הסקירה השבועית של ספונסר – 24.07.2011
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א חזרה להסחר בשבוע החולף במגמה חיובית ,המדדים המובילים נסחרו בעליות שערים של כ-
 1.5%בממוצע .מדד הגז והנפט בלט לטובה כשעלה בכ 4.2% -בעיקר בגלל עליות במניות הקשורות למאגר "תמר" שעלו בכ-
 5%כל אחת .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות הנדל"ן של נכסים ובניין שקיבלו המלצה חיובית במיוחד מבית ההשקעות
אייביאיי ברקע לרכישת נכס מניב בארה"ב ונורסטאר )גזית אינק לשעבר( שעלו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מנופים
צנחה בכ 11% -לאחר הפרסומים על החקירות המתנהלות ע"י הרשות בעניין הטיות שערים שנעשו כביכול בשערי המניה בעבר
ע"י בעליה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים באג"ח הממשלתי .מדד התל בונד  20נותר ללא שינוי
ושאר מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.3% -בממוצע .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ0.5% -
במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו גם הם בכ 0.3% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו ממוצעים
לחודשי הקיץ ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.96% -מדד ת”א  75עלה  ,0.44% -מדד הבנקים עלה ב ,2.47% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע עליה של  1.18%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .4.20%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של כ-
 1.3%לרמה של  3.39ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1263נקודות .בגרף השבועי ניתן לראות כי ישנה
מלחמה סביב איזור  1250הנקודות שהיווה התנגדות חזקה מאוד בשנים  2007ו 2010 -ומאז אזור זה הספיק לשמש גם כתמיכה.
כרגע ,פריצה של רמת  1280הנקודות תהווה איתות קניה משמעותי עם יעד ברמת שיא כל הזמנים של  1346נקודות .מנגד ,רק
ירידה מאיזור  1225הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי לטווח הארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם ירידה של כ 1%-בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.39ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד אחד
הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל נתמך מעל רמת התמיכה סביב  3.35ש"ח
לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח לדולר
אולם לעת עתה הדשדוש צפוי להמשך בשבועות הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם לאחרונה עליות שערים נאות עד שהגיע שוב להתנגדות ברמת השיא השנתית
השוכנת סביב רמה של  6100נקודות ומשם תיקן בצורה חדה כלפי מטה עד לרמה של  5750נקודות ומשם שוב התהפך כלפי
מעלה .רק פריצה של השיא תביא לאיתות קניה מחודש והמשך עליות.
מדד היתר  -50לאחר ירידות שערים בתחילת השבוע ונגיעה באזור רמות התמיכה סביב  380נקודות ,חזר המדד לעליות שערים
קלות ובסיכום שבועי עלה סביב ה  .0.5%טכנית המדד ממשיך להיות החלש ביותר בבורסה השנה עם קרבה לרמות שפל לאחר
ירידה של מעל  17%מתחילת השנה .התנגדות קרובה נמצאת סביב  395והמדד למעשה דיי מדשדש בטווח מסחר צר.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן רשם השבוע מסחר חיובי ונעל אותו מעל רמת איזון סביב  320נקודות ,אזור של  327נקודות מהווה
התנגדות קרובה ואילו תמיכה ברמת  320ומתחת סביב  .310בשלב זה נראה שהמדד יכול להמשיך לעלות ואולי אף לסגור גאפ
פתוח סביב .333/4
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו יורק.
מדד הנסד”ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה ,טלקום,
מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה עונת הדוחות של מניות הטכנולוגיה עשתה טוב השבוע למדד הנסד"ק שחזר לאזור רמות השיא
קצת מעל  2400נקודות .מלמטה משאירים גאפים פתוחים האחד מהשבוע קצת מעל  2350והשני סביב  .2300טכנית למדד יהיה
קשה לפרוץ את רמות השיא אולם פריצה אם תתרחש ככל הנראה תביא להמשך עליות וכניסה של כסף חדש למדד.

ניתוח מניות
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים
צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף פועלת
גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות
בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

ניתוח טכני – המניה סגרה את שבוע המסחר במגמה חיובית וסמוך לאזור התנגדות סביב  4320/30שבולם את המניה כבר מעל
לחודש .פריצה של אזור זה תביא את המניה ליעד הבא סביב  4550/4600נקודות.
דסק"ש ) - (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 .עוד נוסיף ונציין כי ביוני  2011הושלמה עסקה לפיה השקיעה דיסקונט השקעות ורכשה את השליטה ,בחברה
הציבורית מעריב.
ניתוח טכני – המניה החלשה ביותר במדד  25בשנה הנוכחית עם ירידה של מעל  30%מתחילת השנה .טכנית נראה שהמניה
יוצרת תחתית לטווח הקצר סביב רמה של  4800נקודות ,אזור התנגדות הקרוב נמצא סביב  5300נקודות .סוחרים לטווח קצר
יחפשו כניסה נוחה סביב רמת התמיכה עם סטופ בסגירה מתחת ל  4739ויעד ראשון סביב .5300
כיל ) – (281014החברה ,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 מעבדת אתהאשלג 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 המבוססות בעיקרעל 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 – המניה עשתה מהלך עליות מרשים מאוד מאזור התמיכה סביב  5000נקודות עד לנקודה הנוכחית .טכנית המניה
מדשדשת כבר שבועיים בטווח מסחר צר 5800 ,מהווה התנגדות ואילו תמיכה שוכנת מעט מתחת ל  5600נקודות ,רק יציאה
מאחד הכיוונים תוציא מהלך מחודש.
דלק קבוצה ) – (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת בישראל
ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
ובארה"ב.
בארץ
בכבלים
התקשורת
בתחום
פועלת
דלק
קבוצת
לכך
בנוסף
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד
ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה  ,שנמצאת במימוש זה זמן ,נותרת מתחת  2רמות
התנגדות משמעותיות – רמת  80000והיותר חשובה לטווח המיידי –רמת ממוצע -( 77450 ). 50רמת התנגדות בה סיימה ביום
המסחר האחרון .כל עוד שאין פריצת רמת ממוצע – 50לפחות אין מה לדבר על שינוי במהלך המימוש – שתמיכתו החשובה
נותרת ברמת  .70000סיכום -המנייה במימוש עדיין כל עוד לא פורצת את רמות ההתנגדות הנ"ל.

פועלים ) – (662577התאגיד ,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.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה למעשה נמצאת כרגע במהלך רוחבי  ,כאשר רמת - -1756
רמה בה סיימה המנייה ביום המסחר האחרון-הינה רמת –התנגדות משמעותית  .מנגד רמת  ,1658הינה התמיכה הקרובה
החשובה  ,ככ שיציאה מתחום הנ"ל -יאשר איתות המשכי -לטווח הקצר  .למעקב.

על רגל אחת
טבע ) – (TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטרא .Zטכנית היא נקבעת
בחו"ל  ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי –המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש מחירים  ,נותרת מעל
רמת קו מהלך עולה מהותי ארוך טווח  ,עם תמיכה באזור  46דולר .למעשה כעת ישנו תחום תנועה בינ תמיכה להתנגדות על
 50.50שהוא גם ממוצע  50בגרפ השבועי .רק יכולת סיום מעל רמה זו בשלב זה  ,יאשר פתיחת תיקון עולה.
בזק ) – (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת תחת מימוש  ,עדיין נותרת
מתחת להתנגדות חשובה ומהותית בדמות רמת –  .892כל עוד שאין פריצת רמה זו אין אתות חיובי כל שהוא לתיקון עולה
המשכי .התמיכה הקרובה הינה ברמת  , 838ואילו המהותית על גאפ .822

דלק רכב ) – (829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המנייה ,עדיין נותרת תחת מסגרת של
מימוש מחירים  ,כאשר רמת ממוצע  50היושב על  3852-נכון להיום מהווה התנגדות חשובה לכל תיקון המשכי עולה .התמיכה
המיידית נמצאת על .3500-3570
נייס ) – (NICEמניית נייס הינה מניית ארביטרא Zהנסחרת גם בארה"ב וגם במדד ת"א  .25היות והיא נקבעת בארה"ב אזי
הניתוח יתבסס על גרף חו"ל .ושם נראה כי המנייה נמצאת כללית תחת התכנסות מחירים עולה  ,כאשר רמת  37.5דולר הינה
רמת התנגדות קרובה וחשובה  ,כאשר אתות חיובי המשכי יינתן רק בפריצתה .התמיכה הקרובה נמצאת על .34.8
אלביט מערכות ) – (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נותרת בתחום
רוחבי של מחירים .16000-17000 -כאשר בשלב זה נראה כי דרכה לעבר רמת ההתנגדות  .רק פריצה של רמה זו יאשר אתות
משמעותי נוספ .

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpובורסה 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.

