הסקירה השבועית של ספונסר – 23.09.2012
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 סיכמה שבוע מסחר מקוצר ורגוע יחסית עקב חג ראש השנה ,מדדי המעו"ף ות"א  75עלו
בכחצי אחוז כל אחד ,ומדד הנדל"ן זינק בכ 3% -בהובלת מניות נורסטאר ואפריקה שעלו בכ 6% -כל אחת .מדד הבנקים נותר
כמעט ללא שינוי ומדד התקשורת בלט לטובה בעלייה של כמעט  .5%במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות פרטנר וחלל
תקשורת שקפצו בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניית סרגון צנחה בכ 11% -לאחר הורדת המלצה והשלימה ירידה חדה של 33%
מתחילת השנה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 0.55% -בממוצע כשמדד התל בונד  40בלט בעלייה של
 .0.8%אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית גם כן .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו עליות
שערים נאות של כ 0.6% -לאורך כל העקום לאחר פרסום מדד אוגוסט שעלה ב 1% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים(
היו יציבים במח"מ )משך חיים ממוצע( הקצר ועלו בכ 0.2% -בטווח הבינוני והארוך .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים
ועמדו על כ 800 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.47% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.45% -מדד הבנקים ירד ב ,0.02% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  2.98%ומדד נפט וגז ירד של  .1.03%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 0.5%לרמה של  3.90ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1138נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי מתחילת חודש אוגוסט מתפתחת תבנית מסחר חיובית עם שיאים עולים והמדד צפוי להמשיך ולעלות לכיוון השיא השנתי
באזור  1175הנקודות ,כשההתנגדות הקרובה נמצאת ברמה של  1145נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.90ש"ח לדולר לאחר
שאמש )חמישי( בורסות וול סטריט ננעלו ביציבות על רקע נתוני האבטלה המאכזבים מחד ,ועל רקע מדד הייצור של פילדלפיה
שהפתיע לטובה את האנליסטים מאידך .המסחר התנהל בצל מספר נתוני מאקרו שלא נתנו זריקת עידוד למשקיעים ,הנתון
החיובי היחיד היה סקר הפד' של פילדלפיה שירד מרמה שלילית של  7.1לרמה שלילית של  .1.9יתר הנתונים היו מאכזבים
מעט ונתנו רוח גבית למגמה השלילית של השוק .באירופה ,נתון ראשוני למדד מנהלי הרכש של חודש ספטמבר הצביע על
התכווצות בייצור בפעם ה 11-ברציפות .הקיטון בתעשייה עשוי לרמז על פספוס של יעד הצמיחה שגם כך זכה להורדת תחזיות
מצד כלכלנים אך מצד שני ,הדבר עשוי להביא את המנהיגים להכריז על תוכניות תמריצים במעצמה הכלכלית) .קרדיט ל-
 .(Iforexמהבחינה הטכנית ,הדולר שבר כלפי מטה את הרמה של  ₪ 4לדולר ,וכעת המשך דרכו תלויה בתמיכה החזקה
השוכנת באזור  ₪ 3.90לדולר כשלדעתנו ההחלשות של המטבע האמריקאי תעצר כאן והוא ייצא למהלך עולה מחודש.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מגיע להתנגדות חשובה וחזקה בדמות
השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  7500הנקודות .פריצה כאן ,תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור
 8150הנקודות אולם סביר להניח שלפני כן נקבל תיקון יורד כלשהוא.
מדד הבנקים – בסקירה לפני שבועיים ציינו את תבנית הדגל שקיימת במדד אשר יכולה להוציא מהלך עולה משמעותי שאכן
הגיע .המדד עלה בעוצמה תוך שהוא פורץ את רמת ההתנגדות סביב  880נקודות ולמעשה מוציא את תבנית הדגל לדרך,
היעד העולה לתבנית נמצא סביב  930נקודות כך שיש עוד קצת "בשר" במניות הבנקים לטווח הקצר למרות העליות האחרונות.
מדד נדל"ן  – 15בשקט ,בשקט מדד הנדל"ן הצליח להוציא מהלך עולה מהותית ונעל  7ימי מסחר רצופים של עליות שערים
נאות מאוד .אזור התמיכה סביב  230/2נקודות הוכיח את עצמו כאזור תמיכה חזק מאוד בגרף שהוציא את המהלך האחרון,
כעת ,המדד מתקרב לאזור התנגדות מהותי סביב  253/55נקודות שעלול לבלום את המדד לטווח הקצר.
מדד ת"א גז ונפט – גם כאן התמיכה סביב  895/900החזיקה את המדד ומשם יצא מהלך עולה מתקן של כ –  10%לאזור
התנגדות סביב  995נקודות .חלק מהמלך הגיע בדמות פער מחירים עולה ביום ראשון לפני שבועיים בו זינקו מניות ליוויתן
בחדות והרימו את המדד בעוצמה ,אך גם הקונים הנחושים באותו היום יכלו לקחת חלק מהותי מהמהלך .פריצה של אזור
ההתנגדות סביב  995נקודות יביא להמשך הטרנד החיובי במדד עם יעד לכיוון .1050

מדד הנסד"ק  – 100פריצת השיא הבשילה לכדי מהלך עולה והמדד אף ביצע "נסיגה" בימים שלאחר מכן כדי לבדוק את אזור
הפריצה ונחישות הקונים .טכנית המדד סביב רמות של סגירת היעדים אותם נקבנו בסקירה הקודמת סביב  2860/80ולכן
קיימת אפשרת ליציאה לתיקון סביב הרמות האלה .בשלב זה כל עוד המדד נסחר מעל הגבוה השנתי כל תיקון יהיה לטובת
רמות גבוהות יותר להמשך השנה ולקראת עונת הדוחות לרבעון השלישי שתחל באמצע אוקטובר.

ניתוח מניות
נייס ) - (273011החל משנת  ,2000פועלת החברה ,נייס-סיסטמס בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות -:חטיבת הCEM-
העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות -.חטיבת ה VIM-העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות
ווידאו במעגל סגור -.חטיבת ה ISS-המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות
מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין
והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע.עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן
למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בארה"ב תחת הסימול  NICEונקבעת שם לכן הניתוח יתבסס על גרף המניה בארה"ב .ביום רביעי
האחרון פרצה המניה את אזור  32דולר שהיווה התנגדות מאז פורסם הדוח האחרון בתחילת אוגוסט .ביום חמישי ביצעה
המניה נסיגה לאזור התמיכה ונעלה את המסחר סביב  32דולרים ,הנסיגה טובה להמשך המומנט העולה וכל עוד תשמור על
רמת  31.7/8דולר המשך המהלך העולה הוא רק עניין של זמן עם יעד לכיוון  35.5דולרים שהוא סגירת הגאפ הפתוח.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים -:כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה.
כיל דשנים מעבדת את 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
המבוססות בעיקר על הברום -.כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת
חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות
הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – ביום רביעי פתחה המניה את המסחר בסערה ובעליות חדות עם מחזור מסחר ער אולם לא הצליחה לפרוץ באופן
ברור את אזור ההתנגדות סביב  4770נקודות שהוא אזור השיא השנתי .המניה ירדה ביום המסחר שלאחר מכן ובשלב זה
נראה כי אזור ההתנגדות שצוין הינו מהותי וחזק מאוד ,טכנית פריצה שלו תיתן איתות קניה מחודש למניה עם יעד לכיוון
 5200/300נקודות מנגד יש להיות זהירים ממימוש מעט עמוק יותר.
אורמת ) - (260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן
הינה החזקה ב ,OPTI CANADA-העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה עושה קולות של פריצה ופתיחה של מהלך עולה כשהיא נועלת את השבוע סמוך מאוד לאזור התנגדות
ברמה של  1960נקודות .פריצה של אזור זה תיתן איתות קניה עם יעד עולה מהיר לכיוון  2100נקודות ויעד שני להתנגדות
סביב .2200
דלק קבוצה ) – (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול בין פעילותיה ניתן לראות את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25פרצה השבוע במסגרת התיקון העולה את התחום  59400- 55000אזור רוחבי
כאשר איתות יציאה מתחום זה מאשר איתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה .השבוע ננעלה המניה כשהיא מעל לתמיכת
 59400ולפני רמת ההתנגדות על  63900רמת התנגדות זו במונחי נעילה חשובה ונראה כי קשה למניה לפרוץ אותה כעת.
האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום  59400מטה או מעל לרמת  63900כאמור .מתנד  OBVמראה על כניסת כסף חדש
למניה.
פועלים ) – (662527התאגיד בנק הפועלים ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  2חטיבות מרכזיות העסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחרונה המשיכה המניה במסלול המתקן העולה ואף פרצה את רמת קו
המגמה היורד הראשוני ,לאחר שפרצה קודם את רמת  1200החשובה .אזור  1265/75הינה רמת ההתנגדות הקרובה ,גם של
קו מהלך יורד לטווח מעל לקצר כאשר רק נעילה מעל יאשר המשך התיקון העולה במניה .ניתן לראות כי השבוע נכנסה המניה
לתחום ההתנגדות ,כך שהאיתות הבא יהיה בקרוב.
חברה לישראל ) - (576017החברה ,הינה חברת אחזקות העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,25פרצה השבוע קו מהלך יורד ראשי ברור .עם זאת ניכרת
תנועה רוחבית כפי שנראה על הגרף ,כאשר החשובה הקרובה נמצאת ברמת  .220000רק יכולת נעילה מעל אזור 240000
יאשר באופן ברור איתות חיובי משמעותי להמשך עולה.

על רגל אחת
אגוד ) – (722314בסקירה לפני שבועיים ציינו את אזור ההתנגדות סביב  1070שבלם את המניה בשבועות האחרונים ,היום
ראשון לפני שבועיים פרצה המניה את אזור התנגדות זה והמשיכה ישירות ליעד בו נקבנו סביב  1140נקודות שם גם הסתיים
המהלך העולה האחרון.
רציו ) - (394015לפני כשבועיים גם רציו עלתה בסקירה וזינקה בעוצמה ביום ראשון תוך פריצה של רמת  28אגורות וסגירת
יעד השני סביב  .30-31מאז בצעה המניה נסיגה לאזור של  28אגורות ומתבססת שם עד לתחילת המלך הבא .אזור של 27.2
הינו גאפ פתוח שסביר וטבעי שייסגר לפני המשך מהלך.
אלווריון ) – (1084458מניית יתר עם סחירות נמוכה שהייתה לפני מספר שנים אחת מהבטחות ההייטק של ישראל .טכנית
המניה התדרדרה קשות בסקאלת המחיר עת הגיעה לאזור של  0.31סנט שם התבססה בשבועות האחרונים וכעת היא עושה
קולות של תחתית סביב הרמות האלה ,נעילה מעל  .0.38/0.40יכולה להוציא מהלך עולה מהותי לטווח הקצר כאזור היעד
הראשון במקרה שזה יקרה נמצא סביב  0.50דולר.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי לאחרונה המניה לאחרונה קפצה שלב על
הגרף ,כאשר רמת אזור  450הוא אזור תמיכה מהותי .השבוע הצליחה המניה לסיים מעל רמת ההתנגדות על  450לאחר
שרמת  500החשובה נבדקה כהתנגדות .למעשה המניה כעת בתחום  450-500ואיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום זה.
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה מהותית
 500במונחי גרף שבועי והחלה תיקון עולה .יכולת המשך התיקון העולה בהחלט אפשרית עקב פריצת רמת  550וקו מהלך
יורד לטווח הקצר עם יעד קרוב על רמת .570
פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה אשר הגיעה ביום
המסחר האחרון לאזור  .2000אזור זה הוא מהותי מאוד להמשך ,גם מעבר לטווח הקצר .רק יכולת ברורה של פריצת אזור זה
יאשר איתות מהותי המשכי כשינוי מגמה .נציין כי מכלול הטכני המניה רווי במיוחד ולכן נראה כי תצא למימוש בקרוב מאוד.
תמיכה קרובה  1838נעילת גאפ פתוח.

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.

