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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי נוסף עבר על המשקיעים בבורסה המקומית ,אחרי פתיחת שבוע מסחר חיובית הגיע
תיקון קל כלפי מטה שלא מנע מהמדדים המובילים לסיים בעליות שערים של כ 2% -בממוצע .מניית הוט בלטה לרעה
כשתיקנה כלפי מטה כ ,8% -השותפות גבעות עולם סיימה גם היא בירידה חדה של כ 6% -למרות זינוק חד בתחילת השבוע
שנבע מעוד הודעה שלא היתה מובנת מספיק למשקיעים .מנגד ,מניות פרוטרום ,כלכלית ירושלים ופיבי עלו בכ 9% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים קלות של כ 0.2% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה מעורבת ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים קלות של כ 0.1% -ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( עלו עד  .0.15%מחזור המסחר היה גבוה יחסית לאוגוסט ועמד על כ 1.6 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב ,1.94% -מדד ת”א  75עלה ב ,1.29% -מדד הבנקים הוסיף לערכו  ,2.51%מדד הנדל”ן
 15רשם השבוע עליה של  2.46%ומדד התל-טק  15עלה ב .0.8% -בשוק המט”ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסגר
ברמה של  3.79ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2% -בשבוע החולף והמשיך מהלך חיובי כמעט רצוף של כ 12% -מתחילת חודש יולי .בתחילת
השבוע נתמך המדד כצפוי בהתאם לתחזית מהשבוע שעבר באזור התמיכה החשוב של  1135-1140נקודות ומשם חזר לעלות
וכמעט ונגע ביעד המסומן ברמת  1180הנקודות שפריצה שלו תהווה איתות קניה משמעותי נוסף .כרגע ,רק שבירה ברורה
כלפי מטה של אזור התמיכה הנ"ל תהווה איתות מכירה כשיש סיכוי טוב שנדשדש בשבועות הקרובים בטווח של 1140-1180
נקודות .לדעתי ,ואני חוזר על כך כבר כמה שבועות רצוף ,בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד
השנה ראלי נוסף ושיאים חדשים במדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר דשדש במקום גם במהלך השבוע החולף .הדולר נסחר כעת סביב רמה של  3.80ש"ח לדולר שמהווה
רמת התנגדות כפי שניתן לראות בגרף המצורף והוא התייצב סביב רמות אלו בימים האחרונים .במידה והדולר ישבור את רמת
התמיכה ברמה של  3.75ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך ולרדת לכיוון התמיכה החזקה באזור של  3.63-3.65ש"ח לדולר שלא
צפויה להשבר גם בטווח הארוך .בנוסף ,כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה 4 -ש"ח
לדולר בחודשים הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם השבוע ירידות שערים חדות ביום חמישי ושוב הגיע לתחתית קו המגמה העולה .רק אם ההתנגדות
ברמות  6300-6400נקודות תפרץ נקבל מהלך עולה נוסף עם יעד ברמה של  7000נקודות .מנגד ,כל ירידה צפויה להעצר ע"י
קו המגמה העולה כפי שניתן לראות בגרף המצורף.
זהב -בסיום השבוע שעבר פרץ הזהב את אזור ההתנגדות על רמת  1215/20דולר והמשיך את המגמה העולה מרמת 1160
דולר .אתמול נרשם היפוך בזהב על אף הירידות בשווקים .מתנד ה  RSIנמצא ברמות גבוהות יחד עם היפוך בגרף המחירים
מזמינים תיקון יורד רמת תמיכה ראשונה נמצאת סביב  1215נקודות מתחת יש את אזור .1200/5
מדד  -s&p 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .ניתן לראות בגרף שהמדד תיקן מעט
השבוע את שבוע המסחר הקודם אולם מחזורי המסחר בעליות היו נמוכים משמעותית מימי הירידות ,אמש חזר המדד לרדת
וסגר ברמתו הנמוכה ביורת מזה חודש ,אזור של  1100נקודות יצא שיא יורד בגרף מה שמאשר למעשה את התבנית היורדת
שבירה היום של רמת  1070/69נקודות תאיץ את הירידות ע"י שיא יורד .רמת תמוכה נוספות קיימות על  1040 ,1060וסביב
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ניתוח מניות
רמי לוי ) -(1104249החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
החנויות מציעות מגוון מוצרים כגון :מוצרי מזון ,מוצרי פירות וירקות ,מוצרי טואלטיקה וניקוי ,מוצרי קוסמטיקה ומוצרי הלבשה
וטקסטיל ,אשר מסופקים לסניפי רמי לוי באמצעות ספקים שונים ובאמצעות זכיינים בתחומים שונים .בנוסף ,בחלק מן החנויות
נמכרות תרופות אשר ניתן לשווקן ללא מרשם רופא .קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים,
מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני -המניה נסחרת בטווח אופקי צר בתקופה האחרונה ,בין רמת  8800מלמטה לאזור התנגדות על  9500מלמעלה,
ניתן לשקול כניסה למניה סביב רמת התמיכה במצוינת לעיל עם סטופ קצר .למחזיקים בנייר שבירה של רמת התמיכה וכשלון
פריצה יהווה סטופ ברור לטווח הקצר.
קרדן אן וי ) -(1087949החברה ,קרדן אן .וי ,.הינה חברת השקעות ואחזקות ,אשר פועלת ,באמצעות חברות בנות וקשורות,
בחמישה תחומי פעילות:
 נדל”ן :ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל”ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים. מתן שירותים פיננסיים בארצות מרכז-מזרח אירופה. תשתיות :ייזום ,ניהול וביצוע פרויקטים בעיקר בנושאים הקשורים למים ,ביוב ,איכות הסביבה וחקלאות. מסחר במוצרי צריכה :יבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת  (General Motorsויבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. תקשורת וטכנולוגיות.ניתוח טכני -בשבוע שעבר ראינו פריצת שווא של רמת ההתנגדות על  1800נקודות שהחזיקה בקושי יומיים והמניה חזרה
לתעלה האופקית שמאפיינת אותה מאמצע מאי השנה ,רמת השפל האחרון בלמה את המניה על מחיר של  1669אגורות,
שבירה של רמה זו תשלח את המניה בוודאות לאזור האופקי החשוב סביב  1500נקודות.
כיל ) -(281014החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
מגזרים:
בשלושה
 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 – כמו שכתבנו בסקירות האחרונות אכן המניה הוציאה מהלך עולה .השבוע עם ההודעה על הצעת הרכש לפוטש
ע"י ענקית הכרייה  BHPזינקה המניה בחדות אולם כשלה בפריצת התנגדות אופקית חזקה מאד על רמת  5200/50נקודות.
אזור תמיכה קרוב נמצא על  4920/30שאמור לתמוך במגמה החיובית.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים 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 .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני -נראה כי המנייה נמצאת בתוך תבנית נפתחת בשבועות האחרונים  ,כאשר השבוע קיבלנו היפוך על תחתית
התבנית  ,כלומר איתות חיובי ראשוני .ניתן לראות כי רמת  20000אופקית מהווה את רמת האיזון בתוך התבנית הנפתחת ,
כלומר רק אם נפרוץ אותה  ,אז נקבל המשך איתות חיובי עם יעד לתקרת התבנית הנפתחת  ,באזור  21300לערך .אם לסכם
אזי כעת טווח מסחר ביון רמת  20000מלמעלה לבין תמיכת תחתית התבנית באזור  ,19000איתות המשכי יתקבל רק
ביציאה מתחום זה .למעקב.

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 לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני  -מראה כי המנייה נמצאת במסלול עולה לטווח הקצר לאחרונה  ,כאשר היא נתמכת על קו מגמה עולה בהתאם.
בשלב זה ניתן לראות כי פניה לכיוון היעד הראשון על רמת  ,331100שלמעשה זהו קו התנגדות אופקי  ,עם סגירת תבנית W
שתושלם .ניתן לראות את משמעות רמת התנגדות זו גם כרמת תיקון עולה פיבו  50לכל המהלך היורד מהשיא ,כמצוין על

הגרף .לסיכום -יעד קרוב על רמת  331100כאשר ,שם המנייה תיבחן בשנית .כל עוד מעל קו המגמה העולה משמע היא
במהלך עולה עדיין.

על רגל אחת
טבע -TEVA -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25היות והמנייה הינה ארביטראז' הנסחרת גם בחו"ל והיא נקבעת
שם ,אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל ,שמראה לנו כי המנייה שקיבלה איתות שלילי טכני לאחרונה נמצאת בשלב זה
בדשדוש סביב רמת  50דולר .רק יכולת לפרוץ את רמת ההתנגדות על  52דולר בשילוב ממוצע  ,50יחזיר למנייה איתות חיובי
ראשוני  ,כאמור בינתיים אין זה כך  ,והאיתות השלילי בתוקף– .ולמעשה ללא שינוי מהסקירה מהשבוע הקודם.
בזן ) -(2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,המנייה נמצאת על תמיכת קו מהלך עולה
לטווח הקצר  ,וכל עוד שכך אזי המנייה במהלך עולה .התנגדות קרובה נמצאת ברמת  97.5כאשר למעשה כעת המנייה
לקראת הכרעה  ,פריצת ההתנגדות או שבירת קו המהלך העולה ברמת  187.7במונחי סגירה ,כאשר אישור על המשך תנועה
יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר.
כלכלית י-ם ) -(198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100וכן במדד נדלן  .15מבט טכני מראה כי  ,המנייה הגיעה
לאחרונה לרמת התנגדות באזור  3000אופקי שזו רמת התנגדות חשובה טכנית .בשלב זה רק סגירה מעל רמת , 3030
יאשר המשך חיובי למנייה  ,כאשר התמיכה החשובה נמצאת ברמת  .2633-מכלול התמונה הטכנית רוויה  ,והסיכוי למימוש
\אתנחתא גבוה.
כלל ביו טכנולוגיה ) - (1104280מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת עדיין
תחת מימוש הגיעה ביום המסחר האחרון עד להתנגדות קו מהלך יורד בשילוב ממוצע  50ברמת  ,1938כאשר מעל נמצאת
גם התנגדות אופקית חשובה באזור  , 2000ומשמעות הדברים האלה הינה -איתות חיובי יתקבל רק -בפריצת מכלול התנגדויות
אלה .התמיכה המשמעותית נמצאת ברמת .1900
בזק ) -(230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי כללית המנייה נמצאת בתוך תבנית תעלה
עולה  ,אולם לאחר שלאחרונה הגיעה לתקרת תבנית זו והתהפכה  ,ובייחוד ששברה תמיכת  900בתוך התבנית  ,אזי יעדה
כעת לעבר תמיכת התבנית באזור , 850 -כאשר לפני רמה זו נמצאת תמיכת ביניים על  =870מפגש ממוצעים .200\50
בינלאומי  -(593038) 5מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי  ,השבוע נפרצה תבנית התכנסות
במנייה וזאת תוך מחזורי מסחר תומכים .בשלב זה הגיעה המנייה לרמת התנגדות ראשונה על  , 6550ואפ פרצה אותה ביום
המסחר האחרון כאשר יכולת להישאר מעליה ) תמיכה קרובה ( יאשר את היעד הבא על .7000-

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.

