הסקירה השבועית של ספונסר – 25.03.2012
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 עוד שבוע מסחר חיובי לאחר שנרשמו כמה ימי מסחר רגועים במיוחד .המדדים
המובילים עלו בכאחוז בממוצע כל אחד .מדד ת"א  57בלט בעלייה של כ 5.7% -בהובלת מניית טאואר שזינקה בכמעט 52%
לאחר שחברת  e2vהודיעה כי היא עוברת לייצור המוני של משפחת מוצרים חדשים המבוססים על פלטפורמת הCIS -
הייחודית והמתקדמת של טאואר-ג’אז .במדד ת"א  ,022בלטו לטובה גם מניות דש איפקס שקפצו בכ 05% -לאחר ההודעה על
המיזוג בין בתי ההשקעות דש ומיטב .מנגד ,מניות התקשורת אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס ירדו בכ 9% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד רשמו נסחרו כמעט ללא שינוי וירדו
בכ 2.27% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים)
נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני ועלו בכ 2.0% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות
(השחרים) עלו בכ 2.6% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עמדו על כמיליארד ש"ח ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,5.00% -מדד ת"א  57עלה ב ,0.05% -מדד הבנקים עלה ב ,5..5% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע עליה של  5..0%ומדד נפט וגז רשם עליה של  ....0%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של כ 5.6% -לרמה של  0.545ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.7% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0006נקודות לאחר שנבלם בשבועיים
האחרונים סביב איזור רמת  0052הנקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים ,תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא
משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  0022-0042נקודות .רק פריצה ברורה
(ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של איזור  0262הנקודות תאותת לצד השלילי
ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של  0222נקודות.
מדד הבנקים – מניות הבנקים בצעו אתנחתה השבוע לאחר העליות החדות של שבוע המסחר הקודם .פרט ליום ראשון בו עוד
נסחרו בעליות שערים חדות במהלך היום ,בשאר השבוע נרשמה תנודתיות נמוכה עם ירידה במחזורים ,דבר טבעי לאחר מהלך
עולה חד ומהיר .טכנית ,רמת תמיכה לטווח קצר נמצאת סביב  982נקודות ,מעל ,רמת  0222מתנגדות על בסיס סגירה כך
שפריצה של רמה זו תשלח את המדד להתנגדות היותר מהותית סביב  0252002עם סיכויים טובים לפריצה והמשך הטרנד
החיובי.
מדד ת"א  – 50המדד נעל את שבוע המסחר בעליות שערים נאות של  0.7%ונעילה בגבוה השבועי ,בעוד שאר מדדי הבורסה
משדרים חולשה סגר המדד תשואה של מעל  00%מתחילת השנה .טכנית ניתן להבחין בקו התנגדות משמעותי סביב רמה של
 557נקודות ונראה שהמדד בדרך לשם בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.545ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים של כחצי אחוז .נתונים מנוגדים פורסמו הלילה באסיה :בסין גובר
החשש מהאטה בצמיחה הכלכלית של השנים האחרונות :סקר מצב היצרנים בסין ,ירד מתחת ל  - 50נקודות ,אינדיקאטור
להאטה בפעילות המשק .ביפן פורסם במפתיע כי המאזן המסחרי לחודש פברואר הסתיים בעודף של  00מיליארד ין( בניגוד
לצפי לגרעון של  002מיליארד ין) .זהו נתון חיובי ,המעיד כי הכלכלה ה  0 -בעולם (יפן) מתחילה לחזור להתאוששות כלכלית.
בתגובה התחזק הין באופן משמעותי כנגד הדולר והיורו כאחד( .קרדיט לבנק מזרחי) .מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי להמשיך
לדשדש כשהתמיכה החשובה נמצאת באיזור  0.65ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  022המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן מעט כלפי מטה בימים האחרונים וצפוי לבדוק בקרוב את רמת התמיכה
השוכנת באיזור  7572הנקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  7622נקודות תשנה את התחזית האופטימית והיעד לעליות
בשבועות הקרובים עומד על  6022נקודות.

ניתוח מניות
גזית גלוב ( - ).065..החברה ,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 ו0או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו0או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה התהפכה ביום המסחר האחרון מעל רמת התמיכה סביב אזור של  0682נקודות .טכנית יש כאן אפשרות
כניסה נוחה מאוד מעל רמת תמיכה עם סטופ קצר ויעד מהיר לאזור התנגדות הבא סביב  0922נקודות ,מעל לרמה זו המניה
יכולה להמשיך גם לרמת  4222נקודות שם שוכנת התנגדות נוספת.
שופרסל ( - )5555.5החברה ,שופרסל בע"מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל"ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – בתקופה האחרונה המניה נסחרת מתחת לאזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב  059200022נקודות שהיווה את
אזורי השפל של שנת  .5200בשבוע האחרון נסחרה המניה בתנודתיות כשהיא קובעת נמוך שנתי חדש קצת מעל 0522
נקודות .טכנית ניתן לראות בגרף שהתיקון העולה של החצי האחרון של השבוע הביא את המניה לבדוק את אזור התמיכה
מלמטה ,סגירה מעל  0022נקודות יכולה להביא להמשך הטרנד החיובי עם יעד ב  008200422נקודות ,הסטופ במקרה הזה
נמוקם בסגירה ברורה מתחת ל .0582
.
כלכלית ירושלים ( - )..05.5החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב'  5229בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני – כלכלית ירושלים נבלמה בתחילת השבוע בסמוך לאזור של  5622נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית לא
פשוטה לטווח הקצר .המניה ביצעה מימוש וביום המסחר האחרון התהפכה לעליות נאות וסגירה בגבוה היומי לאחר שנסחרה
כבר בירידות שערים של מעל  .5%מימושים קלים בפתיחת יום המסחר הבא יכולה לתת אפשרות כניסה נוחה למי שמאמין
בהמשך טרנד חיובי ,הסטופ ימוקם בסגירה מתחת ל  5052ויעד ראשון סביב התנגדות ב  5622כאמור.
בזק ( - )0.55..החברה הישראלית לתקשורת ,פועלת ב 4-תחומי פעילות עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,רדיו טלפון
נייד ,תקשורת בינלאומית וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – מראה כי המניה ,שנסחרת במדד ת"א  ,57עדיין נותרת תחת מהלך יורד ,אם כי בשבועיים האחרונים ניכר
התייצבות בצורת דשדוש בתחום רמות  .672 - 622יכולת יציאה מתחום זה יאשר איתות המשכי בגובהה טווח זה .למעקב.
דלק קבוצה ( - ).504.00החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר פועלת בישראל ובחו"ל ,בין היתר בתחומי הזיקוק ,
תחנות דלק  ,אנרגיה  ,נדלן  ,רכב  ,פיננסים ביטוח  ,וכן בתחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה ,שנסחרת במדד ת"א  ,57נותרת עדיין תחת מימוש לאחר הזינוק האחרון ,כאשר כעת רמת
 52222מהווה התנגדות לכל תיקון עולה בעוד רמת  64702-מהווה תמיכה חשובה .השבוע נכשלה המניה לפרוץ את רמת
 52222כך ,שבשלב זה המימוש נותר תקף .הסיכוי כעת הינו יותר לבדוק את התמיכה שצוינה ,מאשר לפרוץ את ההתנגדות
כאמור .בכל מקרה איתות מהותי יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור 46-
 45הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגר; השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות
אלה יאשר איתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  45.8לאחר שרמת 44
נשברה לאחרונה בינתיים רואים דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
לאומי ( - )6546..מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .57טכנית ניתן לראות ,כי המניה כעת נמצאת בתחום התכנסות
מחירים ,כאשר רמת  0522מהווה התנגדות תקרת ההתכנסות .כלומר פריצת  0522יאשר איתות חיובי לתיקון עולה המשכי
מהותי .מנגד ,כישלון ישלח למימוש לפחות לעבר  0044וסגירת גאפ פתוח .למעקב.
אבנר יה"ש ( - )0605..יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .57טכנית ,ניתן לראות כי המניה נמצאת עדיין תחת מימוש
מחירים ,ומתחת קו מהלך יורד לטווח הקצר שנבנה כעת .רק פריצת רמת  562בשלב זה יאשר על סיום המימוש הנוכחי.
התמיכה הקרובה על .500
אפריקה ( - )6..5.0המניה השבוע –המשיכה לשהות בתחום התכנסות מחירים ברורה ,כאשר בשלב זה נכשלה המניה
בפריצת התכנסות זו .רק יכולת סגירה מעל  0457יאשר איתות ברור לפריצה ולהמשך תיקון עולה בעוד שהתמיכה הקרובה
נמצאת על רמת  -0047-ונעילת גאפ.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו0או מכשירים פיננסים.

