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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א רשמה שבוע מסחר מקוצר (חג סוכות) חיובי במיוחד בעיקר בזכות יום ראשון בו המדדים
זינקו בלמעלה מ 4% -כל אחד .מדדי המניות המובילים סגרו בעליות שערים חדות בהובלת מדד הבנקים שקפץ בכ6% -
בהובלת מניות דיסקונט והבינלאומי שעלו בכמעט  10%כל אחד .עוד במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית דיסקונט השקעות
לאחר שדיווחה כי תמכור את מלוא אחזקתה בשופרסל במחיר המשקף פרמיה של כ 47% -על מחיר השוק באותו זמן .בצד
השלילי נציין את מניית מלאנוקס שירדה בכ.4% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית גם כן כשמדדי התל בונד רשמו עליות שערים חדות של כ 1.3% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נסחרו
כמעט ללא שינוי ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ .0.2% -מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לימי החג ועמדו
על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2..8% -מדד תא  75עלה  ,..74% -מדד הבנקים עלה ב ,5..4% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  ..8.%ומדד נפט וגז רשם עליה של  ....0%בשוק המט”ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה
של  3.66ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם השבוע עלייה חדה בשבוע המסחר המקוצר החולף של כ 3.5% -וסגר את השבוע ברמה של
 1123נקודות .במהלך השבועות האחרונים נרשמה תנודתיות חריגה ונרשמו כמה תנועות תוך יומיות חדות במיוחד שמראות
על עצבנות גבוהה בשווקים .כפי שניתן לראות בגרף המצורף ישנו דשדוש מתמשך בטווח יחסית רחב ברמות 1000-1150
נקודות ורק פריצה (שלא צפויה בשבועות הקרובים) ברורה לאחד הצדדים תהווה איתות משמעותי לאותו כיוון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.66ש"ח לדולר .לאור הפרעות בלוב
וחיסולו של שליט העבר קדאפי ,הבהלה הפוליטית התבטאה לקראת סוף השבוע גם במטבעות ובתזוזות לאור חשדות
ושמועות כי בחיסול היו מעורבים גם כוחות אירופאים צרפתיים או גרמנים ,אך לאחר זמן מה החשדות התבדו כשעלו הממצאים
וההוכחות שלא היה להם קשר למתרחש .כעת ,המטבע צפוי לדשדש סביב הרמות הנוכחיות ללא תנועה משמעותית לכיוון
כלשהוא.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מתחילת חודש אוגוסט תוך כדי תנודתיות יומית גבוהה במיוחד סביב רמות
של  4900-5500נקודות .מחד ,פריצה ברורה של רמות  5400-5600הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד גבוה
לרמה של  6100נקודות .מאידך ,שבירה סופית של רמת התמיכה סביב  4900-5000נקודות תהווה איתות שלילי מאוד
משמעותי עם יעדים מאוד נמוכים כלפי מטה.
מדד הבנקים  -מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר במקוצר במגמה חיובית וחוזר מעל אזור אופקי של  1020/30נקודות ואף
שומר עליו בנעילת השבוע למרות מגמה שלילית בבורסה .טכנית המשך התבססות מעל רמה המצוינת לעיל יכולה להביא
להמשך טרנד חיובי במניות הבנקים כשהיעד הבא עומד ברמה של  1100/10נקודות ,מלמטה ישנו גאפ פתוח ברמה של 975
נק'.
מדד יתר  - 40מדד היתר נועל שבוע מסחר חיובי נוסף ולאחר מהלך עולה מדהים כבר מגיע לאזור בו המוכרים ממתינים ,אזור
אופקי של  338/40הינו גאפ פתוח מהירידות החדות של אוגוסט ,כמו כן יש לשים לתצורת הנרות השבוע שמלמדת על
התעייפות של המוכרים ברמות האלה יחד עם מחזורי מסחר שהתכווצו בעליה האחרונה יכולים להוציא תיקון יורד וחזרה
למגמה הכללית .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש שורט על המדד ברמות האלה עם יעדים בסגירת הגאפ למטה ב  322ו .307

ניתוח מניות
אסם ( - )20.0..החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
 תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה
ומזון לחיות מחמד.

 המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות. תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפיבשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני -לאחר שהמניה עלתה בתחילת השבוע לסגור גאפ פתוח ברמה של  5400נקודות התממשה המניה באלימות בשני
ימי המסחר הבאים במחזורי מסחר גבוהים .טכנית אזור אגרסיבי לכניסה אפשרי סביב  4960כמובן בנר היפוך ,שבירה של
האזור הזה תביא את המניה לבדיקות הנמוך התקופתי סביב .4730/4800
פועלים ( - )55.466התאגיד ,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.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני -המניה הגיעה השבוע לאזור התנגדות סביב  1380/92וכשלה בפריצתו ,למטה נותר גאפ פתוח ברמה של 1293
נקודות .פריצה של אזור שצוין לעיל הוא המפתח להמשך חיובי הן במניה והן במדד הבנקים ולכן יש כאן אפשרות לעסקה
כפולה ללונג למי שמאמין בפריצה .לעומת זאת סגירת הגאפ באופן מלא לפני המשך עולה תדכא את האפשרות להמשך תיקון
עולה.
רמי לוי ( - )..0...8החברה ,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 :מזון ,פירות וירקות ,טואלטיקה וניקוי ,קוסמטיקה וכן הלבשה וטקסטיל .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 סיימה את שבוע המסחר האחרון בחולשה עם סגירה של גאפ פתוח מתחילת השבוע .ייתכן מאוד
שהתיקון היורד במניה ימשך בימי המסחר הקרובים אולם חשוב לשים לב לאזור של  11400נקודות הגבוה האחרון שנפרץ,
היפוך באזור זה בליווי מחזור יכול לתת אזור כניסה נוח לגל העולה הבא בנייר.
טאואר ( - ).07.268החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – לאחר מגמה שלילית ארוכה המניה מתחילה להראות מעניינת בעיקר בחמשת ימי המסחר האחרונים בהם גדלו
המחזורים וגם התנודתיות .אזור תמיכה סביב  230נקודות מחזיק את המניה בחודשיים האחרונים ונראה כי הדשדוש בתחתית
יצר אזור חזק מאוד .מעל רצועת התנגדות סביב  255-260נקודות כשרק בפריצה ברורה בליווי מחזור ער יכניס את הסוחרים
היותר הסולידיים לנייר ,אגרסיביים יכולים לחפש עסקה כמה שיותר קרוב לאזור התמיכה עם סטופ קצר ככל האפשר.
בזן ( - ).480..7החברה ,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.ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה שנותרת תחת תיקון עולה פרצה לאחרונה
את רמת  ,190רמה שכעת הופכת לתמיכה חשובה לטווח הקצר .ההתנגדות נמצאת ברמת  210אופקית ,זו היא התנגדות
מהותית להמשך ,לכן המנייה כעת נותרת בתיקון עולה בתחום  ,190-210כאשר יציאה מתחום זה יאשר לנו את האיתות
המהותי הבא.
כיל ( - ).7.0..החברה ,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 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 – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  25ותמונה טכנית מראה כי המנייה שעדיין נותרת תחת מגמה יורדת,
נמצאת בתמונת התכנסות מחירים  ,כאשר ביום המסחר האחרון ננעלה המנייה על התנגדות קו המגמה היורד בדיוק ,כאשר
יכולת לפרוץ את רמת  4400יאשר בברור המשך תיקון עולה .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  - 4115סגירת גאפ.

על רגל אחת
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב ,לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' .טכנית היא נקבעת
בחו"ל ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש מהותית ,כלומר רק יכולת פריצת  40דולר בגרף
שבועי יאשר איתות חיובי להמשך תיקון עולה ,כאשר התמיכה נותרת על אזור .35
בזק ( - ).200..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית בשלב זה המניה בתיקון עולה למהלך היורד האגרסיבי
האחרון ולאחרונה פרצה את רמת  ,744היכולת להישאר מעל תמיכה חשובה זו יאשר יעד על  .800שבירת התמיכה יאשר
בשלב  1סגירת הגאפ על  730כתמיכה ראשונה.
אלביט מערכות ( - ).07....מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית המניה נתנה תיקון עולה מרשים לאחרונה
וכעת הגיעה לאזור רמת התנגדות חשובה על  ,16000רק יכולת סגירה ברורה מעל יאשר המשך תיקון עולה במניה ,מנגד
התמיכה כעת נמצאת ברמת .15000
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
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.

