הסקירה השבועית של ספונסר – 22.12.2013
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 במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים במדדים המובילים .מדד
המעו"ף סגר בירידה של כ ,3.0% -בעיקר בגלל הצניחה של מניית אופקו שירדה השבוע בכ .03% -שאר המדדים רשמו עליות
שערים נאות ,מדד הטכנולוגיה זינק בכ 4% -בהובלת מניות לייבפרסון ואיזיצ'יפ שעלו בכ 00% -כל אחת .מדד היתר  03עלה
בכ 0.0% -בהובלת מניית בריינסוויי שזינקה בכ ,01% -ומדד ת"א  50עלה גם הוא בכ 0.3% -בהובלת מניות מזור רובוטיקה
וטאואר שקפצו בכ 01% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 3.10% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 3.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 3.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,9..0% -מדד ת"א  50עלה ב ,4..3% -מדד הבנקים עלה ב ,9.00% -מדד הנדל"ן 00
רשם השבוע עליה של  2.4.%ומדד נפט וגז עלה ב .2.91% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ 9.4% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  0.00ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 3.0% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0030נקודות .לאחר שהמדד שבר בצורה מפתיעה את רמת  0003הנקודות שהייתה אמורה לשמש כתמיכה כלפי מטה,
הוא נתמך סביב רמת  0003הנקודות ,ורק שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי עם יעד של  0350הנקודות .לעת עתה,
נראה כי רוב הסיכויים שהמדד יחזור בקרוב כלפי מעלה ,לאזור השיא השוכן ברמה  0013נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט בשבוע החולף מול השקל ,התייצב מעל רמת  0.03ש"ח לדולר ונסחר היום
(שישי) ברמה של  0.00ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,המסחר בבורסת וול סטריט נחתם במגמה מעורבת ללא תנודות
משמעותיות .בארה"ב פורסמו מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה .הנתונים שפורסמו מצביעים שהדרישות לשבוע שעבר
עמדו על  053אלף לעומת צפי של  001אלף כאשר הדרישות שנרשמו בשבוע הקודם עמדו על  011אלף .נתוני מכירות הבתים
הקיימים עמדו על  4.3מליון ,כאשר הצפי בשוק עמד על  ,0.34וזאת לעומת  0.03מליון מכירות בתים בחודש הקודם( .קרדיט
ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת,
כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור  0.03ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת – מדד קאק 43הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  43המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )3331מדד המניות הצרפתי ירד בצורה חדה בשבועיים האחרונים אולם התהפך כצפוי
מעל אזור התמיכה החשוב באזור  4333-4003הנקודות ,וכל עוד רמה זו לא נשברת ,המדד נשאר עדיין באיתות קניה טכני,
עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של  4033נקודות .במקרה של שבירה כלפי מטה יתקבל איתות מכירה ,עם יעד ברמה של 0133
נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך עוד קצת למטה בתחילת השבוע ,גם מחוץ לרצועת בולינג'ר תחתונה וגם לעבר אזור
תמיכה אופקי סביב  031350נקודות שהכניס קונים למדד .טכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד נכנס לתצורה יורדת
ולתיקון יורד של העליות האחרונות ,המדד ייצר שני שיאים יורדים ושני שפלים יורדים כששבירה של אזור התמיכה שצוין לעיל
יעמיק את התיקון הטכני במדד.
מדד הנדל"ן  – 21מדד הנדל"ן בדק את אזור התמיכה האופקית סביב  01055בתחילת השבוע והצליחה להחזיק מעליו כששוב
בדק תמיכה מינורית סביב  010ניתן לומר שהמדד נסחר מעל אזורי תמיכה חזקים מאוד בגרף ברצועה של  010-015נקודות
וכל עוד שמעליו ניתן את הקרדיט לקונים .יחד עם זאת ניתן לראות שגם הוא בדומה למדד הבנקים נכנס לתיקון יורד עם שיאים
יורדים על הגרף שבירה של  010יכולה להעמיק את התיקון היורד עם יעדים נמוכים ותחנה סופית סביב  043נקודות.
מדד ת"א גז ונפט – גם מניות הגז ונפט תיקנו את ירידות השערים האחרונות בתחילת השבוע ,אולם סיימו אותו בקול ענות
חלושה .המדד טכנית נבלם מתחת לשפל האחרון סביב  0310אותו שבר בשבוע המסחר הקודם וצוין בסקירות האחרונות.
טכנית ,המדד נראה לא טוב וסביר שנראה שוב בדיקה של אזור תמיכה סביב  0333533נקודות בתקופה הקרובה לפני הכרעה.

ניתוח מניות
אופקו ( – )22.0134החברה ,אופקו הלת' אינק ,משקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה.
החברה הינה חברה זרה שנסחרת בארה"ב תחת הסימול  OPKובבורסה בת"א בעקבות רכישת חברת פרולור ביוטק בעסקת
מניות .בעקבות השלמת העסקה נכנסה החברה בהליך מקוצר למדד ת"א  .30בעל המניות הראשי בחברה הינו פיליפ פרוסט
יו"ר טבע.
ניתוח טכני – המניה הגיבה בדיוק לפי הניתוח שלנו שברה את כל התמיכות האחרונות והגיעו מעט מעל  1דולר שם נמצאת
תמיכה אופקית חזקה וממוצע  333ימים אחרונים .בשלב זה המניה נבלמה מעל רמת התמיכה החשובה שצוינה וייתכן שמכאן
יצא תיקון עולה כלשהו לירידות החדות האחרונות .חשוב לציין שהמניה למרות היותו גדולה ונסחרת בת"א  30מאוד תנודתית
ואינה מתאימה לכל משקיע5סוחר.
פריון ( – )22.0134החברה ,פריון נטוורק בע"מ (לשעבר אינקרדימייל) ,עוסקת בתחום האימייל ומציעה מגוון מוצרים
אינטרנטיים שמטרתם להעשיר ולהעצים את חווית המשתמש .בנוסף פעילה החברה בתחום סרגלי הכלים לדפדפנים.
ב ספטמבר האחרון דיווחה החברה על מיזוג עם חברת קונדואיט הפרטית שתפצל את פעילות סרגלי הכלים שלה ותמוזג יחד
עם פריון ,חלוקת המניות בין החברות נקבעה ל  03%לטובת בעלי מניות פריון 53% ,לטובת בעלי קונדואיט ו  3%לטובת עובדי
החברות .פריון הינה חברה דואלית שנסחרת במדד היתר  03והן בבורסת הנסד"ק תחת הסימול .PERI
ניתוח טכני – המניה הגיעה שוב לאזור תמיכה מהותיים סביב  3.1-03דולר למניה שם נמצאה בשבועות האחרונים .ביום
חמישי האחרון ,כתב בלוגר אמריקאי סקירה חיובית ואוהדת על המניה דבר שהביא לקונים ונעילה של קרוב ל  .0%סגירת
המסחר הייתה מעט חלשה מכיוון שהמניה נסחרה ברמות גבוהות יותר מוקדם יותר .פער המחירים שנוצר מעל אזור של 03.4-
 03.0היינו חיובי ואמור לתת המשך מגמה חיובית בתקופה הקרובה .יעד עולה בטווח הקצר נמצא באזור של  00.0דולר.
שבירה של  03.0וסגירה של הגאפ לא תבשר טובות בטווח הקצר.
כור ( – )13092.חברת כור תעשיות בע"מ הינה חברת אחזקות הפועלת בעיקר בתחומי אלקטרוניקה צבאית אגרו – כימיה
וכימיקלים אחרים .בן אחזקותיה ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.
ניתוח טכני  -גרף המניה מראה על מגמת עליה מתחילת השנה.לאחר פריצה של רמת התנגדות באזור של  0511נקודות יצר
אחריו פער בריחה בן רמת  1010לרמת  1433נקודות ויצר תמיכה חזקה על רמה זו שכרגע מדשדשת באזור זה של רמת
 1433לרמת  5033נקודות לערך פריצה של רמת  5033נקודות בשערי סגירה תהווה טריגר לכניסה ללונג.
מגדל ביטוח ( – )2912201חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פועלת במספר תחומים.ביטוח חיים וחסכון פיננסי
לטווח ארוך .ביטוחי בריאות.ביטוח כללי וכן שירותים פיננסים כגון ניהול נכסים פיננסים השקעות שירותי ביצוע בבורסה ועוד.
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה על התנגדות שהפכה לתמיכה על רמת  010נקודות כשבמהלך החצי שנה האחרונה כל ניסיון
לפרוץ רמה זו ,נכשל .לאחר שפרצה ,רמה זו הפכה לתמיכה עם  4נגיעות על הרמת  010נקודות ובמהלך השבוע האחרון
חזרו הקונים בעוצמה ושברו את קו המגמה היורד מרמת  135נקודות לרמת  031נקודות לערך ,מה שמראה על המשך
המומנטום לעליות נוספות בשבוע הקרוב כשהטריגר לכניסה ללונג יהיה בפריצת רמת  131נקודות.
אלביט מערכות ( – )29122.3החברה ,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .30
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן ,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,ביניהם את  ,03033 ,01333ואף את קו המהלך
העולה ארוך הטווח שהוא למעשה תקרת תבנית .לאחר שהגיעה לתמונה טכנית רוויה החלה המניה במימוש וחזרה מתחת לקו
המהלך שנפרץ.כעת רמת ,33333מהווה תמיכה אופקית  ,מול תקרת קו המהלך העולה באזור  30333כעת .מהלך רוחבי
בתחום הזה יאשר התייצבות וכנראה הכנה לראות את המניה ברמות שיא חדשות.
כיל ( – ).12923החברה,פועלת בתחומי,הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 0-סקטורים עיקריים:
כיל דשנים,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .30
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .לטווח הקצר נראית בברור תבנית התכנסות מחירים כעת
שלאחרונה נשברה,ולכן הופעל איתות שלילי .אזור  3553-3133הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה,קו מגמה שנפרץ
לאחרונה.רמת  3333הינה ההתנגדות הקרובה כעת.
בזק ( – ).49922החברה וחברות הבת שלה,עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .30
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא ,לאחר מהלך
העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים ,כאשר לאחרונה נכשל פריצה ,כעת אזור  100שהוא תקרת
ההתכנסות מהווה התנגדות קרובה .התמיכה של התכנסות המחירים נמצאת באזור  .011נחכה לאיתות.

על רגל אחת

אפריקה ( – )02292.מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה ,לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה לאחרונה לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש .אזור  103היא רמת ההתנגדות היורדת כעת ,וכל עוד מתחתיה האיתות
השלילי של המימוש הנוכחי  -תקף .רמת  133תמיכה קרובה.
כלכלית ירושלים ( – )201929מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,033וכן במדד נדלן .00המניה שנמצאת במהלך עולה
לאחרונה נמצאת במימוש מחירים .לאחרונה שברה קו מהלך עולה ברמת אזור  ,0003אולם השבוע חזרה מעל קו זה ,שעובר
לתמיכה קרובה כעת .היעד כעת נמצא באזור  0433שם קו מהלך יורד מהשיא השנתי.
חלל תקשורת ( – )290.431מניות החברה,התממשו בחדות לאחרונה,עקב אירוע פונדמנטאלי,שבהמשך הוברר כפתיר .עקב
כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .המניה שנכנסה להתכנסות מחירים לאחרונה ,נפרץ בשלב זה,
והיעד הנגזר מפריצה זו למעשה הושלם .כעת רק יכולת נעילה מעל  0333יאשר איתות חיובי נוסף.
חברה לישראל ( – )150925מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .30טכנית ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
לאחרונה אפשר להבחין בקו מהלך יורד שנוצר באזור התנגדות על  033333כאשר רק יכולת פריצתו יאשר איתות להמשך
התיקון העולה .תמיכה קרובה על .013333
מזור רובוטיקה ( – )2290111מניות החברה נסחרות לאחר מימוש לא קטן,כאשר אזור  0333-0303שהיווה רצועת
התנגדות,נפרץ השבוע ולמעשה גם קו מהלך יורד ראשי נפרץ .רמת  0003מהווה התנגדות קרובה ויעד קרוב כעת.
קמהדע ( – )2903220מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,033עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  0333היא אזור התנגדות מיידי ,ולכן רק פריצה כאן יחדש את האיתות החיובי .מנגד קו המהלך העולה הראשי
ארוך הטווח באזור  4333שנבדק מלמעלה השבוע,מהווה תמיכה חשובה ומהותית כעת.
דלק קבוצה ( – )29132.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .30ניתן לראות כי לאחרונה המניה מסיימת באיתות של שבירת
תבנית עולה ראשית ,ובשלב זה התמיכה כעת נעה סביב הטווח  .030333-031333רק יכולת חזרה לתוך התבנית שנשברה
לאחרונה ,יחדש איתות חיובי המניה,שכעת באזור .000333
רציו ( – )403921יה"ש רציו,נסחרות במדד ת"א  .033בשלב זה נראית תבנית התכנסות מחירים בין קו מהלך יורד באזור ,45
לבין אזור  43.3קו מהלך עולה ,מהותית כתמיכה .איתות מרכזי יתקבל ביציאה מתבנית זו.עוד ניתן להבחין כי מתגבשת גם
תבנית של יתד שורית ,בתחום אזורי ההתנגדות\תמיכה שהוזכרו.
אבוגן ( )2291911מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .033ניתן לראות לאחרונה,פריצת תבנית רוחבית עם יעד על ,5033
כאשר רמת  1033כרמת הפריצה האחרונה ,עולה להיות תמיכה קרובה חשובה .השבוע שוב נבדקה התמיכה מלמעלה.
ישראמקו ( – ).4.925יה"ש ישראמקו ,נסחרות במדד ת"א  .30טכנית לאחרונה ,נשברה קו המגמה העולה שנפרץ לאחרונה,
והופעל איתות שלילי ראשוני.עם זאת רק יכולת נעילה מתחת לרמת  ,53יאשר איתות שלילי ברור יותר.בשלב זה נראה כי
תמיכת  53נשמרת ורמת  53היא ההתנגדות הקרובה כעת.יציאה מתחום זה יאשר האיתות הבא.
דלתא ( – )0.5943מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .033לאחר מימוש שעברו לאחרונה,הושגה תמיכה בשלב זה באזור
 ,5333והחל תיקון עולה למימוש האחרון .יעד קרוב מסומן כעת ברמת  ,1033ושם תיבחן המניה להמשך טווח קצר.
ביוליין ( – )2292121לאחר מהלך חד השבוע ,יצאה המניה למימוש ,והנעילה השבועית מתחת קו מהלך יורד שנפרץ השבוע
ועבר לתמיכה ,מאשר למעשה המשך מימוש במניה 13-33 .הוא כעת אזור תמיכה מהותי.
אורמת ( – ).09921מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,033הגיעו השבוע שוב עד לרמת התנגדות באזור  ,3033ואף פרצו
רמת התנגדות זו .כעת נראה כי המניה דרכה לעבר רמת ,3053שם תקרת תבנית עולה נוכחית.
בזן ( – ).109.31מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .033ניתן לראות כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד
החד האחרון.רמת אזור  003-000שמהווה תמיכה קרובה כעת ,נבדקה מלמעלה ,ובוצע היפוך על תמיכה ,כאשר היעד הקרוב
נקוב כעת באזור .033
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