הסקירה השבועית של ספונסר – 23.12.2012
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 תנודתי במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדד ת"א  25היה
היחיד שסיים בטריטוריה השלילית ,ולעומתו שאר המדדים עלו בכ 2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות
נייר חדרה ,כלל ביטוח ומנורה החזקות שעלו בכ 11% -כל אחת .מנגד ,מניות כלל ביוטכנולוגיה ומלאנוקס שמשכה את מדד
המעו"ף כלפי מטה המשיכו במגמה השלילית וצנחו בכ 12.5% -כל אחת .בנוסף ,נרשמה מגמה שלילית ברוב המניות
הדואליות ומניות כגון קומפיוג'ן ,בבילון ,טאואר ופלוריסטם ירדו בכ 8% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ0.4% -
בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו ירידות שערים
של כ 0.25% -במח"מ )משך חיים ממוצע( בקצר והבינוני ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו לאורך כל העקום
בשיעור של כ .0.1% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום בדומה לשבוע שעבר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.82% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.53% -מדד הבנקים עלה ב ,2.61% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  2.29%ומדד נפט וגז עלה ב .1.32% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 1.4%לרמה של  3.747ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 0.8% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1221נקודות .המדד ניסה לפרוץ
בשבוע שעבר ללא הצלחה את רמת ההתנגדות ברמה של  1240נקודות אולם אז התהפך כלפי מטה וחזר לדשדש בטווח שבין
 1190-1240נקודות ,בו הוא נמצא מתחילת חודש אוקטובר .נכון לכרגע ,רק פריצה ברורה של רמת ההתנגדות תהווה איתות
קניה מחודש עם יעד בדמות שיא כל הזמנים השוכן ברמה של  1350נקודות .מלמטה ,רמת  1205הנקודות מהווה תמיכה
נקודתית בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת )שישי( סביב רמה של  3.747ש"ח לדולר.
ביום חמישי המסחר בניו-יורק ננעל בעליות שערים לאחר שיו"ר בית הנבחרים ,ג'ון ביינר התחייב להמשיך לעבוד יחד עם
הנשיא אובמה על התקציב .נתוני הצמיחה המפתיעים של הכלכלה האמריקאית ברבעון השלישי תרמו את שלהם לאווירה
האופטימית ,התמ"ג שפורסם עמד על  ,3.1%לעומת  2.7%ברבעון הקודם וצפי של  2.8%של האנליסטים .בנוסף ,פורסם נתון
תביעות האבטלה החדשות לשבוע שהסתיים ב .15/12-בשבוע שעבר עמדו מספר התביעות על  343אלף ,כאשר האנליסטים
צפו כי מספר המבקשים יעלה ל 359-אלף .בפועל ,הנתון סימן עלייה של  17אלף ,ל 361-אלף .נכון להבוקר )שישי( ,החוזים
העתידיים מצביעים על ירידות שערים חדות לאחר שביינר לא הצליח לשכנע את סיעתו לתמוך אפילו בתכניתו החלופית לפתרון
של הצוק הפיסקאלי .מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר לקראת סוף השבוע את רמת התמיכה המהותית באזור  ₪ 3.80לדולר
כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,ומכאן הוא צפוי להמשיך ולהיחלש מול השקל אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של
 ₪ 3.70לדולר.
מדד הבנקים – עוד שבוע חיובי עם סגירה בגבוה שנתי עבר על מדד מניות הבנקים .תצורת העלייה מתחילת להיות דובית
במבנה שלה ,אולם ,אין זה סותר המשך עליות איטי כמו שאנו חווים בשבועות האחרונים .יעד קרוב שוכן סביב 1200/10
נקודות .יש לשים לב למתנד הכסף שיוצר סטייה דובית בינו לבין גרף המחירים.
מדד נדל"ן  – 15המדד המשיך להתממש בתחילת השבוע כשהוא יורד מרמת  300הנקודות בליווי מחזורים נמוכים יחסית.
בהמשך השבוע ראינו חזרה מעל רמת  300הנקודות ונעילה שבועית בגבוה שנתי חדש .כמו שזה הקונים במדד המתינו
לאוורור האחרון כדי להצטייד בסחורה כשהיעד שלנו למדד נמצא סביב  320נקודות אולם נראה שזה לא יהיה בקצב עליות כמו
שראינו עד כה.
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 בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם שבוע חיובי חמישי ברציפות ואף פרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור  7500הנקודות .כעת ,כל עוד
המדד לא יורד מרמה זו הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים באזור  8000הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים
 ,2000ו.2007 -
מדד  – S&P 500באמצע השבוע פרץ המדד את אזור ההתנגדות אותו ציינו בשבוע שעבר ברצועת מחיר של 1425/30
נקודות .טכנית המשך התבססות מעל רמה זו תביא ליעד סביב אזור השיא האחרון סביב  1470/80נקודות .חשוב לציין שנכון
לכתיבת שורות אלה השיחות על הצוק הפיסיקלי הגיעו למבוי סתום ערב חג המולד.

ניתוח מניות
פניקס ) - (767012החברה ,הפניקס אחזקות בע"מ ,והחברות הבנות שלה פועלות בתחומי הביטוח ,הפנסיה והגמל ובתחום
שוק ההון והשירותים הפיננסיים .החל משנת  2006בעלת השליטה בפניקס היא קבוצת דלק.
ניתוח טכני – המניה מתכנסת בימי המסחר האחרונים סביב אזור של  1000/20נקודות ,בשני ימי המסחר האחרונים כשלה
המניה בפריצה של רמת  1020נקודות ,יש לשים לב למחזורי המסחר הערים ביומיים האחרונים ולכן סביר שנראה ניסיון פריצה
נוסף בתקופה הקרובה כשנעילה מעל  1020תביא ליעד עולה מהיר לכיוון .1070/100
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בת וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים
והאגרוכימיה .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין,
שופרסל ,כור ומכתשים אגן.
ניתוח טכני – המניה התהפכה השבוע סביב אזור תמיכה אופקי ברמה של  1170/80נקודות .בנוסף ,ניתן לראות בגרף המצורף
שהמניה למעשה מתכנסות כבר מספר חודשים בתצורה של יתד שוורית שיכולה להמשיך את הטרנד העולה .ההיפוך בשבוע
המסחר האחרון נבלם סביב התנגדות נקודתית באזור של  1320נקודות ,פריצה של אזור  1400יוציא לפועל את תבנית היתד
עם יעד עולה לאזור  +1700כשבדרך ליעד יש עוד מספר התנגדויות.
אלוני חץ ) - (390013לחברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,תחום פעילות אחד ,השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן
המניב )לרבות השכרה ,השבחה ,ייזום ופיתוח של נדל"ן לשימוש עצמי( .קבוצת אלוני חץ פועלת בישראל ומחוצה לה ,בעיקר
במדינות מערביות )נכון לאוג'  2010שוויץ ,קנדה ,ארה"ב ובריטניה(.
ניתוח טכני – המניה פרצה בסוף נובמבר את השיא השנתי סביב  2000נקודות והמשיכה למעלה לשיא רב שנתי חדש סביב
רמה של  2170נקודות .בחודש האחרון המניה מתבססת מעל לשיא האחרון בתבנית של משולש שוורי שהיא תבנית המשך
לעליות .פריצה של רמת  2170נקודות שהוא הגבוה האחרון תביא ליעד עולה חדש לאזור של  2370נקודות .תמיכה קרובה
נמצאת בקו המגמה העולה והחשובה יותר סביב תמיכה אופקית ברמה של  2000נקודות.
אבנר יה"ש ) – ( 268011החברה ,אבנר חיפושי נפט וגז הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -החברה נתנה תיקון עולה חד שהתבטא עד להגעה לאזור התנגדות כפול ומשמעותי של קו מהלך יורד ראשי
לטווח הבינוני ובמקביל גם קו אופקי חשוב ברמת  .233לאחרונה הצליחה היה"ש לפרוץ את רמת ההתנגדות המהותית הנ"ל
והמשמעות ,איתות לונג ברור להמשך .רמת  233עוברת להיות כעת התמיכה החשובה למהלך העולה הנוכחי .אזור ,260
מהווה כעת היעד הקרוב .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על סף רמת ההתנגדות ורק יכולת פריצה של  260יאשר המשך
איתות חיובי .אציין כי ניתן לראות בברור כניסת כסף ע"י מהלך עולה המשכי של מתנד  OBVהמצורף לגרף.
פרטנר ) - (1083484החברה ,הינה תאגיד תקשורת ,המספק שירותי תקשורת תחת המותג .ORANGE .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,ביצעה לאחרונה מהלך עולה מתקן מרמות השפל האחרונות ,מהלך שלמעשה נתן איתות
חיובי ארוך טווח למניה .לטווח הקצר ,המניה התממשה לאחרונה ואף ירדה אל מתחת לרמת  2400שהיא כעת רמת התנגדות
חשובה .עוד ניתן לראות טכנית ,כי המניה נותרת עדיין מתחת קו מהלך עולה שנשבר לאחרונה ורק יכולת נעילה מעל רמת
 2350יאשר חזרה מעל קו מגמה זה .אישור שכזה יאשר  2400במיידי .סיכום ,מעבר לטווח הקצר לדעתנו נתנה המניה איתות
חיובי ונראה כי לאחר חזרה של המניה מעל לרמות ההתנגדות שהוזכרו ,יתקבל האיתות החיובי גם לטווח הקצר .הערכה כעת
כי האיתות יתקבל בשבוע הבא.

ישראמקו יה"ש ) - (232017השותפות ,ישראמקו ,נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת .ישראמקו יה"ש ,עוסקת בתחום
חיפושי הנפט והגז ,והפקתו בישראל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה כי המניה נעה בברור בתחום תבנית עולה ,כתעלה ארוכת טווח ברורה.
לאחרונה הגיעה לרמת התנגדות באזור  62שהיא גם תקרת התבנית ארוכת הטווח .לדעתנו ,ניתן לשער כי לאחר המהלך
העולה האחרון היה"ש ייצא לאוורור על הגרף ונראה רמות מחיר נמוכות יותר בקרוב .אזור  60.7הינה התמיכה הקרובה כעת
המתקבלת מתמיכת תקרת תבנית עולה משנית כמסומן על הגרף.

על רגל אחת
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף ,סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  13500ובנוסף ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור .לטווח הקצר ,השבוע דשדשה המניה סביב רמת ההתנגדות הנוכחית באזור  15000והתמונה הטכנית הדי גבוהה,
מאשרת את המשך הדשדוש ואפילו אופציה לירידה לתמיכת  14500זאת כמימוש לפני המשך המגמה העולה.
בבילון ) - (1101666מניות החברה ,נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות לאחרונה ,כי המניה שהייתה בהתכנסות
מחירים ברורה שברה את התכנסות המחירים הנ"ל והמשמעות הפעלת איתות שלילי למניה ,כאשר כעת רמת אזור 2170
מהווה תמיכה נקודתית .רק יכולת נעילה מעל לרמת  2400ויותר חשוב מעל רמת  ,2522יאשר איתות לסיום המהלך היורד
הנוכחי.
טאואר ) - (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ,ניתן לראות כי המניה עדיין נותרת מתחת רמת
התנגדות מהותית ומשמעותית על  .3437רק יכולת פריצה ונעילה מעל תאשר באופן ברור איתות חיובי להמשך .בשבוע הקודם
הגיעה המניה עד לאזור ההתנגדות ונסוגה במהירות אחורה ,דבר המראה את חוזק רמת ההתנגדות הנ"ל .כעת התמיכה היא
על רמת  ,3050ולמעשה על תמיכה זו ,ייקבע האיתות הבא לטווח הקצר ,היפוך על תמיכה או שבירת התמיכה כאמור.
אל על ) - (1087824מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .50לאחרונה נרשמה התעוררות במניות החברה ,משתי סיבות:
שיפור בדוחות האחרונים ושמועות על הכנסת משקיע חדש .טכנית ,לאחר מהלך מתקן עולה שהגיע לרוויה פתחה המניה
במימוש עד כדי נעילת הגאפ ברמת  .48.5השבוע אף ביצעה המניה היפוך על תמיכה ואף ננעלה מעל רמת  50שהיא
התנגדות קרובה .יכולת שמירה על תמיכת  50בנעילה להמשך ,יאשר את יעד התיקון הבא על רמת  53.5בשלב זה.
פז נפט ) - (1100007מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי לטווח הקצר וביום המסחר האחרון נפרצה
רמת ההתנגדות על  55000מה שאומר שאיזור זה עובר להיות תמיכה קרובה .יעד קרוב נמצא באזור  60000שם מערכת
ההתנגדויות הבאה.
בזן ) - (2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי בשבועיים האחרונים ,המניה נסחרת רוחבית
בתחום  .180-195לא נותר אלא לחכות ליציאה מתחום זה במונחי נעילה ,כדי לקבל את האיתות הבא לטווח הקצר.

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.

