בשלב זה אך בשלושת ימי המסחר האחרונים מתקנת החדות כלפי מעלה ,פריצה
של התנגדות ב  ₪ 4000למניה תהווה איתות חיובי ראשוני ותסמן יעד לתיקון סביב  ₪ 4200למניה ,שהיא גם ההתנגדות
המשמעותית ביותר על הגרף ופריצתה תהווה איתות לחיסול המהלך היורד האחרון וחזרה לעליות .רמת התמיכה שוכנת
בשפל האחרון ב  ₪ 3727למניה ,שבירתה תהווה סטופ ברור למי שמחזיק בנייר .לסיכום ,אפשרות קניה אגרסיבית עם פריצת
 4000וחיזוק בפריצת  ,4200הסטופ כאמור יוצב על השפל האחרון.
בזק ) - (230011החברה ,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 התקשורתרשת(.
סיום
)נקודת
ונס“ר
אינטרנט
שירותי
בינלאומית,
תקשורת
הסלולארית.
טלוויזיה 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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני  -המניה נסחרת תחת מימוש בתקופה האחרונה תוך שהיא מייצרת שיאים ושפלים יורדים על הגרף ,רמת
ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  996נק' ואילו אחריה התנגדות משמעותית יותר ב  1040נק' ,פריצה של שתי ההתנגדויות הנ"ל
תאותת על חיסול המהלך היורד וחזרה לעליות בנייר ,מאידך כשלון בפריצת ההתנגדויות עשוי להחזיר את הנייר לבדיקה
נוספת של התמיכה ברמת  950נק' .לסיכום ,למעקב עם אפשרות קניה אגרסיית בפריצת  996נק' עם סטופ בשבירת .950

בזן ) - (2590238החברה ,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 דלקמוגמרים 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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מימוש אך בימי המסחר האחרונים ניכר כי ישנה בלימה של הירידות ,הנר של יום המסחר
האחרון הינו נר שוורי וחיובי ביותר המכונה נר אוגף .רצועת ההתנגדות הקרובה למניה שוכנת בין רמת  245לרמת  250נק',
פריצה של רצועה זו בשילוב מחזור מסחר גבוה תהווה איתות ראשוני לחיסול המהלך היורד המתקן וחזרה לעליות במניה,
מאידך התמיכה הקרובה שוכנת על רמת  230נק' ,שבירה תחדש את הירידות ותשלח את הנייר לחפש שפל חדש .לסיכום,
המתנה ומעקב בשלב זה אך להערכתי סיכויים טובים להמשך עליה בטווח הקצר בנייר.

על רגל אחת
טבע ) -(629014מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .מניית ארביטרא Zזו  ,נקבעת בחו"ל -וע"פ
גרף חו"ל אנו רואים כי -בגרף שבועי המנייה השבוע שברה תחום התכנסות מחירים ברור שנמשך בשבועות האחרונים .כאמור
איתות שלילי לפנינו– אולם זה יקבל משנה תוקף אם בגרף השבועי ,המנייה תשבור גם את תמיכת רמת  46.6-דולר .רמת 50
דולר הינה ההתנגדות כעת ,וכל עוד שמתחת –המנייה תחת איתות שלילי כאמור.

הראל השקעות ) -(585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי  ,המנייה שנמצאת במהלך של
מימוש  ,ואשר לאחרונה שברה רמת תמיכה על  ,20000הגיעה לתמיכת קו מהלך עולה לטווח הבינוני  ,והתהפכה בשלב זה.
עדיין המנייה נותרת מתחת לרמת ההתנגדות על  , 20000ויכולת לחצות רמה זו  ,יאשר המשכ האתות החיובי  ,עם יעד  1על
 .21500תמיכה בשלב זה על רמת .18500

פמס ) - (315010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה ששברה תמיכת  10000לאחרונה,
בודקת שוב את רמה זו אבל הפעם מלמטה .יכולת פריצה  ,יאשר יעד על  ,11500מנגד כישלון ,יחזק את האיתות השלילי.

שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המנייה שנמצאת עדיין במימוש
מרמות השיא  ,נמצאת לפני התנגדות חשובה באזור רמת  .1000רק יכולת לפרוץ רמה זו יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא
באזור .1070

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.

