הסקירה השבועית של ספונסר – 21.10.2012
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 חיובי נוסף למרות סיום צורם למדי .המדדים המובילים עלו בכ5.1% -
בממוצע כל אחד ,למעט מדד המעו"ף שנותר כמעט ללא שינוי ,בגלל ירידה חדה במיוחד של מניית מלאנוקס שצנחה ב22% -
ביום חמישי .במדד ת"א  ,511בלטו לטובה מניית דיסקונט השקעות שזינקה בכ 01% -בסיכום שבועי למרות ירידה של 51%
ביום חמישי .מניות מודיעין ,גיוון אימג'ינג' וכלל ביוטכנולוגיה עלו בכ 51% -כל אחת .מנגד ,מניית בבילון ירדה בכ 5.1% -אולם
נותרה עם תשואה חיובית מדהימה של כ  241% -מתחילת השנה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ  1.2% -בממוצע כשמדד התל
בונד  21הגדיל לעשות ועלה בכמעט חצי אחוז .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים של כ 1.41% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר אולם עלו מעט במח"מ הארוך ומדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.1% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להתרחב ועמדו על כ 5.1 -מיליארד
 ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...0% -מדד ת"א  51עלה ב  ,7.11% -מדד הבנקים עלה ב ,7..1% -מדד הנדל"ן 51
רשם השבוע עליה של  0..3%ומדד נפט וגז עלה של  .7.1.%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 ..0%לרמה של  0.50ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  5255נקודות לאחר ששוב נתקל השבוע
ברמת התנגדות שנוצרה סביב רמה של  5241נקודות .בטווח הקצר ,התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  5211נקודות וכל
ירידה עד לנקודה זו מהווה תיקון טכני סביר למהלך העליות החד שקיבלנו בשבועות האחרונים .במקרה של פריצה כלפי מעלה,
היעד הבא הוא שיא כל הזמנים השוכן באזור  5011נקודות אולם סביר להניח כי לא נתקרב אליו בזמן הקרוב.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.50ש"ח לדולר לאחר
שביום חמישי המסחר בוול סטריט נחתם המסחר בוול סטריט בירי דות שערים וזאת לאחר פרסום הדוחות הלא מוצלחים של
ענקית האינטרנט  .Googleסוכנות הדירוג מודי'ס החליטה שלא להוריד את דרוג אשראי של ספרד וגרמה בכך לירידה
בתשואות אג"ח שלה אל מתחת ל ,1%בנוסף הודיע ראש ממשלת יוון כי הגיע להסכם עם נציגי הטרוייקה (קרן המטבע ,נציבות
אירופית והבנק המרכזי) ,דבר שתרם לאווירה חיובית בשווקים .בארה"ב התפרסם אתמול נתון תביעות אבטלה חדשות לאחר
שבשבוע שעבר הפתיעו הנתונים וירדו לרמה של  042אלף ,השבוע הם עלו בחזרה לרמה של  055אלף  ,מעל צפי האנליסטים
שעמד על  015אלף( .קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר כלפי מטה את הרמה של  ₪ 0..1לדולר ,וכעת
הוא צפוי לדשדש בשבועות הקרובים לאחר שנתמך בטווח הקצר מעל רמת  ₪ 0.51לדולר ,כשרק עלייה מעבר לרמת התמיכה
שהפכה להתנגדות תשנה את הכיוון בטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מדשדש בטווח צר שבין 5211-5111
הנקודות לאחר שנתקל ב התנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  5111הנקודות .פריצה כאן,
תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור  5511הנקודות.
מדד הבנקים – היעד הנוסף אותו הצבנו ב  5511הגיע בתחילת שבוע המסחר כשהבנקים המשיכו במגמה החיובית שלהם
מהחודש האחרון .טכנית אזור  5511/5551הינו אזור התנגדות אופקי חזק מאוד במדד ולכן אחרי הראלי האחרון סביר שנראה
תיקון יורד בתקופה הקרובה.
מדד נדל"ן  – 71המדד פרץ את הגבוה האחרון שהוא אזור התנגדות סביב  251/0נקודות והמשיך מעלה בחציו הראשון של
השבוע .ביום שלישי המדד הגיע לאזור התנגדות אופקי מהותי סביב  2.1/2נקודות ובצע מימוש תוך יומי חזק מאוד עם סגירה
אדומה קלה לאחר עליות חדות בתחילת המסחר דבר שהעיד על מוכרים באזור זה .ביום המסחר האחרון עבר המדד שוב
מעליות שערים לירידה ונראה שהוא בשל לתיקון יורד .ירידה מאזור של  251נקודות בשבוע הקרוב יכול להביא ליעד מהיר
לנמוך האחרון סביב  215נקודות.

מדד היתר  – 1.המדד שעלה כאן בסקירה השבועית לפני שלושה שבועות בצע את הפריצה שלו השבוע ועלה כ  .5.1%המדד
סגר את התבנית ההתכנסות של חמשת החודשים האחרונים (משולש סימטרי) וכעת אפשרי שיצא למימוש קל .סוחרים
אגרסיביים יחפשו שורט על המדד ברגע ההיפוך עם סטופ מעט מעל לגבוה שייווצר  .מי שמחזיק בלונג במדד יכול להתחיל
לחשוב על מימוש רווחים.
מדד  – S&P 500התיקון היורד של השבוע שעבר הסתיים והמדד חזר ב  0ימי המסחר הראשונים של השבוע הזה לרמות
השיא השנתיות סביב  5411/51שהיא רצועת התנגדות קשה מאוד כפי שניתן לראות בגרף .ייתן מאוד שהתיקון העולה הוא
כדי לפתוח עוד מרווח יורד למימוש מעט עמוק יותר .לא מעט מהאינדקטורים הטכניים עדיין מראים שאנו במימוש ,אולם פריצה
של הגבוה האחרון תביא ליעד עולה חדש במדד לאזור של  5121נקודות.

ניתוח מניות
גזית גלוב ( - )7.3.77החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נבלמה פעמיים השבוע סביב גבוה תקופתי סמוך ל  4111נקודות ,טכנית הסיכון כרגע רב על הסיכוי
ונראה שהמניה בדרכה לאזור הנמוך האחרון סביב  4211נקודות בשלב ראשון שם תבחן בשנית.
ישראמקו ( - ).0..71השותפות ,ישראמקו  -נגב  , 2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני – המניה יוצרת תבנית דובית בשבועיים האח רונים כשהיא נמצאת סמוך לאזור אופקי סביב  14-11נקודות שהיא
גם אזור הגבוה השנתי והרב שנתי .במקרה של פריצת השיא השנתי התבנית תתבטל ויתקבל כאן איתות קניה עם יעד עולה
לכיוון  11-12אגורות ,אולם עד שזה יקרה (אם בכלל) הסיכון כעת גבוה ולכן זהירות נדרשת.
טבע ( – )3.9.7.החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,שבסיסה בישראל ,הינה חברת תרופות גלובלית העוסקת בייצור
תרופות גנריות ,תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית .המוצרים הייחודיים והממותגים
של טבע מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה ,הנשימה ובריאות האישה ,כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות .בין המוצרים
הייחודיים של טבע ,קופקסון הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בארה"ב תחת הסימול  TEVAולכן הניתוח הטכני יתבסס על גרף זה .המניה שוב התהפכה באזור
תמיכה נקודתי סביב  0.-0..1דולר למניה .הטווח העליון בנייר נמצא סביב  45.5-42.0דולרים שהוא אזור מוכרים .פריצה של
אזור זה תמשיך את המומנט החיובי של הימים האחרונים עם יעדים עולים לכיוון  44-41דולר שם יש גאפים (פערי מחיר)
פתוחים .עוד נציין את ממוצע נע  211ימים אחרונים שנמצא סביב  45.5דולר ופריצתו ייתכן טריגר ליעדים שהוצגו ,חשוב לציין
שכבר התבצעה פריצה של הממוצע בחודש יולי האחרון אולם המניה חזרה מתחתיו יומיים לאחר מכן.
דלק קבוצה (  - ) 7.1.7.1החברה הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,21לאחרונה פרצה ,במסגרת התיקון העולה ,את התחום 1.411- 11111
אזור רוחבי  ,כאשר איתות יציאה מתחום זה  ,מאשר איתות חיובי נוסף ,להמשך התיקון העולה כאמור .לאחרונה גם ננעלה
המניה כשהיא מעל להתנגדות על רמת  .11111ו המשיכה במסע העולה החד המתקן ,ואף פרצה את התנגדות אזור .51111
אינ ספק  ,כי המניה במומנטו ם חיובי ברור .עם זאת התמונה הטכנית שכעת רוויה ,יכולה לאשר מימוש כל שהוא ,ואכן מימוש
כזה ראינו השבוע ,כאשר רמת אזור  1.251-51111-מהווה תמיכה קרובה .ואיתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל רמת-
 51511ובשילוב  51111בנתוני גרף הפוינט ,שם לרמת התנגדות זו -משמעות מיוחדת היסטורית .עוד נציין כי ברמת
ההתנגדות הנוכחית שקיימת  ,נמצא גם תיקון עולה פיבו ש"ש למהלך המימוש העמוק הקודם .לסיכום  -איתות חיובי קיים עם
זאת התנגדות משמעותית לפנינו בשילוב טכני גבוה העלול להמשיך את המימוש בקרוב.
חברה לישראל (  - ) 113.71החברה הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול.
תחומים מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,21לאחרונה פרצה קו מהלך יורד ראשי ברור ,החשוב
שהתנגד לאחרונה .כעת ניתן לראות כי אזור  211111מהווה רמת התנגדות במונחי נעילה .רמה שלאחרונה נכשלה המניה
מלפרוץ אותה .לכן רק נעילה מעל רמה זאת  ,יאשר איתות נוסף במסגרת התיקון העולה הנוכחי .רמת  201111מהווה תמיכה
קרובה כאמור  ,ואם תישבר ימשך המימוש .נציין כאן כי המניה עדיין לא נתנה איתות חיובי של טרנד עולה ,מעבר לטווח הקצר,
למרות השיפור שראינו לאחרונה.

דיסקונט השקעות (  - ) 309.70התאגיד הינו חברת אחזקות  ,המחזיק ומשקיע בענפי התקשורת ,הנדלן ,מסחר
ושירותים ,פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סל קום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .511
ניתוח טכני :בחרנו להעלות את הגרף החודשי של המניה עקב תנודות חדות בזמן האחרון  .לפי גרף זה ניתן לראות בברור כי,
רמת  5415שנבדקה השבוע  ,היא רמת התנגדות מהותית בשלב זה  ,במונחי הנר החודשי .יכולת המניה לנעול בנר חודשי
כלומר בעוד כשבוע וחצי ,מעל רמה זו ,יאשר איתות חיובי במניה מעבר לטווח הקצר .תמונת המתנדים מאשרים איתות חיובי
במתנדים המרכזיים ,לפחות איתות ראשוני ,כך  ,שנראה כי הצפי לפריצת רמה זו  -הגיונית כעת.

על רגל אחת
בזק (  - ).0..77מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21מבט טכני מראה כי לאחרונה ,המניה לאחרונה קפצה שלב על
הגרף  ,כאשר רמת אזור  011היה אזור תמיכה מהותי .לאחר מכן ,הצליחה המניה לסיים מעל רמת ההתנגדות על 411
לאחר שרמת  411החשובה נבדקה כתמיכה לפני כן .למעשה השבוע ,המניה נתנה איתות חיובי  ,עת פרצה אזור  451שהוא
מהותי בעיקר בגרף הארוך טווח .פריצה זו מאשרת  2דברים :הראשון איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .והשני :יעד קרוב לעבר
רמת .120
שיכון ובינוי (  - )7.179..מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .511ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה
מהותית  111 -במונחי גרף שבועי ,והחלה תיקון עולה .ולאחרונה גם פרצה קו מהלך יורד ואת רמת  .111יש לציין כי
לאחרונה ,עת הגיעה המניה לרמת  ,111קבעה איתות חיובי  ,מעבר לטווח הקצר בגרף הארוך טווח .עם זאת בגרף היומי ,
ניתן לראות רוויה שהוציאה מימוש  ,כאשר התמיכה נמצאת על רמת  111כתמיכה קרובה  155.מהווה יעד קרוב.
פרטנר (  - )7.10.1.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה  ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה מאוד רוויה  ,על כל המשתמע מכך .למרות
הרוויה המשיכה המניה השבוע להתקדם ופרצה את  ,2211מה שמאשר איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .יעד הבא .2411
התמיכה הקרובה על  2521בשלב זה.
אלביט מערכות (  - )7.177..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,50111ובנוסף  ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח .כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור ,והיא גם נהיית אטרקטיבית מבין מכלול מניות המעוף .זאת עקב נעילת הסייקל היורד הארוך טווח שחוותה המניה
בתקופה האחרונה .בגרף היומי אזור  54111מהווה התנגדות קרובה ,והטכני ביומי גם מעט רווי ,לכן יש בהחלט אופציה
לבדיקת רמת הפריצה האחרונה על  50111בשלב זה .איתות זה על מימוש מינורי ראינו במניה השבוע ,והמתנדים
מתאווררים .המסקנה כאמור ,עם זאת איתות לונג ארוך טווח התקבל במניה ,ונראה כי תשוב ללונג לאחר איוורור קצר שכבר
החל לסרוגין כאמור .יעד הבא .51111
אבנר יה"ש (  - ) .31.77מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .21מבט טכני מראה כי המניה במסגרת התיקון העולה
הנוכחי מתקרבת לאזור התנגדות חשוב בתחום 200-205-וקו מהלך יורד מרמת השיא של כל הזמנים .השבוע אכן המניה
ננעלה מתחת תחום התנגדות זה .וזאת לאחר מימוש שעברה .אזור  ,221-220מהווה תמיכה קרובה.
קמה דע (  - ) 7.9.77.מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .11טכנית ניתן לראות על הגרף ,מגמה רוחבית בחודשים
האחרונים בתחום  .0111 -2141לאחרונה מדשדשת המניה מעל רמת התמיכה ,כאשר גם ניתן לראות קו מהלך יורד לטווח
הקצר שנוצר .ברור ,באזור  .2511רמה זו לאחרונה נפרצה ולכן אפשר להגיד כי דרכה שוב לעבר תקרת המהלך הרוחבי
שצויין  ,עם תמיכה על רמת הפריצה האחרונה ,כאמור .השבוע ,כצפוי ,המשיכה המניה מעלה והגיעה קרוב אל תקרת אזור
ההתנגדות שצויין .ההערכה היא שהיכולת לפרוץ את התחום הרוחבי כעת נמוכה  ,עקב מכלול טכני גבוה ,הדורש מימוש.
תמיכה על  2511ונעילת גאף.
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 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.

