הסקירה השבועית של ספונסר – 23.06.2013
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 רגוע יחסית בירידות שערים חדות ביום חמישי .המדדים המובילים ירדו
בכחצי אחוז בממוצע כל אחד למעט מדדי הביומד והפיננסים שסגרו בצד החיובי בסיכום שבועי .במדד ת"א  011בלטו לרעה
מניות החברה לישראל ,כלל תעשיות וסרגון שירדו בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות קמהדע ,יואל וכלל ביטוח עלו בכ-
 6%בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי ,כשמדד תל בונד  01יורד מעט ומנגד
מדד תל בונד  01עלה בכרבע אחוז .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) ירדו לאורך כל העקום בכ 1.0% -בממוצע .מנגד ,מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו מעט לאורך כל
העקום .מחזורי המסחר התרחבו מעט ועמדו על כ 0.0 -מיליארד  ₪בממוצע ליום ,לאחר ששעות המסחר התארכו בשעה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,5..0% -מדד ת"א  57ירד ב ,5.50% -מדד הבנקים ירד ב ,5..0% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע עליה של  5.50%ומדד נפט וגז ירד ב .5.05% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 5..0%
לרמה של  3.63ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.57% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0000נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה
חודשים ברצף בין רמות  0067-0071נקודות ,ללא כיוון ברור .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות
מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד .לדעתנו ,גם אם יהיה תיקון של כמה אחוזים בארה"ב ,המדד המקומי לא צפוי
להיות מושפע מכך באותה מידה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.63ש"ח לדולר.
הפסקת התמיכה הצפויה של הפד בשווקים מטלטלת את השווקים ,בבורסות בוול סטריט נסגר המסחר (חמישי) בירידות
חדות ,בהמשך לירידות שנרשמו יום קודם לכן לאחר הודעת יו"ר הפד בן ברננקי .ברקע היה נאומו של ברננקי אשר עלה על
הפודיום ודיווח כי הוא איננו מתכוון להפסיק את תכנית הרכישות בזמן הקרוב .אולם ,המשקיעים טוענים כי ניתן היה להבין
מנאומו שהוא מעוניין להפסיק עם תכנית הרכישות בתחילת  .0100בין היתר ,פורסם בארה"ב נתון דורשי האבטלה לשבוע
השני של יוני אשר שהיה בסימן שלילי .למרות שהכלכלנים חזו תוספת של  0,111דורשים בלבד ,כמות הדורשים עלתה ב05-
אלף דורשים ל 370-אלף .בשעה  05:11פורסם בארה"ב נתון מכירות הבתים הקיימים אשר קפץ ב 0.0%-בחודש מאי כאשר
ברמה שנתית משוקללת הנתון עלה ל 7.05-מיליון בתים  -הנתון הגבוה ביותר מאז ספטמבר ( .0112קרדיט ל.)Iforex -
מהבחינה הטכנית ,הדולר התהפך כלפי מעלה וכעת אם לא תהיה הפתעה נוספת ,המטבע האמריקאי צפוי להמשיך ולדשדש
ברמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 החודשי המצורף (משנת
 )0226מדד המניות הגרמני פרץ בחודש מאי את שיא כל הזמנים אולם בימים האחרונים רשם ירידות שערים חדות ומנסה
להתמך מעל רמה זו .כעת ,רמת  5111הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד יסיים את החודש מעל רמה זו
איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – לפני שבועיים חזרו מניות הבנקים לאזור ההתנגדות סמוך ל  0011נקודות שבלם את המדד  0פעמים קודמות
וגם הפעם כשל המדד בפריצה קדימה .בשבוע המסחר האחרון ראינו תיקון יורד כשהמדד קובע שיא יורד סביב  0053נקודות.
הנמוך החדש שנקבע ביום המסחר האחרון מחזק את ההנחה שנמשיך לראות מימושים בטווח הקצר כשיעד סביב 0007-
 0011נקודות שהם תחתית אזור הדשדוש של החודשים האחרונים הינו יעד לטווח הקצר.
מדד הנדל"ן  – 00לאחר השיא שנקבע סביב  367נקודות שהוא גם התנגדות אופקית מהותית בגרפים הארוכים המדד יצא
לתיקון יורד והשבוע אף יצר שיא יורד בטווח הקצר מעט מתחת ל  361נקודות .ניתן אף להבחין בגרף בתבנית ראש וכתפיים
(תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת שתקבל תוקף בשבירת הנמוכים האחרונים סביב  306נקודות .שבירה של התבנית תביא
להעמקת המימוש במדד וליעד סביב  305בטווח זמן הקרוב.

מדד היתר  – 05מדד היתר  71עוד הספיק לעשות גבוה חדש השבוע במסחר התוך יומי אולם נבלם בגבוה הקודם סביב 730
נקודות .טכנית גם כאן המימוש ביום המסחר האחרון היה אגרסיבי ונראה שהמדד החזק בבורסה בחודשים האחרונים בשל גם
הוא לתיקון יורד .רמת התמיכה הקרובה נמצאת סביב  712901נקודות ,שבירה של רמה זו תביא להעמקת הירידות עם יעד
לכיוון  021נקודות.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( – )10.500החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז
כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות
חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני -בסיום השבוע ראינו ניסיון פריצה של שיא כל הזמנים במניה על רקע אישור ייצוא הגז של עד  01%ממאגר ליוויתן
בו החברה שותפה .טכנית המניה נצמדת כבר תקופה ארוכה לאזור הגבוהים הרב שנתיים וניתן לראות זאת באופן ברור בגרף
השבועי המצורף לסקירה .טכנית נעילה שבועית מעל  057וליתר בטחון מעל רמה של  051נקודות תהווה מעשה אישור
לפריצה והמשיך שיאים חדשים במניה עם יעד תבנית לכיוון  301נקודות.
כלל ביו טכנולוגיה ( – )00501.5החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה
בחברות שונות הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה .כלל
תע שיות ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני -המניה נסחרת לאחר גל של ירידות שערים מאזור של  0011נקודות מפברואר האחרון לרמות שפל סביב 511
נקודות .בחודשיים וחצי האחרונים המניה נסחרת בתבנית של משולש דובי כאשר רמות  5119626נקודות חשובה מאוד במונחי
סגירה ,נעילה מתחת לרמה זו תוציא אל הפועל את התבנית היורדת והיעד שייגזר הינו לאזור של  7519611נקודות .מנגד
התרחיש האופטימי יכול להביא לסימון תחתית וליציאה למהלך עולה מחודש ,פריצה מעל קו המגמה היורד לטווח הקצר סביב
 561נקודות ונעילה מעל  511901תאשר כמעט בוודאות יציאה לדרך חדשה במניה.
כיל ( )1.0500החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה 3 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית בגרף השבועי באזור  .3211איתות שלילי זה הינו
מהותי כעת ורק יכולת חזרה מעל לקו המגמה ,קרי מעל לרמת  0111יאשר בברור את סיום המגמה היורדת.
לפי הגרף השבועי ,נראה כי התמיכה הבאה החשובה נמצאת באזור  .3711נציין כי לפי הגרף היומי ,רמת ההתנגדות הקרובה
נמצאת על  .3211כאמור ,רק שילוב ויכולת פריצת  3211-0111במונחים שבועיים יאשרו סיום המימוש במניה.
בזן ( )100510.החברה ,בתי זיקוק לנפט עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .07
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות החברה עברו לאחרונה מימוש חד ועם זאת נראית כעת התייצבות בתחום רוחבי התחום
בטווח  076-066.7כאשר יכולת יציאה מתחום זה יאשר את האיתות הבא במניה .השבוע המניה דשדשה בתחום הרוחבי
הנזכר .נציין כי רוב התמונה הטכנית נמצאת בחלק התחתון של המתנדים הראשיים ,כך שעדיין האיתות השלילי קיים והוא
ייעלם רק ביכולת נעילה מעל לטווח שהוזכר לעיל.
מזרחי טפחות ( )00009.התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית ,קמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .07
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות תחת מימוש לאחרונה כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור לטווח
הקצר  +קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת  3551במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  , +0111בשלב זה נפתח מימוש במניה כאשר
התמיכה הקרובה שהייתה על  3511נשברה השבוע ,מה שאומר שאנו לקראת התמיכה הבאה על רמת  .3623רמת 3511
מאידך ,עוברת להיות התנגדות חשובה קצרת טווח.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות (  ) 090509מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן להבחין כי רמת  0071שהייתה
התנגדות חשובה לאחרונה נפרצה ואף נבדקה מלמעלה שוב והתהפכה על התמיכה ,מכאן שרמת  ,0071היא רמת תמיכה

מהותית כעת וכל עוד המניה מעל היא תחת איתות חיובי .ניתן לראות בשבועות האחרונים ,דשדוש מעל לרמת תמיכה חשובה
זו .יכולת לצאת מעל רמת הדשדוש יתקבל רק בנעילה מעל רמת  .0671שבירת רמת  0071יאשר איתות שלילי משמעותי.
אלביט מערכות ( )05.0010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .07מבט טכני מראה כי המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה כאשר רמת אזור  06111החשובה שנפרצה לאחרונה עוברת כעת לתמיכה חשובה קצרת
טווח .היעד על  05111נותר בעינו כעת וזאת כל עוד התמיכה אינה נשברת במונחי נעילה.
שופרסל ( )...59.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0350רמה שהגיעה אליה לאחרונה ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  0350היא די חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה (בינתיים מימוש מינורי רוחבית) .רמת  0311היא תמיכה קרובה
ואילו אזור  0071הוא אזור תמיכה מהותי ומשמעותי.

רמי לוי ( )0050100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי ,המניה כעת תחת מימוש והגיעה עד
לתמיכת אזור  .05111לאחרונה נשברה תמיכה זו ואף הגענו קרוב לתמיכה הבאה באזור  .06111איתות לסיום המימוש נוכל
לקבל בצורה ראשונית רק בנעילה מעל רמת  05111כאמור.
קמהדע ( )0500000מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שכעת תחת מימוש שברה
לאחרונה תמיכה חשובה על  ,3555אולם השבוע השכילה לחזור מעל תמיכה זו .עם זאת המניה עדיין תחת מימוש וזאת כל
עוד נותרת מתחת קו מהלך יורד ראשי מרמת השיא השנתי .השבוע ,ניסיון פריצת קו זה באזור  0111נכשל ושוב החל מימוש.
כאמור רמת  3555כעת הינה התמיכה הקרובה וכאמור עדיין המניה תחת מימוש.
ברינסווי ( )0055.0.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .71ניתן לראות שהמניה השבוע המשיכה במגמת
המימוש ,עם זאת לא שברה את תמיכת ההתכנסות המחירים הרחבה באזור  .7311תמיכה זו נבדקה לאורך יום המסחר
האחרון וניכר כי מחזיקה מעמד בשלב זה .אין כעת אינדיקציה אם נראה ביום המסחר הבא שבירה או היפוך על תמיכה.

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 ו9או מכשירים פיננסים.

