הסקירה השבועית של ספונסר – 22.05.2011
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 – שבוע מסחר רגוע ,מלווה במגמה שלילית בעיקר במניות השורה השניה והשלישית עבר על הבורסה
בת"א .המדדים המובילים סיימו בירידות שערים של כ 1% -בממוצע כשמדד המעו"ף דווקא הצליח לסגור בצד הירוק בזכות
עליות שערים במניות הגדולות במדד בזק ,כי"ל וטבע .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות פרולור ביוטק שעלתה בכ10.5% -
והוט שקפצה בכ 7% -לאחר שפרסמה דו"חות טובים במיוחד .מנגד ,בצד השלילי נציין את מניות כור ומנופים שירדו בכ-
 10%כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה חיובית ,מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.25% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
המסחר לווה באווירה אופטימית ובירידת תשואות .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו עליות שערים חדות
בטווחים הארוכים של כ 0.65% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בכ 0.1% -לאורך כל העקום .מחזורי המסחר
היו נמוכים במיוחד לעומת הממוצע ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.19% -מדד ת”א  75ירד ב ,1.53% -מדד הבנקים ירד ב ,1.66% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע ירידה של  0.22%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .3.81%בשוק המט”ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי
ונסחר ברמה של  3.49ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.2% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1293נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד נתמך כצפוי מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1280נקודות ומתחילת החודש הוא מדשדש בטווח צר
במיוחד שבין  1280-1300נקודות .רק שבירה ברורה של רמת תמיכה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד ברמה של
 1220נקודות .כל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה בצורה ברורה את איזור  1345-1350נקודות לא יתקבל איתות קניה )לונג(
אולם ברגע שפריצה כזו תתרחש אנחנו צפויים לקבל מהלך עולה חד ומהיר של כ 10% -ולדעתי מהלך כזה צפוי להגיע והוא
רק עניין של זמן.
שקל-דולר – הדולר נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי לאחר שבתחילת השבוע התחזק בצורה חדה עד לרמת ההתנגדות
סביב  3.55ש"ח לדולר אולם משם חזר לרדת כלפי מטה וישנו סיכוי גבוה שהמטבע האמריקאי יחזור לבקר ברמות הנמוכות
של  3.20-3.40ש"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 ממשיך לדשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שעדיין לא הצליח לפרוץ
את רמת ההתנגדות החזקה סביב  6100נקודות .רק פריצה ברורה כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סיים את שבוע המסחר בירידות שערים בסיכום שבועי עלה קלות בדומה לשאר השוק .ניתן
לראות את הלחץ למטה שקיים על מניות הבנקים ,המדד עושה שיא יורד נוסף כשהפעם המוכרים מגיעים ברמה של 1320/2
נקודות ,רמת תמיכה חזקה נמצאת סביב  1290נקודות ,למרות שהשבוע ראינו מחירים נמוכים מכך ,עדיין שבירה של אזור
זה בצורה ברורה תשלח את מדד הבנקים לתיקון עמוק יותר ולבדיקת רמת התמיכה סביב .1250
מדד נדל"ן  – 15מדד הנדל"ן ירד קלות בסיכום שבועי וממשיך להיות חלש מהמדדים המובלים .בגרף המחיר ניתן לראות
את סגירת הגאפ ביום ראשון האחרון סביב  339נקודות והחזרה המהירה למעלה בהמשך השבוע .המדד נמצא קרוב לאזור
התנגדות סביב  348/50נקודות שם ייבחן להמשך.
מדד יתר  – 50המדד החלש ביותר בבורסה המקומית כפי שניתן לראות בגרף ה מצורף ,מהשבירה של  422נקודות שהוא
השפל האחרון שגם נבדק מלמטה המדד פשוט "נוזל" וכל יום מאבד כמה עשיריות מערכו .כפי שציינו בסקירות האחרונות
נראה כי הוא בדרכו לאזור הנמוך האחרון סביב  400נקודות שם ייבחן להמשך.

ניתוח מניות
ישראמקו ) – (232017השותפות ,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 .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתוח טכני -מראה כי המנייה מצוייה לפני התנגדות על  45.53ועל
תמיכת ממוצע  , 50ולכן אתות טכני קרוב יתבצע ביציאה מהתחום הנ"ל ,כאשר ממוצע  50ליום המסחר האחרון הינו
ברמת .42-כעיקרון כל עוד שהמנייה מעל ממוצע  50אינ כל אתות שלילי בשלב זה  ,למרות תנועה דובית של המתנדים.
למעקב.
.42.3
ברמת
ננעלה
האחרון
המסחר
ביום
שיכון ובינוי ) – (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות
המשיקותה או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתוח טכני
למנייה עלה גם בשבוע החולף ולמעשה אין הרבה שינוי מאז .טכנית  ,נראה כי עדיין קו המהלך העולה ארוך הטווח עושה
את העבודה והמנייה נותרת מעל תמיכתו .לאחרונה ניכרת התכנסות מחירים  ,בתחום  1000כהתנגדות ו 900-כתמיכה ,
כאשר אתות מהותי יתקבל ביציאה מתחום זה  .ל מע ק ב.
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 .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים
והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני –מראה כי
המנייה מתכנסת כבר מספר חודשים  ,כאשר השבוע שוב נגעה בתמיכת תבנית ההתכנסות .יכולת לפתוח בגאפ עולה
ביום המסחר הבא יפתח תבנית "אי" שורי ,מה שייתן אתות חיובי לפחות לתקרת ההתכנסות ובאזור .253-ברור ששבירת
תמיכת ההתכנסות יוציא מנגד –אתות שלילי .התמיכה ברמת  .217למעקב.
פריגו ) – (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב’  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
נקיון.
מוצרי
דטרגנטים,
סבונים,
טואלטיקה,
קוסמטיקה,
מוצרי
הכולל
הצריכה
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להסחר במגמת עליות ברורה ,לאחרונה עברה מימוש בריא ונתמכה על רצועה ברורה בין רמת
 84ל  84.5דולר .בשלב זה להערכתי ניתן לקנות את הנייר ולהציב סטופ ברור על התמיכה שצויינה ,מלמעלה ההתנגדות
הקרובה שוכנת סביב רמת  ,89.4$פריצתה תשלח לניסיון התמודדות עם השיא השנתי.
טבע ) – (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב ל-
 90%ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה הייחודי
הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
IVAX
רכישת.
ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי .המניה ממשיכה בתיקון העולה של השבועות האחרונים כאשר פניה בשלב זה
להתמודדות עם ההתנגדות ב  $51.1למניה ,פריצה של רמה זו תמסן יעד עולה נוסף סביב  ,$54.5התמיכה הקרובה שוכנת ב
 47.6ולכן שם יש להציב את הסטופ למי שמחזיק את הנייר .לסיכום ,פריצת  51.1תהווה איתות טכני חיובי ותאפשר כניסה ללונג
בנייר.
מזרחי טפחות ) – (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית ,ובפעילות
משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו”ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות בפעילויות שונות
הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות ,חתמות והנפקות,
הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את מלוא החזקותיו בבנק
. 25
ת”א
מדד
תחת
נסחרות
החברה
מניות
יהב.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתנועה רוחבית בין רמת  5700מלמעלה לרמת  3540מלמטה ,פריצה תסמן יעד מיידי ב  5800ואילו
שבירה תסמן יעד יורד ל  ,5400להערכתי הסבירות לתנועה למעלה גבוהה יותר כרגע ולכן ניתן לנסות ולרכוש את הנייר עם סטופ
צמוד על התמיכה הקרובה.
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

אלו.
גלם
חומרי
על
ניתוח טכני – המניה מתהפכת השבוע על רמת  5500נק' ונועלת את השבוע מעל ממוצע נע  50אך מתחת להתנגדות אופקית ב
 5860נק' ,המשך תנועה עולה בשבוע הבא ופריצה של ההתנגדות שצוינה תסמן יעד עולה לרמת  6270נק'.לסיכום ,פריצת 5860
תהווה איתות קניה ראשוני לנייר להערכתי לכך יש לצפות כרגע.
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 – נסחרת בתנועה רוחבית בימים האחרונים ,בין ממוצע  200מלמטה לממוצע  50מלמעלה .התנגדות נוספת
שוכנת ברמה האופקית  1750נק' ,פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יהוו איתות טכני טוב להמשך .להערכתי בשלב זה
הסבירות להיפוך כאן וחזרה לעליות גבוהה יותר ולכן ניתן לדעתי לרכוש את הנייר להציב סטופ קרוב ונוח ברמת  1680נק'.
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 – לאחר מימוש רווחים שהיה בנייר בתקופה האחרונה ,ניתן לזהות כי בימים האחרונים מתקיימת תנועה רוחבית
בין רמת  1670מלמטה ל  1733מלמעלה ,יציאה מהתחום הנ"ל תהווה איתות טכני משמעותי להמשך .להערכתי היפוך כאן
וחזרה לעליות זו האופציה הסבירה יותר.
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 .כמו כן ,פועלת החברה לישראל
25
ת”א
מדד
תחת
נסחרות
החברה
מניות
נוספים.
עסקים
ופיתוח
לייזום
ניתוח טכני – לאחר המימוש של השבועות האחרונים המניה נסחרת מתחת לרמת  ₪ 4000וכל זמן שכך אין איתות לקניה
מחודשת של המניה ,התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  ₪ 3700למניה כאשר שבירה שלה תביא להעמת התיקון היורד.
להערכתי ,בשלב זה הסבירות להיפוך ופריצת  4000גבוהה יותר כאשר במקרה שכזה יסומן יעד עולה מיידי ב  4200ואחריו
ב  .4400לסיכום ,בפריצת  4000יתקבל איתות קניה ראשוני בנייר ולכך לדעתי יש להמתין כרגע.

על רגל אחת
רציו ) – (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיינ נותרת מתחת התנגדות
קו מגמה יורד לטווח קצר .ככלל עדיינ המנייה נתונה תחת מימוש  ,ורק יכולת פריצת קו המהלך היורד יאשר אתות חיובי
ראשוני כל שהוא עם יעד קרוב על .48.4-רמת התנגדות קו המהלך +אישורו -הינו .42.6-כאשר התמיכה על רמת .40
יציאה מתחום  -40 \42.6יאשר אתות בהתאם .
טבע ) – (TEVAמניית טבע  ,הנסחרת במקביל אצלנו במדד ת"א  25וכן בארה"ב  ,תיקנה לאחרונה -במעט חלק מהמהלך
היורד שלה לאחרונה .טכנית  ,רמת אזור  50דולר מהווה כעת התנגדות  ,כאשר המנייה לאחרונה פרצה קו מהלך יורד
 ,תוכ מחזורי מסחר גבוהים .השאלה כעת האם זה רק תיקון טכני למהלך היורד או שינוי?...והתשובה הטכנית הינה  ,שחוץ
מרמת התנגדות אזור  50הדולר הקרובה יש לנו את ממוצעי  50ו 200-כרמת התנגדות באזור  50.8- 50.3-דולר  ,ורק
פריצתם יאשר כנראה שינוי מהותי ולמעשה סיום המהלך היורד כמגמה ,לפחות לטווח הקצר –בינוני.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpובורסה 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.

