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את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – השבוע נרשם המשך דשדוש בטווח מסחר צר ומגמה מעורבת במדדים המובילים בבורסה בת"א .מדדי ת"א
 ,75הבנקים והנדל"ן ירדו במקצת ומנגד ,מדדי המעו"ף והתל-טק רשמו עליות שערים קלות .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות
הגז דלק אנרגיה ,ישראמקו ,אבנר ודלק קידוחים שירדו בשיעור של כ 7% -בממוצע כל אחת לאחר שראש הממשלה פרסם כי
החליט לאמץ את מסקנות וועדת שישנסקי .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניית כלל ביוטכנולוגיה שסיימה את השבוע בזינוק של
למעלה מ 17% -לאחר שפורסם כי הנהלת החברה נפגשה בארה"ב עם משקיעים זרים שחלקם החליטו להגדיל אחזקות
במניה.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ 0.4% -בממוצע .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של כ 0.2% -לאורך כל העקום
ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( רשמו ירידות שערים קלות של כ 0.15% -בממוצע .מחזורי המסחר ירדו מעט ועמדו
על כ 1.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.13% -מדד ת“א  75ירד ב ,0.58% -מדד הבנקים ירד ב ,2.20% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.68%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.16%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית של
 1.7%לרמה של  3.615ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1337נקודות ,ההתנגדות הקרובה
שחוסמת את המדד בשבועיים האחרונים נמצאת באזור של  1340-1345נקודות ורק פריצה שלו תהווה איתות קניה מחודש
כשכרגע המדד צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות ,התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  1320נקודות והתמיכה היותר
חשובה ומשמעותית לטווח הבינוני-ארוך נמצאת ברמה של  1280נקודות .לדעתנו גם שנת  2011תהיה חיובית ותסתיים
בעלייה דו-ספרתית של המדד.
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש גם בתחילת השבוע החולף אולם לאחר שנגיד בנק ישראל ,סטנלי פישר הודיע כי הוא
מתחיל לחייב נזילות של  10%בעסקאות בנגזרי מט“ח בצעד שנועד לטענתו לחזק את יכולת בנק ישראל להשיג את יעדי
המדיניות המוניטרית בעקבות גידול חד בהיקף עסקאות נגזרות המט"ח ,הדולר זינק בכ 2% -במהלך יום חמישי לרמה של מעל
 3.61ש"ח לדולר וכעת הוא נסחר סביב רמות אלו .אזור רמות התמיכה כעת נמצא סביב רמות של  3.50-3.53ש"ח לדולר
כשכל ניסיון עלייה נוסף צפוי להעצר בכל מקרה באזור  3.68-3.70ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -ניתן לראות בגרף שמדד הבנקים נמצא לפני הכרעה בטווח הקצר לאחר מהלך עליות מרשים וחזק מאוד .המדד
נמצא סביב אזור תמיכה ברמה של  1374/7נקודות שהחזיק אותו כבר  3פעמים בחודש האחרון כולל יום המסחר האחרון .שיא
יורד שנרשם השבוע סביב רמה של  1420נקודות מחזק את העובדה ששבירה של הרמת התמיכה הנ"ל תוציא תיקון עמוק
יותר במדד לאחר גל עליות מרשים.
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 השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות וקיבל כאן
אצלנו בסקירה השבועית איתות קניה ברור ,השבוע כמעט ונגע ביעד אותו ציינו באזור רמת  7230הנקודות ופריצה של אזור זה
תהווה איתות נוסף עם יעד ברמה של  8000נקודות.

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 .פתיחת שבוע חיובית במדדי ארה"ב
הביאה את המדד לשיא תקופתי חדש וסמוך מאוד לרמה של  1300נקודות ,אולם בהמשך השבוע ראינו מוכרים ששלחו את
המדד לירידה החדה ביותר בחודשיים האחרונים .לאחר עליות שערים חדות צריכים להיות ערים שכן המדד נמצא אחרי ראלי
עולה בין חמישה חודשים כמעט ללא תיקון משמעותי ולכן רמת הסיכון בו גבוה .תמיכה נמצאת סביב רמה של  1278שהחזיקה
את המדד ביום המסחר האחרון )חמישי(.

מדד הניקיי  – 225מדד המניות המוביל בבורסת המניות של טוקיו המכיל את  225המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.
המדד דשדש ברוב ימות השבוע האחרון סביב רמת מחיר של  10400/500נקודות אולם ביום המסחר האחרון נסחר בירידות
שערים חדות ויורד ככל הנראה לבדוק את אזור התמיכות אותו ציינו בשבוע שעבר ,סגירת גאפ סביב  10400נקודות וירידה
לבדוק את רמת  .10200גאפ נוסף קיים סביב  10000נק'.

ניתוח מניות
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 על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – לאחר שהשלימה שלשום את היעד הטכני אל מעל רמת  6400יוצאת המניה למימוש מהיר וחד תוך שהיא יורדת
חזק ביום המסחר האחרון ופותחת בגאפ יורד אל מתחת לקו המגמה העולה הקצר )מסומן על הגרף( .בשלב זה להערכתי
הנייר ימשיך להתממש כאשר המבחן הקרוב נמצא ברמת  6000נק' ואחריה ב  5870נק' .מתנדים תומכים גם הם בהמשך
מימוש בשלב זה.
דיסקונט ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח.בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים.בנקאות פרטית .מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני– המניה נסחרת מתחת לרמת ההתנגדות ב  810נק' וכל זמן שכך היא שלילית בעיני לטווח הקצר ,רמת התמיכה
הקרובה שוכנת ב  780נק' ,שבירתה תוציא מימוש עמוק יותר בנייר.
בזן ) - (2590238החברה ,בתי זקוק לנפט בע“מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלקמוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו“ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק.ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה נסחרת מתחת לרמת התנגדות  272נק' וכן מעל רמת התמיכה  263נק' ,איתות טכני לטווח הקצר יתקבל
ביציאה מן הטווח הנ"ל .להערכתי לאור תצורת הנרות האחרונים התנועה הבאה תהיה תנועת מימוש כלפי מטה.
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בחודשים האחרונים וכל זמן שכך היא כמובן נשארת חיובית
ומבטיחה לקראת ההמשך .יחד עם זאת ניתן לראות על הגרף כי המניה נסחרת כעת בתוך תעלה עולה צרה יחסית ואישית לא
אתפלא אם נראה שם מימוש רווחים קל עד לתחתית התעלה הנ"ל .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  4576שח למניה ואילו
רמת ההתנגדות שוכנת ברמת השיא האחרון שנרשם השבוע.
פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מספק שירותי תקשורת )ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי
אינטרנט( ,תחת המותג  .ORANGEבשנת  2009השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי  ,ISPגישה לדואר
אלקטרוני ,Wi-Fi ,טלפוניה נייחת באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר
את האסטרטגיה שלה להפוך ממפעיל סלולארי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים .מניות החברה
נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נמצאת עדיין תחת מהלך עולה  ,אם כי בשבועות האחרונות ניכר סוג של מימוש ,המתבטא במהלך
רוחבי בתחום  .7080-7348ביום המסחר האחרון ננעלה המנייה בסמוך לתקרת המהלך הרוחבי ,ויכולת פריצה בהמשך ,ייתן
אתות לרמת  7600שם היעד הבא .ברור שכישלון פריצה  ,ימשיך בשלב זה את המהלך הרוחבי כמצוין לעיל .הסיכוי לפריצה
כעת הינו דיי טוב  ,בהתייחס לתמונת המתנדים הנלווים.
.

פריגו  - PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ) .(LABEL PRIVATEבנוב'  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
הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי ניקיון.
מניות החברה נקבעות בחו"ל ,עצם היות המנייה מניית ארביטראז וכן המבט הטכני מתייחס לגרף חו"ל.
ניתוח טכני – מהגרף ניתן להסיק כי ,ביום המסחר האחרון פרצה המנייה התכנסות מחירים ברורה במחזור ער ואף השכילה
לפרוץ גם תבנית עולה שהייתה מנת חלקה של המנייה בחודשים האחרונים .מכאן נובע יעד על רמת  78.8דולר ,כאשר רמת
 70דולר היא התמיכה המיידית ואילו רמת – 68התמיכה המשמעותית.

על רגל אחת
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה השבוע שברה המנייה
תמיכה מהותית על רמת  ,40ולכן רמה זו עוברת מרמת תמיכה להתנגדות .היעד בשלב זה עומד על תמיכת .35
כלל ביוטכנולוגיה ) - (1104280מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי השבוע המנייה פרצה
תחום התכנסות מחירים תוך מחזורים גבוהים ,כאשר בשלב זה היעד עובר לרמת השיא על ,2500-שם תיבחן בשנית.
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .מניית ארביטראז זו  ,נקבעת בחו"ל-
וע"פ גרף חו"ל אנו רואים כי -בגרף שבועי המנייה ממשיכה לשהות בתחום התכנסות מחירים קלאסית ברורה  ,וכעת
היא סמוך לתקרת התכנסות זו .יכולת המנייה לפרוץ את רמת  55יאשר איתות פריצה והמשך מתקן עולה  ,אולם כאמור
בשלב זה אנו ממשיכים עדיין בתבנית ההתכנסות.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המהלך העולה נמשך והשבוע אפ קיבלנו
היפוך על תחתית התבנית העולה .היעד בשלב זה עומד על רמת =1100שיא  ,ורק יכולת פריצת שיא זה יאשר יעד
גבוה לתקרת התבנית העולה  .סטופ לסיום המהלך העולה מנגד נמצא באופקי  1028ובשילוב עם ממוצע .50

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.

