הסקירה השבועית של ספונסר – 24.11.2013
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

 www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת" א סיכמה שבוע מסחר חיובי נוסף עם שיא חדש במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף והבנקים עלו
בכ 2% -בממוצע כל אחד ,אולם מנגד מדדי הנדל"ן ות"א  75ירדו בכ 0.8% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטה לטובה
מניית אלון רבוע כחול שקפצה בכ , 13% -עוד בלטו לטובה מניות פוקס ואיתוראן שעלו בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניית בבילון
חזרה לסורה והשילה כ 15% -מערכה .מניית אלקטרה נדל"ן ממדד היתר זינקה בכ 27% -לאחר שהחברה קיבלה דחייה של
כארבעה חודשים לפירעון חוב של  110מיליון ש"ח .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 0.25% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -לאורך כל העקום .מדדי אגרות החוב השקליות
(השחרים) ירדו מנגד בכ 0.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב , 2.20% -מדד ת"א  75ירד ב , 0.69% -מדד הבנקים עלה ב , 1.95% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  1.04%ומדד נפט וגז עלה ב . 0.50% -בשוק המט”ח  ,הדולר התחזק בכ 1.3% -מול השקל ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.56ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.2% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי בשיא
חדש ,ברמה של  1345נקודות .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף משנת  , 2008המדד המוביל ממשיך במסעו צפונה
לאחר שפרץ לפני כחודשיים את ההתנגדות הקשה ברמה של  1250הנקודות ,ובהמשך לתחזיות האחרונות שלנו ,אכן הגיע
בסוף השבוע לשיא כל הזמנים סביב  1345נקודות ,ובשבוע הקרוב הוא אף צפוי לפרוץ אותו .התמיכה הקרובה עדיין שוכנת
כעת ברמה של  1275נקודות ,אולם אנחנו צופים מהלך עולה נוסף לכיוון היעד הבא שנמצא ברמה של 1400נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק לקראת סוף השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.56ש"ח
לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים נאות לאחר פרסום של כמה נתוני מאקרו .אתמול (חמישי) פורסם
מדד המחירים ליצרן בארה"ב .המדד הצביע בהתאם לצפי של האנליסטים בשיעור של  0.2%לעומת ירידה של  0.1%בחודש
הקודם .כמו כן ,פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה .הנתון בפועל עמד על 323אלף דרישות ,לעומת צפי של333
אלף כאשר הדרישות שנרשמו בשבוע שעבר עמדו על  339אלף (קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף
המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור 3.50
ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 40הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  40המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כ פי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )2008מדד המניות הצרפתי מעט נחלש בשבועות האחרונים ולא מצליח לעלות ,אולם
כל עוד הוא נתמך מעל אזור  4100-4150הנקודות ,הוא נמצא עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של 4500
נקודות.
 1310/20נקודות .המדד התקשה בימי
מדד הבנקים – מדד הבנקים סגר את היעד בו נקבנו בשבועות האחרונים סביב
מניות הבנקים הן
המסחר האחרונים סביב  1311/2נקודות ולכן חשוב יהיה לבחון את עוצמתו בשבוע המסחר הקרוב.
האחראיות הכמעט בלעדיות לרמתו הנוכחית של המעו" ף וחשוב יהיה לראות האם נותר עוד בשר לעליות שערים.
מדד הנדל"ן  – 15כמו שציפינו בסקירה שבוע שעבר המדד לא המצליח להתקדם קדימה בצורה מהותית והשבוע ראינו מימוש
חד במדד ואיתותים שליליים ראשונים מגרף המחיר .גאפ יורד ביום המסחר האחרון ושבירה של השפל האחרון סביב 377נותן
איתות שלילי ראשוני למדד שלא היה נראה טוב השבוע .להערכתי המדד בשל לתיקון יורד ואולי אף בדיקת הרמה האופקית
סביב  367נקודות.
מדד היתר  – 50המדד ממשיך להיות חלש והוא מאבד בשבוע המסחר האחרון עוד 2%מערכו וקרוב ל  10%מהגבוה האחרון
שנקבע בחודש שעבר .טכנית אזור תמיכה קרוב נמצא סביב 544נקודות שהוא הגבוה האחרון שנפרץ .עוד נציין שיש לשים לב
שהגל היורד האחרון מחר את הגל העולה האחרון בצורה דיי מהירה מה שיכול להעיד על מיצוי מהלך עולה במדד ולכן סביר
שהשיא האחרון שנקבע יישאר כזה לעוד הרבה זמן.

ניתוח מניות
אסם ( – )304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א 25בשווי שוק של  8.5מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה נראתה לא טוב השבוע כשהיא סוגרת בנמוכים שבועיים בעוד המדד בו היא נסחרת נסחר ברמות שיא כל
הזמנים .כמו שכתבנו בשבוע שעבר המניה נראת לא טוב וסביר שמבססת פסגה לתקופה הקרובה סביב  8000נקודות .רק
ירידה מתחת לאזור התמיכה מתחת ל  7250-7300נקודות תחסל למעשה את המגמה העולה ותוציא תבנית של פסגה כפולה
אל הפועל.
אופקו (  – )1129543החברה ,אופקו הלת' אינק ,משקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה .
החברה הינה חברה זרה שנסחרת בארה"ב תחת הסימול OPKובבורסה בת"א בעקבות רכישת חברת פרולור ביוטק בעסקת
מניות .בעקבות השלמת העסקה נכנסה החברה בהליך מקוצר למדד ת"א  . 25בעל המניות הראשי בחברה הינו פיליפ פרוסט
יו" ר טבע והיא נסחרת הן בבורסה בניו יורק תחת הסימול. OPK
ניתוח טכני – המניה נקבעת בארה" ב ולכן הניתוח יתבסס על הגרף המניה בחו"ל .המניה נסחרה בטרנד עולה ברור ולקראת
הכניסה למדד ת"א  25ומעט לאחר מכן החלה הריצה במניה מרמות של  8.5דולר לשיא שנקבע באזור  13דולר .לאחר מכן
דעכו הספקולציות וראינו את המניה מחזירה את כל המהלך העולה כמעט בשלמותו כשהיא חוזרת לקו המגמה העולה הראשי.
עצם הירידה מאזור  10דולר אינו מבשר טובות ונעילה שבועית נוספת מתחת תעמיד במבחן את קו המגמה העולה במניה.
לדעתנו זה רק עניין של זמן שהמניה תשבור את קו המגמה בדרכה לרמות נמוכות הרבה יותר מהנוכחיות .אזור התנגדות
מהותי קרוב נמצא סביב  11דולר תמיכה קרובה  9.2-9.4דולר למניה.
אלביט מערכות (  – ) 1081124החברה אלביט מערכות עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בין תחומי העיסוק נמצאים מלטים ,מערכות בקרה ושליטה ,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה מתחום המהלך
היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות כי
בתקופה האחרונה ,המניה פרצה תבנית התכנסות מחירים עם יעד לאזור  , 18,000יעד שהושג במלואו -כצפוי וכפי שנאמר
כאן בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  18,000נפרצה והושג היעד הבא על  19215שהיא תקרת תבנית
עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה מתחת לתקרת ההתנגדות ,כאשר השבוע המשיכה
המניה בתוך תבנית התכנסות זו .לא נותר אלא לחכות לאיתות הבא ביציאה מתחום. 18450-19200
לאומי (  - ) 604611התאגיד בנק לאומי לישראל בע" מ עוסק בפעילות בנקאית ריאלית ופיננסית מגוונת בארץ ובעולם .מניות
הבנק נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,שנמצאות תחת מהלך עולה ,פרצו לאחרונה תבנית דשדוש מחירים ,כאשר בהתאם
לנאמר בשבוע הקודם ,היעד על רמת  1390הושג במלואו .מאז התפתחה עוד תבנית יותר רחבה ,כאשר היעד כעת הוא
ברמת  , 1420כאשר רמת  1390עולה להיות התמיכה הקרובה .התמיכה המהותית באזור 1370קו הפריצה האחרון.
בזק (  - ) 230011החברה וחברות הבת שלה ,עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא ,לאחר
מהלך העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים ,כאשר השבוע נכשל פריצה ברמת  , 650ולמעשה
התקבל כעת קו מגמה יורד לטווח הקצר ,קו חדש ,בהתאם למסחר השבוע .התכנסות המחירים כעת  ,נותרת בעינה  ,כאשר
אזור  600הוא תמיכה ואילו קו המהלך היורד באזור  630כעת .יש לציין כי התבנית היא תבנית שלילית ,עם זאת אין איתות
שלילי מהותי ,כל עוד תמיכת  600אינה נשברת בברור.

על רגל אחת
אפריקה (  - ) 611012מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה השבוע לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש .אזור  722הוא תמיכה מאוד חשובה כעת ,ושם ייקבע האיתות ההמשכי.
נציין את קו המהלך היורד הראשי במניה באזור התנגדות סביב רמת 815כעת.
כלכלית י-ם (  - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  , 100וכן במדד נדלן  . 15המניה שנמצאת במהלך עולה,
לאחרונה נמצאת במימוש מחירים שבנה קו מהלך יורד ברור בשלב זה .למעשה יש לנו כאן תבנית של התכנסות מחירים כעת,
לאחר סיום השבוע הנוכחי ,המניה בדרכה לבדיקת אזור  2200כתמיכה חשובה שוב .נציין את התנגדות קו המהלך היורד
באזור . 3470

כיל (  - ) 281014מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת  3135ומשם החל שוב מימוש .רמת  2800-2780הוא אזור תמיכה מהותי וכל עוד אנו מעל אזור זה ,אזי
התיקון העולה במניה תקף .איתות מהותי יותר יתקבל ביציאה מתחום  , 3135-2780כאמור .נציין את התמיכה הקרובה בתוך
טווח ההתכנסות כשהוא ברמת אזור . 2950
סלקום (  - ) 1101534מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף ,נמצאות במהלך עולה ,כאשר לאחרונה נכנסה המניה
לתחום התכנסות מחירים ,שלאחרונה נפרצה .בשלב זה היעד עומד על רמת  , 4900יעד שהושג ביום המסחר האחרון .כמו כן
יש לציין תמונה טכנית גבוהה בשלב זה.
חלל תיקשורת (  - ) 1092345מניות החברה התממשו בחדות לאחרונה,עקב ארוע פונדמנטאלי ,שבהמשך הוברר כפתיר.
עקב כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .כעת המניה בתחום התכנסות מחירים מעל תמיכה חשובה
באזור  4400מול קו מהלך יורד באזור . 4650
חברה לישראל (  - ) 576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
רמת  180000היא רמת תמיכה כעת מאוד חשובה כל עוד שהמניה נותרת מעל לרמת תמיכה זו ,אזי התיקון העולה תקף.
התנגדות קרובה כעת נמצאת על  193000כאזור קו מגמה יורד .הטווח שצויין הוא למעשה גבול התכנסות המחירים הנוכחי
במניה.
אל על (  - )1087824מבט טכני למניית חברת התעופה,מראה כי רמת אזור  57.8הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה .כל עוד
שאין שבירה של רמה זו ,אין למעשה איתות לסיום התנועה העולה של התקופה האחרונה ,ראינו השבוע תנודות חריגות במניה,
אולם כאמור נראה כי מסתמן תו תמיכה עולה באזור התמיכה הנוכחית שצויין .יכולת נעילה מעל רמת  60יחדד את האיתות
החיובי.
ברינסווי (  - ) 1100718מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ייתר  , 50נמצאות לאחרונה בתנועה יורדת .בשלב זה אזור
 4800במונחי נעילה איתות מהותי יתקבל ביציאה מטווח
 4500מהווה אזור תמיכה קרוב ,מול התנגדות קרובה באזור
התמיכה\התנגדות.
מזור רובוטיקה (  - ) 1106885מניות החברה נסחרות לאחר מימוש לא קטן ,כאשר אזור  3000מהווה אזור תמיכה חשוב,
ובמיוחד לטווח היותר ארוך .בשלב זה רמת  3200מהווה איזור התנגדות קרוב חשוב ,ורק יכולת סגירה מעליו יאשר איתות
חיובי ראשון לתיקון עולה.
בבילון (  - ) 1101666מניות החברה ,שברו השבוע תבנית התכנסות מחירים ברורה ,ולכן יש לנו כאן איתות שלילי ברור
בשלב זה .רמת התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על נעילת גאפ ברמת , 954ושבירת יאשר המשך יורד .
אופקו  - OPKמניית החברה הינה מנית ארביטראז ,הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב .המניה נקבעת בחול ולכן הניתוח
מתבסס לפי גרף חו"ל .בגרף ניתן לראות איתות חיובי ברור עת חזרה המניה מעל  10דולר ,לאחר היפוך על קו תמיכה עולה.
בשלב זה רמת אזור  10.95דולר היא ההתנגדות הקרובה ויכולת נעילה מעל יאשר יעד לעבר השיא באזור 12דולר.
קמהדע (  - ) 1094119מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  , 100ביצעו השבוע היפוך על תמיכה באזור  , 5000היפוך
שלמעשה ,כנראה מסיים את מהלך המימוש הנוכחי .המניה פרצה את התנגדות , 5230הקרובה והחשובה ,וכעת היעד הקרוב
הוא  . 5419יכולת פריצה כאן תאשר המשך תיקון עולה.
בזן (  - ) 2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25המניה הגיעה כצפוי לרמת התנגדות מהותית סביב  , 120ויצאה
למימוש במסגרת התיקון העולה הנוכחי .כעת התמיכה נמצאת על רמת אזור , 111ולמעשה שם ייקבע האיתות ההמשכי לטווח
הקצר.

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.

