הסקירה השבועית של ספונסר – 21.08.2011
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 תנודתי במיוחד שנפתח בעליות שערים חדות ונסגר בקריסה של כמעט
 .4%מדדי המניות המובילים נסחרו השבוע במגמה מעורבת כשמדד הבנקים ירד בכ 4.3% -ומשך את מדד המעו"ף
לטריטוריה השלילית .מנגד ,מדדי הנדל"ן ות"א  75עלו בכ 3% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות דיסקונט
השקעות שתיקנו השבוע בכ 23% -ומניות אלוני חץ ומנופים שעלו בכ 20% -כל אחת .מנגד ,בלטה לרעה מניית גרנית שירדה
ב.10% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית במיוחד כשמדדי התל בונד זינקו בלמעלה מ 2% -כשמדד תל בונד  40הגדיל
לעשות כשעלה בכ .3.1% -גם אגרות החוב הממשלתיות שנהנו מהמשך ירידת תשואות בארה"ב רשמו עליות שערים נאות.
שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ 0.5% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו
בטווחים הארוכים בכ .1.7% -מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.32% -מדד ת“א  75עלה  ,2.14% -מדד הבנקים ירד ב ,4.28% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע עליה של  4.15%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .4.15%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.45%לרמה של  3.65ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.3% -לאחר שבוע מסחר תנודתי במיוחד ,סגר ברמה של  1065נקודות והשלים צלילה של כ-
 13%מתחילת החודש .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף התמיכה המשמעותית ברמת  1050הנקודות אותה ציינו כיעד
בתחזיות האחרונות תמכה לעת עתה במדד והיא נקודת המפתח של המפולת הנוכחית .רק שבירה שלה תהווה איתות שלילי
משמעותי מחודש .מנגד ,רמת  1100הנקודות מהווה התנגדות מקומית.
מדד הבנקים -מדד הבנקים נועל שבוע מסחר רביעי ברציפות של ירידות שערים והפעם משיל המדד  4.3%מערכו ונועל
ברמתו הנמוכה ביותר השנה .טכנית אזור התמיכה סביב  1030/50אותו ציינו בשבוע שעבר נשבר בנעילת המסחר של יום
חמישי האחרון ,חובת ההוכחה תהיה על הקונים בשבוע הבא ונראה אם יגיעו להרים את המדד מרמות השפל השנתיות.
מדד היתר  -50שבוע מסחר חיובי עבר על מניות היתר עם תיקון של קרוב ל  5%לאחר המפולת של השבועיים האחרונים.
טכנית ניתן לראות שהמדד בונה אזור התנגדות קצר טווח ברמה של  320/2נקודות ,סגירה מעל רמה זו יכולה לתת יעד קצר
ומהיר לאזור של  338פתח הגאפ הפתוח.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עליות שערים קלות של כ 0.45% -בסיכום שבועי לאור אי הוודאות והתחזקות המטבע
האמריקאי גם בעולם ונסחר ברמה של  3.56ש"ח לדולר .כעת ,המטבע אמור להחזיק מעל איזור ההתנגדות שהפך להיות
לתמיכה סביב רמות  3.50-3.53ש"ח לדולר ופריצה ברורה שלו כלפי מעלה תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הבינוני-ארוך
עם יעד ראשוני ברמה של  3.70ש"ח לדולר.
יורו/דולר  -היורו דולר לא הצליח להחזיק מעמד באזור ההתנגדות שנע בין  1.4420-1.45ועל כן ראינו את המוכרים משתלטים
על השוק ומורידים את הצמד חזרה למטה ,הכיוון לשבוע הקרוב הוא בדיקה מחודשת של רמת  1.4070ששבירתה יכולה
לגרום לירידה חדה בצמד לכיוון  1.3830ואף נמוך מכך .במקרה ונקבל תמיכה ייתכן והצמד ימשיך את התנועה הצדדית בטווח
רחב שבין .1.4070-1.4500
דולר/יין  -הדולר נסחר מול היין בשפל כל הזמנים  ,76.30התחזקות היין פוגעת רבות בכלכלה היפנית ועל כן ראינו לפני
שבועיים את הבנק המרכזי של יפן מתערב במסחר ומעלה את הדולר לרמת ה , 80-ישנו צפי לעוד התערבות במסחר מצד
הבנק המרכזי של יפן אך אי אפשר לדעת מתי זה יקרה .מבחינה טכנית כל עוד הצמד נסחר מעל  76.30ניתן לחפש אותו ללונג
אך במקרה והרמה נשברת נראה את הצמד יורד וממשיך את המגמה הראשית לפחות עד . 75
אוסטרלי/דולר  -המטבע האוסטרלי נפל בחדות בשבועות האחרונים ביחד עם השוק וזאת לאחר שקבע שיא כל זמנים חדש
שממנו הוא נפל יותר מ 1000-פיפס .בשלב זה הצמד סיים את התיקון הטכני לאחר מהלך הירידות והצפי הוא להמשך
היחלשות האוסטרלי מול הדולר עד רמת . 0.99-1.00

זהב  -הזהב פרץ את שיא כל הזמנים שאליו הגיע שבוע שעבר  $1810ודוהר קדימה על רקע המשך החששות בכל הנוגע
לצמיחה הכלכלית ולהורדות הדירוג שממנה סובלות המדינות כמו ארה''ב וכמה ממדינות באירופה והרשימה של המדינות
שמורדות בדירוג רק הולכת וגדהל .מכיוון שאין לנו נתונים היסטוריים באזורי המחירים האלה היעדים יהיו רמות התנגדות
פסיכולוגיות והן  $1900ו . $2000-יש לציין שהזהב נמצא בקניית יתר גבוהה ביותר ובמידה ויגיע תיקון הוא יהיה אלים ויעדו
יהיה  $1660שם ישנו גאפ פתוח.
כסף -הכסף איבד את המתאם והקורלציה עם הזהב בתקופה האחרונה ואנו איננו עדים לעוד ריצות אמוק להן הורגלנו בסחורה
זו וכנראה שהזהב שב לתפוס את הבכורה בסחורות החמות כמפלט בטוח ,הכסף עולה לכיוון  $42.23השיא האחרון שלו
ופריצתו תביא להמשך עליות עד אזורי ההתנגדות הבאים ,$45.70 ,$43.13 -ושיא כל הזמנים .$50
נפט -הנפט ממשיך בדרכו מטה לאחר שביצע תיקון טכני עד רמת פיבו'  50%והיעד שלו זה השפל האחרון אליו הגיע במהלך
היורד הקודם  , $75.71משם אם נקבל שבירה הנפט ימשיך בדרכו עד לרמת ה $70-ולאחר מכן  $60שמה נמצאת רמת
הרחבת פיבונאצ'י . 150%
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד“ק בניו
יורק .מדד הנסד“ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .לאחר שהתמתנו ירידות השערים בשבוע שעבר חזר מדד הנסד"ק  100לרדת בעוצמה
השבוע וכעת )לאחר נעילת המסחר של יום ה'( הוא נמצא סביב הרמות הנמוכות של שבוע המסחר הקודם סבי ב ,2030/50
חובת ההוכחה תהיה שוב על הקונים ונראה האם הם יגיעו שוב סביב רמות אלה .טכנית ניתן לראות בגרף איך עלה מדד
הנסד"ק לבדוק אזור תמיכה אופקי שנשבר ששולח אותו כאמור לרמות הנמוכות של השבוע שעבר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים גם השבוע אולם נתמך בצורה יפה מאוד מעל רמת 4800
הנקודות ומשם רשם עליות שערים חדות אולם ביום המסחר האחרון שוב רשם ירידה חדה והגיע לרמת תמיכה נקודתית ברמה
של  5100נקודות .רמת  4800הנקודות החזיקה מעמד גם לפני שנה ולעת עתה נראה שהיא מהווה התחתית של התיקון
הנוכחי כלפי מטה.
מדד  DAXגרמניה – מדד המורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובלים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .מדד הדקס הגרמני ממשיך גם השבוע את
המגמה השלילית מהשבוע שעבר והיום )בוקר שישי( הוא יורד לבדוק את הנמוכים של שבוע המסחר הקודם שנמצאים סביב
 5500נקודות .הצפי שלנו הוא שבירה של רמה זו ובמידה ונראה חזרה מעליה בטווח של ימים ובמידה ושפל שיוצר לא יהיה
עמוק מידי ייתכן שיהיה אפשר לקחת כאן מהלך מתקן של מספר שבועות למעל עם יעד ראשוני סביב  5800-6100נקודות.

ניתוח מניות
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – המניה נעלה שבוע מסחר חיובי לאחר הירידות החדות של שבוע המסחר הקודם ,טכנית ישנם שני גאפים פתוחים
האחד שלא הצליח להסגר השבוע ברמה של  5200נקודות והשני ברמה של  ,4700כמו כן הנמוך האחרון נמצא סביב 4500
נקודות וברצועה זו של  4500/700נקודות סביר מאוד שימתינו הקונים.
לאומי ) -(604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית 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 -בניגוד לבנק הפועלים מניית לאומי טרם שברה את הנמוך האחרון של המשבר הנוכחי ונמצא עדיין מעליו ,רצועה
של  1250/34מהווה תמיכה לטווח הקצר כששבירה של רמה זו ככה נראה תעמיק את ירידות השערים ואולי אף מעבר ל 1200
נקודות.

פועלים ) -(662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .ביולי  2008הושלמה
עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני – המנייה נותרת תחת איתות שלילי בשלב זה –כאשר ביום המסחר האחרון שוברת המנייה את רמת התמיכה
החשובה על .1358 -לכן רמה זו הופכת כעת להתנגדות חשובה במונחי סגירה .רמת התמיכה הבאה הקרובה נמצאת על
.1300
אבנר ) - (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -מבט טכני מראה כי המנייה שעדיין נמצאת תחת מהלך שלילי ,נסחרת כעת בטווח רוחבי של  170-189כך שרק
יציאה מתחום זה יאשר איתות נוסף המשכי.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' .טכנית היא נקבעת
בחו"ל ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין משהוא חדש מהותית ,המנייה שתחת איתות שלילי,
עדיין נותרת מתחת לרמת  40דולר בגרף השבועי וכל שכך אין אפילו איתות ראשון לשינוי .בגרף היומי רמת –אזור  41מהווה
התנגדות קרובה חשובה .לסיכום כל אזור  40-41הינו טווח התנגדות כעת ורק יציאה מעל לטווח זה יאשר איתות חיובי לתיקון
עולה.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מניות החברה נותרות עדיין תחת איתות שלילי כאשר בשלב זה
המנייה נותרת במהלך רוחבי על תמיכה בטווח –  750-800במונחי סגירה  ,כאשר יציאה מטווח זה יאשר את האיתות
ההמשכי.

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.

