הסקירה השבועית של ספונסר – 22.01.2012
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 רשמה שבוע שלישי רצוף של עליות שערים בעקבות האווירה החיובית השוררת באירופה
לאור כמה גיוסי חוב מוצלחים נוספים ונתוני מאקרו טובים מכיוון ארה"ב .מדדי המניות המובילים עלו בכאחוז בממוצע בשבוע
החולף למעט מדד הגז ונפט שירד בכ 2.3% -בהובלת מניית רציו שצנחה בכ 12% -לאחר ששותפויות "לוויתן" עדכנו בחדות
כלפי מטה את פוטנציאל הנפט ברישיונות ,אך גם עדכנו מעלה את פוטנציאל הגז .העדכון ,הנובע מאימוץ כללי הדיווח החדשים
שהנהיגה רשות ניירות הערך ,פורסם לקראת קידוח האקספלורציה ב"לוויתן" שהתחדש השבוע ,כשנה לאחר שהופסק .העדכון
מגלה הסתברות טובה למציאת כ 600-מיליון חביות נפט וכן  4טריליון רגל מעוקב ) (TCFנוספים של גז טבעי ,כמות המהווה
כרבע מכמות הגז שהתגלתה עד כה בשכבות הגבוהות יותר במאגר .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות אלקו החזקות ,מגדל
ביטוח ופרולור ביוטק שעלו בכ 10% -בממוצע כל אחת כשהאחרונה ירדה לקראת סוף השבוע למרות שדיווחה על תוצאות
ביניים חיוביות של ניסוי קליני בהורמון הגדילה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית ורשמו ירידות
שערים קלות של כ 0.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) ירדו לאורך כל העקום ובכ 0.25% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי
בסיכום שבועי .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2..0% -מדד תא  75עלה  ,2..0% -מדד הבנקים עלה ב ,...0% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  ..02%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .0..0%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 ..02%לרמה של  3.784ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.7% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1137נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  1000הנקודות (שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה
ומשמעותית) תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.78ש"ח לדולר לאחר יום מעט
מפתיע שעבר אתמול על זירת המסחר .ההפתעה העיקרית היתה כשהאירו התחזק (ב 0.75% -בקירוב) מול הדולר
האמריקאי ,דווקא בתקופה כזו כשהתחזית לעתיד הקרוב בגוש האירופאי איננה בהירה כל כך .דבר אשר בכל זאת מציג לפנינו
אופטימיות מסויימת הוא הצלחת ההנפקות האחרונות של אגרות החוב הצרפתיות והספרדיות .ההצלחה התבטאה גם בפרק
הזמן הקצר שבהם הביקוש מיצא את ההיצע באופן מהיר מהצפוי לשתי אגרות החוב ,והדרך השניה לביטוי הצלחת ההנפקה
היא היקפי ההנפקות שנאמדו אמש ב 6.6 -מיליארד אירו לספרד (כשבמקור היתה מעוניינת בגיוס של  4.5מיליארד אירו בלבד)
ו 7.97 -מיליארד אירו לצרפת שציפתה לגייס בהנפקה זו היקף של  8מיליארד אירו( .קרדיט ל .)IFOREX -כעת כל עוד הדולר
נסחר מעל איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ידשדש בשבועות הקרובים כשהיעד הראשון נמצא באיזור
 3.90ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי עלה בשבוע החולף לאחר שפרץ בצורה יפה את ההתנגדות ברמת 5600
הנקודות אולם כרגע הגיע ונעצר סביב ההתנגדות של  5750נקודות ובמידה והמדד יצליח לפרוץ כלפי מעלה היעד הבא נמצא
באזור  6100נקודות.
מדד הבנקים -מדד הבנקים מסיים את השבוע מעל רמת  1000הנקודות ובליווי מחזור ער ביום המסחר האחרון ,כמו כן ניתן
לראות שטרם פרץ את אזור ההתנגדות ברצועה של  1000/7נקודות מעל אזור התנגדות נוסף סביב  1030שפריצתו ככל
הנראה תשלח את המדד לרמות של  1100נקודות.

ניתוח מניות
הוט ( - )0.22..החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה (במישרין או
בעקיפין) ,באספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים בפריסה ארצית.
שירותי קבוצת הוט כוללים שירותי גישה לאינטרנט מהיר רחב פס על גבי תשתית הכבלים ללקוחות פרטיים ועסקיים ,אספקת

ציוד קצה הנדרש למתן השירותים ותחזוקה ,שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,שירותי תמסורת
ותקשורת נתונים ,שירותי גישה מרחוק ,שירותי  IP-VPNוכן שירותי תשתית  -הפצת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים עבור
החברה ושירותי מוקדי שידור .הוט משווקת את שירותיה תחת שם המותג .HOT
ניתוח טכני – המניה הגיעה בתחילת השבוע לאזור התמיכה סביב  4400נקודות וביום שני התהפכה למעלה במחזור מסחר ער
מאוד ,בימים שלאחר מכן המניה בצעה "מנוחה" מהעלייה החדה דבר שמחזק את המשך המגמה החיובית ,סגירה מעל 4600
תתמוך בהמשך מהלך עולה עם יעד קרוב סביב  4800/50נקודות.
אפריקה ( - )...2.0החברה ,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 – המניה בצעה מהלך עליות חד מאוד מתחילת השנה עד אזור של  1450נקודות שבולם אותה בפעם השלישית
מתחילת השנה ,סגירה מעל רמה זו תשלח את המניה לסגור גאפ מעט מתחת ל  1500נקודות ולהמשך המגמה החיובית עם
יעד מלא סביב  1600/20נקודות.
כלכלית ירושלים ( - ).102.2החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב'  2009בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני – המניה עלתה השבוע בחדות לאחר הודעת החברה על בחינה של מיזוג עם חברת מבני תעשייה .בסיכום שבועי
המניה נבלמה סביב אזור של  2800נקודות וכשלה לסגור מעל רמה זו ,סביר שנראה מימושים קלים לפני מהלך עולה מחודש
עם יעד סביב  3000נקודות.
אלביט מערכות (  - ).20..01החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר
נראית תמונה רוחבית צרה בתחום הטווח 15430-16100 -כאשר איתות יציאה מטווח זה יאשר איתות מיידי לטווח הקצר.
איתות חיובי מהותי יתקבל רק בפריצת רמת  16600-ותבנית יורדת .למעקב.
דלק קבוצה ( - ).201.00החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנמצאת עדיין תחת מהלך עולה מתקן  ,נמצאת כעת בהמשך התכנסות מחירים כאשר
רמת  82845הינה התנגדות חשובה במונחי סגירה כעת  .רק יכולת סגירה מעל יאשר המשך מהלך עולה .התמיכה הקרובה
כעת נותרת על רמת  75000ובשילוב קו תמיכה עולה  .יציאה מהתחומים שהוזכרו יאשרו האיתות המרכזי הבא .למעקב.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,רמת  46דולר
מהווה התנגדות קרובה לעומת רמת  44שנותרת כתמיכה כעת .יציאה מטווח זה יאשר את האיתות הבא.
ישראמקו ( - )0.02..מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי -רמת אזור  52.3מהווה כעת שוב תקרת
תבנית עולה שהמניה קרובה אליה  ,ולכן סביר כי נראה מימוש בקרוב כאן  ,תמיכה קרובה באזור .50
נייס ( - )NICEמניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  , 25וגם בחול במדד הנאסדק .היות וטכנית היא נקבעת בחו"ל אזי
הניתוח הטכני מסתמך על גרף חו"ל -ממנו נובע כי-המניה  ,נמצאת כרגע בדשדוש במונחי שערי סגירה בתחום  34-35דולר
כאשר האיתות הבא יתקבל בסגירה מחוץ לטווח זה כאמור.
כיל ( - )00.2.1מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  , 25וגם בחול במדד הנאסדק .היות וטכנית היא נקבעת בחו"ל אזי
הניתוח הטכני מסתמך על גרף חו"ל -ממנו נובע כי-המניה  ,נמצאת כרגע בדשדוש במונחי שערי סגירה בתחום  34-35דולר
כאשר האיתות הבא יתקבל בסגירה מחוץ לטווח זה כאמור.

נייר חדרה ( - )..02.0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המניה נכנסת לתחום אזור מסחר
רוחבי בטווח –  16000-17590וזאת לאחר תיקון עולה חד יחסית -שראינו לאחרונה במניה .בשלב זה האיתות הבא יתקבל
ביציאה מתחום מסחר הנ"ל -כאשר האיתות יאשר על סיום התיקון או על המשך המהלך העולה המתקן כאמור.
רמי לוי ( – )..21011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי -רמת אזור  13000מהווה התנגדות
מהותית בשלב זה ,ורק יכולת סגירה ברורה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף למניה .נציין גאפ פתוח ברמת 12380
ותצורה טכנית יחסית גבוהה כעת.

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 מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

