הסקירה השבועית של ספונסר – 21.02.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א .מדדי המניות המובילים
נסחרו לאורך כל השבוע בטריטוריה החיובית ,מדד ת"א  75בלט לטובה כשעלה בכ 3.5% -בהובלת מניית איתוראן שזינקה
בלמעלה מ .16% -עוד בלטו לטובה מניות סאני ,גיוון אימג'ינג' וסמייל 012שעלו בכ 12% -בממוצע כל אחת ,בצד השלילי נציין
את מניית גולף שירדה בכ .4% -באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות של כחצי אחוז בממוצע כשמדד התל בונד
השקלי עלה בכ 1% -לאור ההפתעה השלילית במדד המחירים לצרכן שפורסם בתחילת השבוע וירד ב .0.7% -באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת לאור עליית תשואות חדה באג"ח ל 10 -שנים בארה"ב מחד ,וההפתעה במדד כאמור מנגד.
השחרים השקליים נסחרו בעליות שערים של עד  0.7%והגלילים צמודי המדד נסחרו בירידות שערים של כ 0.6% -בטווח
הקצר .מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה האחרונה ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף התחזק ב ,2.60% -מדד ת"א  75עלה  ,3.53%מדד הבנקים עלה ב ,1.61% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  0.74%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .4.19%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של  0.5%לרמה של  3.76ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים נאות במהלך השבוע החולף לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות באזור  1140נקודות,
כעת ההתנגדות החשובה מלמעלה נמצאת ברמה של  1180הנקודות ופריצה שלה תהווה איתות קניה נוסף עם יעד ברמת שיא
כל הזמנים באזור  1250נקודות .רק ירידה מתחת לרמת  1140הנקודות שהפכה לתמיכה תהווה איתות שלילי שיסמן תיקון
טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון  1100נקודות .לדעתנו מדד המעו"ף ירשום שיאים חדשים עד חודשי הקיץ.
שקל-דולר – הדולר נתמך בצורה יפה כפי שניתן לראות בגרף המצורף מעל רמת התמיכה הקריטית באזור  3.65ש"ח לדולר
והשבוע רשם עלייה קלה נוספת ונסחר סביב רמת  3.76ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה נמצאת ברמות של  3.63-3.70ש"ח
לדולר וכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע היא לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק במקרה של פריצה ברורה
והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  FTSE100בריטניה – המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך בפעם השלישית באזור  5000הנקודות ומאז רשם עליות שערים
חדות ורצופות ,כעת המדד צפוי להבחן ברמת ההתנגדות של  5400הנקודות ולאחריה רמת  5600נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ) – (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות
מוטסות ,יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות
בתכנון ,פיתוח ,יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום
הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.
אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור
מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון :שליטה בקרה ותקשורת
 יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס ,מערכות לעיבודותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות תקשורת ,מוצרי הדמאה תרמית,
מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה ממשיכה להתכנס בתוכ תבנית
ההתכנסות היורדת בשלב זה  ,בתוכ טווח ההתכנסות ניתן לראות את רמת אזור  24000כרמת התנגדות  ,הקרובה
כאשר אתות חיובי לתקרת התעלה יינתן רק בפריצת רמה זו .מנגד תמיכה ברמת  22800אופקית  -לסיכום – עדיין
תחת דשדוש.,לטווח הקצר.
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 בתחוםהתקשורת הסלולרית.

 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנוייםניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי  ,המנייה השבוע פרצה התנגדות טווח
מהלך רוחבי על רמת  985והיא מתחילה להתבסס מעל רמה זו שמהווה תמיכה בשלב זה .יעד בשלב זה כטווח רמת
המסחר הרוחבי שנפרצ ,כלומר ברמת אזור .1045
טאואר ) – (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים ,ומספקת שירותי
ייצור משלימים ותמיכה בתכנון .בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ,מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים
מעורבי אותות ,מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי.
טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב NASDAQ-והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המנייה נמצאת תחת מהלך עולה
חיובי בשלב זה  ,שנתון במסגרת תעלה עולה .ביום המסחר האחרון הגיעה המניה לתקרת התעלה העולה בשילוב עם
מתנדים גבוהים  ,דבר המאשר אפשרות למימוש  ,בשלב זה כאשר התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  512אופקית.
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 מעל קו מגמה עולה ארוך טווח ולכן היא עדיין חיובית לטווח הארוך .יחד עם זאת העובדה כי
ממוצע נע  20חצה מלמעלה כלפי מטה גם את מ.נ 50 .וגם את מ.נ 100 .ואילו שני האחרונים קיבלו כיפוף כלפי מטה איננה
מעודדת במיוחד לקראת ההמשך .רמת ההתנגדות האופקית הקרובה שוכנת ב  5062נקודות ,פריצתה תהווה צפירת הרגעה
ואיתות חיובי ביותר לנייר ,מאידך רמת התמיכה הקרובה הינה קו המגמה העולה ואילו אחריה האופקית ב  4500נקודות,
שבירתה תהווה איתות לתיקון עמוק יותר בנייר.
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 .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – מאד השיא השנתי שנקבע בחודש נובמבר ,המניה נסחרת בתבנית של שיאים ושפלים יורדים ולכן כל זמן
שתבנית זו נשמרת הנייר שלילי .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  288000נק' ואחריה ברמת  ,300000פריצת שתיהן
תהווה איתות לונג משמעותי ,מאידך רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב  266000ושבירתה תהווה איתות מכירה מובהק ךנייר.
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.
ניתוח טכני – המניה שברה קו מגמה עולה מהתחתית ולא הצליחה לחזור ולהיסחר מעליו ,ולכן כל זמן שכך היא תחת מימוש.
יחד עם זאת ,ניתן לראות על הגרף היווצרות של תעלה יורדת מינורית כאשר רמת התמיכה המשמעותית ביותר נמצאת ב
 1508נקודות ,שבירתה תהווה איתות מכירה וסימן למימוש עמוק יותר בנייר .
כן פייט ביופרמה ) – (1094473החברה ,כן פייט ביופרמה בע“מ ,עוסקת בפיתוח תרופות לסרטן ומחלות דלקתיות
אוטואימוניות .מחלות אלו מאופיינות בגדילה ושגשוג לא מבוקר של תאים מסוג מסוים בגוף .פעילותן של התרופות שכן פייט
ביופרמה מפתחת בעיכוב התפתחות גידולים סרטניים ובעיכוב התהליכים הדלקתיים הודגמה במגוון רחב של ניסויי מעבדה.
ניתוח טכני – המניה פרצה קו מגמה יורד ונסחרת כעת בתוך תעלה עולה .רמת ההתנגדות המשמעותית הייתה ונשארה ברמת
 74נקודות ,פריצתה תחזיר את הנייר למסלול העליות ותסמן יעד ראשון ב ב  81.8נקודות ואחריו ב  87-88נקודות .מלמטה
רמת התמיכה שוכנת על מ.נ 50 .ברמת  64.5נקודות .לדעתי יחס סיכוי וסיכון מצוין בנייר לטווח הבינוני  /ארוך.
דלק נדל"ן ) – (1093293החברה ,דלק נדל“ן בע“מ ,מתעסקת בשלושה תחומי פעילות :השקעות בתחום הנדל“ן המניב בחוץ
לארץ :הפעילות מבוצעת באמצעות חברת הבת דלק בינלאומי והחברות המוחזקות שלה בחוץ לארץ .פעילות בתחום יזום
פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים בארץ .פעילות של רכישה ,ייזום ,פיתוח והקמה של מבנים מסחריים ,תחנות דלק ומבני
משרדים והשכרתם כנכסים מניבים.
ניתוח טכני – המניה מדשדשת בין רמת  380מלמטה לרמת  414מלמעלה ,פריצה או שבירה של התחום הנ"ל יתנו את הכיוון
הבא .בשלב זה למעקב בלבד והמתנה לפריצת הדשדוש.
שטראוס גרופ ) – (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 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 – נסחרת בתעלה עולה במגמת עליות ברורה .רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  5380נקודות שפריצתה תפתח
תבנית דגל עולה ותסמן יעד בתקרת התעלה העולה .רמת ההתנגדות האופקית החשובה שוכנת ב  5025נק' ושבירתה תהווה
לדעתי סטופ למי שמחזיק בנייר.
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.
ניתוח טכני – אחרי שהמניה יצאה מתעלה יורדת ונתנה איתות קנייה לטווח קצר ,היא פוגשת שוב את איזור ההתנגדות )שהיה
תמיכה לסירוגין( סביב  1700הנקודות ושם נבלמת בשלב זה .בשלושת ימי המסחר האחרונים נוצרה לנו מעין תבנית היפוך
לטווח הקצר .בשלב זה ,כל עוד אין פריצה ברורה של רמת ההתנגדות  ,1700הסיכון נראה שגובר על הסיכוי לטווח המיידי.
אבנר יהש ) – (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 .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים
והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח"
כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצויינים כאן הינם עובדים של השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תנועה רוחבית בין רמת התמיכה  146ורמת ההתנגדות  166הנקודות .בשלב זה ,ניתן
לזהות סטייה דובית מובהקת על המתנדים הארוכים – סטייה שצריכה להדליק נורה אדומה לסוחרי הטווח הקצר שכן גל
העליות האחרון שהביא אותה חזרה אל תקרת הדשדוש בוצע ללא גיבוי שלהם .בשלב זה יש לחכות ליציאה ברורה מהדשדוש
ולגזור יעד של  20נקודות בכיוון הפריצה .אגרסיביים יכולים לפתוח פוזיציית שורט קרוב להתנגדות עם  SLבפריצתה.
מכתשים אגן – ) – (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – המניה יושבת על רמת תמיכה בדמות רמת  1850הנקודות .רמת תמיכה זו שמחזיקה את המניה מזה מספר
שבועות הינה תיקון פיבונאצ'י  50%לגל העולה מחודש יולי .בשלב זה ניתן לקחת את המניה ללונג קרוב לרמה הנ"ל עם SL
צמוד כאשר שבירה של התמיכה תשלח אותה לכיוון  1800הנקודות שם התמיכה האחרונה בשילוב תיקון .61.8%

על רגל אחת
פז נפט ) – (1100007המניה תיקנה  50%מגל הירידות שהחל בחודש נובמבר וחזרה לרדת .בשלב זה נמצאת קרוב לתמיכה
פוטנציאלית ברמת  54000הנקודות .היפוך מעל רמה זו ייחשב לאיתות לונג אגרסיבי .שבירה של רמה זו עלולה לשלוח אותה
לכיוון  52000הנקודות.
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה לנו כי  ,המנייה ממשיכה להיתמך
על קו מגמה עולה לטווח הבינוני  ,בשילוב ממוצע  .50לטווח הקצר נראית מהלך של התכנסות עולה כאשר ההתנגדות
הקרובה נמצאת ברמת  750במונחי סגירה .פריצה של רמה זו ייתן יעד לרמת השיא באזור  .800תמיכה כאמור על קו
המגמה העולה בשילוב ממוצע  , 50שהיא מהווה גם את רמת הסטופ לסוחרים .ביום המסחר האחרון עמד ממוצע  50על
רמת .721
ישראמקו ) – (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית המנייה עדיין נשענת על תמיכת קו המגמה העולה
ארוך הטווח  ,וכל שכך המנייה עדיין חיובית .לאחרונה המנייה נמצאת בטווח מסחר רוחבי  ,כאשר ההתנגדות על רמת .62.7
התמיכה על קו המגמה העולה ובשילוב ממוצע  , 50שנכון ליום המסחר האחרון עמד ברמת  . .56אתות יינתן ביציאה מטווח
המחירים שצויין.
אורמת ) – (260018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי היא נסחרת במהלך רוחבי לאחרונה ,
וזאת לאחר מהלך יורד  .טווח התנועה כעת היא – ....3075-3200יציאה מתחום זה ייתן אתות בהתאם.

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.

