הסקירה השבועית של ספונסר – 18.11.2012
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 שלילי מלווה בירידות שערים בכל המדדים המובילים ,בעיקר החל מיום
רביעי באזור השעה  ,00:11אז החל מבצע "עמוד ענן" עם חיסולו של אחמד ג'עברי .מדדי ת"א  ,52הבנקים ות"א  52ירדו בכ-
 5%בממוצע כל אחד ,ומדדי הנדל"ן והגז ונפט ירדו בצורה חדה יותר 5.2% ,ו 9.4% -בהתאמה .במדד ת"א  ,011בלטו לרעה
מניות גולף ,רבוע כחול ,הכשרה אנרגיה וכלל ביוטכנולוגיה שצנחו בכ 00% -כל אחת בממוצע .מנגד ,מניית סרגון זינקה בכ-
 02%ובכך תיקנה מעט מהירידה החדה מהשבוע שעבר.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא תנודות חדות למרות הלחימה בדרום .מדדי התל בונד עלו בכ1.52% -
בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים
קלות במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו מעט במח"מ הקצר אולם ירדו בכ-
 1.92%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 011 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.46% -מדד ת"א  52ירד ב  ,9..2% -מדד הבנקים ירד ב  ,....% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  9..2%ומדד נפט וגז ירד  .....%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של  9%לרמה
של  5.402ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 5.2% -במהלך השבוע החולף ,סגר ברמה של  0005נקודות ובכך שבר ביום רביעי את
התמיכה החשובה סביב רמת  0041הנקודות ,בגלל חיסול רמטכ"ל החמאס שכצפוי גרר תגובה אלימה של ירי גראדים ורקטות
מהצד הפלסטיני .אם בכל זאת מחפשים נקודה חיובית ,מדד המעו"ף סגר ביום חמישי בצורה מאוד מעודדת ,בגבוה היומי ואף
נתמך מעל רמת התמיכה הבאה השוכנת ברמה של  0052הנקודות .כעת ,שבירה של רמה זו תהווה איתות מכירה משמעותי
עם יעד נמוך באזור רמת  0051הנקודות .מנגד ,פריצה מחודשת מעבר לרמת  0041הנקודות תשלח את המדד שוב לרמת
 0591הנקודות שם נמצאת ההתנגדות החזקה שעצרה את מדד המעו"ף מספר פעמים בעבר.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף בעקבות הבלגן בדרום ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של
 5.40ש"ח לדולר ,לאחר שביום חמישי המדדים המובילים בוול סטריט וכן בבורסות אירופה השונות התנהל עפ"י שטף נתוני
מאקרו לאורך היום .תחילה באירופה אכזבו נתוני התמ"ג (הצמיחה הכלכלית) בגוש האירו אשר הצביעו על המשך מיתון
הכלכלה האירופאית ,ועל העובדה שהבעיות רחוקות מלהסתיים בקרוב .בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות של מעל
 .1.2%גם בארה"ב המצב אינו מזהיר כאשר שוק העבודה המשיך להדאיג את המשקיעים ,דמי האבטלה השבועיים עלו
בחדות ,עובדה שתרמה לסגירה של וול סטריט בטריטוריה האדומה עם ירידות מתונות של כ .1.5% -היום בערב (שישי)
הנשיא אובמה ייפגש עם מנהיגים בקונגרס האמריקאי ממחנות הרפובליקנים והדמוקרטים במטרה לדון על "הצוק הפיסקלי"
וצעדי המיתון הקרבים( .קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר פרץ בצורה ברורה את רמת התנגדות סביב רמה של
 ₪ 5.41לדולר ,ובכך התקבל איתות קניה לטווח הקצר-בינוני עם יעד ברמה של  ₪ 9.0לדולר .רק שבירה מחודשת של רמה זו
תהווה איתות שלילי.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  51החברות 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 היומי המצורף מדד
המניות הגרמני דשדש בטווח צר שבין  5511-5211הנקודות אול ם לקראת סוף השבוע שבר כלפי מטה את התמיכה החשובה
ובכך התקבל איתות שלילי עם יעד ראשון ברמה של  0011נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך השבוע את המגמה השלילית ובסיכום שבועי מאבד  0.0%מערכו .למרות האירועים
בדרום והמגמה השלילית בשוק מצליח המדד לשמור על אזור התמיכה סביב  0121נקודות אותו אנו מציינים בשבועות
האחרונים ,יחד עם זאת אנו סבורים שטרם נאמרה המילה האחרונה במימוש האחרון וסיכוי סביר מאוד שנבדוק את אזור
 0151251בטווח הזמן הקצר.
מדד נדל"ן  – .1כשלון הפריצה סביב אזור של  54125נקודות הוציא בסופו של דבר תיקון יורד במדד .בשבוע המסחר האחרון
אבד המדד כ  5.2%מערכו והתממש בחדות אולם נעצר באזור תמיכה סביב  55520נקודות .המשך טרנד יורד במדד ושבירת
התמיכה יביא ליעד הבא לאזור של  551205שם התמיכה המהותית לטווח הקצר.
מדד היתר  – 15מדד היתר  21נכנע ביום המסחר של השבוע לטרנד השלילי ושבר את אזור התמיכה אותו ציינו סביב 500
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה שהתמיכה החזיקה בכל ימי השבוע אולם ביום חמישי הגיעה שבירה חזקה עם
סגירה באזור הנמוך היומי .בכך נותן המדד איתות שלילי לטווח הקצר כשהיעד היורד הוא סביב  55125נקודות.

מדד הנסד"ק  – .55המדד השלים מחיקה של כל הגל העולה האחרון והטרנד בו שלילי מאוד .יחד עם זאת תנועה חדה בכיוון
אחד כמעט תמיד מביאה הזדמנות כשהמדד מגיע לאזור תמיכה ברמת מחיר של  5201251נקודות שיכולה לבלום את המדד
לטווח הקצר ולהוציא תיקון עולה לגל היורד של השבועות האחרונים .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה למדד סביב
הרמות האלה לטובת תיקון עולה של מספר אחוזים.

ניתוח מניות
פועלים ( - )..9166התאגיד ,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.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיסקר על ידנו בשבועות האחרונים כשהשבוע נשברה התמיכה של טווח הדשדוש אותו ציינו
בסקירות האחרונות בין  . 024120211לא רק שראינו שבירה גם נעשו מספר בדיקות של רמה זו בהמשך שבוע המסחר .הנחת
העבודה על מניות הבנק הינה שלילית לטווח הקצר עם יעד יורד לכיוון  0911251נקודות.
רציו ( - )92.5.1השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)0445עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – כפי שחשבנו התבנית הדובית במניה התממשה השבוע עם שבירת התמיכה ביום המסחר האחרון ונעילה מתחת
לרמת התמיכה שצוינה סביב  55.020נקודות .היעד כעת הוא סגירת הגאפ (פער מחירים) סביב  55נקודות.
.
בזק ( - )9955..חברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתוני.ם רדיו-טלפון
נייד :שירותי רדיו -טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר .טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין
ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון המניה בדקה את אזור התמיכה המהותי לטווח הקצר סביב  991נקודות וסגרה מספר
אחוזים מעל .טכנית ,כל עוד רמה של  991תשמר ,אפשר לומר שתיקון עולה או לחילופין טרנד עולה חדש יכול להגיע .עוד נציין
שמתחת ל  991יש עוד אזור תמיכה לטווח קצר סביב  95529שיכול להחזיק במידה ונראה שבירה ואפילו תוך יומית.
דלק קבוצה (  - ) .5...9.החברה הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,52לאחרונה נתנה תיקון עולה חד ,שהתבטא עד להגעה לאזור התנגדות
נוכחי ברמת  52511ו 50111-לפי תמונת הפוינט .רק יכולת פריצה ונעילה מעל אזור זה יאשר איתות חיובי נוסף .התמיכה
הקרובה נמצאת כעת ברמת אזור .04111-51111 ,נציין כי המניה נתנה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר בשלב זה,
והמשמעות המשך עולה לאחר מימוש שאנו רואים בשלב זה ,מימוש שבינתיים מתבטא בתנועה סבירה ויכולת הגעה עד לרמת
אזור התמיכה שצוין.
חברה לישראל (  - ) 16.5.6החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול.
תחומים מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,52לאחרונה ביצעה תיקון עולה  ,אשר השבוע קיבל בשלב זה
איתות לסיומו .שבירת רמת  591111מהווה איתות שלילי לטווח הקצר ,וכ"כ שבירת התצורה העולה של התיקון העולה
האחרון .רמה זו הופכת כעת מתמיכה להתנגדות .אזור  550111מהווה כעת תמיכה חשובה הבאה וגם תמיכה אופקית כנראה
בגרף המצ"ב.
דיסקונט השקעות (  - ) .925.9התאגיד הינו חברת אחזקות ,המחזיק ,ומשקיע בענפי התקשורת  ,הנדלן ,מסחר
ושירותים ,פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני :המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  ,011נמצאת לאחרונה בתיקון עולה ,לאחר שהגיעה לרמות שפל אחרונות .זאת
ועוד ,נראה כי בשלב זה ניתן אף איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .בתמונה לטווח הקצר ,ניתן לראות כי המניה נמצאת כעת
במימוש רווחים טבעי ,לאחר המהלך העולה האחרון .עוד ניתן לראות כי תמיכת קו המהלך העולה הראשי ,נשבר לאחרונה,
אולם ניתן לראות בנוסף יכולת תמיכה על רמת  ,0521לכן רק שבירת  0521יאשר מימוש יותר עמוק במניה .אזכיר כי המניה
נתנה לאחרונה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר כנזכר לעיל.

על רגל אחת
אפריקה ( – )...5.9המניה נעלה את שבוע המסחר סביב אזור של  415נקודות ומתחת לנמוך האחרון סביב  401251אותו
הגדרנו כתמיכה לטווח הקצר .השבירה של התמיכה גבולית ולכן צריך לבחון בימים הקרובים האם ידם של המוכרים על
העליונה והיעדים היורדים לרמה של  051נקודות רלוונטיים.
שיכון ובינוי (  - ) .5..2.9מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 011ניתן לראות טכנית כי המניה  ,לאחרונה ביצעה תיקון
עולה דיי חד  ,והגיעה עד לרמת התנגדות מהותית אופקית ,באזור . 005יכולת איתות חיובי נוסף ,יתקבל בפריצת אזור
התנגדות זה .בשלב זה נמצאת המניה בדשדוש מתחת לרמת ההתנגדות כאשר אזור  , 011מהווה תמיכה מהותית .למרות
ההתנגדות המהותית שלפנינו ,נראה כי המניה נתנה לאחרונה איתות חיובי אל מעבר לטווח הקצר ,ולכן הצפי הוא סיום
המימוש בקרוב וחזרה לתנועה העולה הנוכחית .נציין כי ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה על רמת התמיכה שהוזכרה.
פרטנר ( - ).5.9...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה  ,מצביעה על דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות על
 .5911יכולת פריצה כאן תחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר .לטווח מעל לקצר ,נתנה המניה איתות חיובי לאחרונה.
התמיכה הקרובה על הגרף היומי המצ"ב נמצאת על רמת  ,5051יכולת שבירה תאשר מימוש יותר עמוק .לאחר סיום המסחר
השבוע ,המניה קרובה לרמת התמיכה החשובה לטווח הקצר שהוזכרה.
אלביט מערכות ( - ) .5...9.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 52מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,05211ובנוסף  ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת
למוד לונג ברור .לטווח הקצר ,המניה ,התממשה לאחרונה ,כאשר התמיכה החשובה נמצאת על רמת  .05911יכולת המניה
לחזור אל מעל רמת  ,09111יחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר.
בבילון (  - ) ..5....מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה נמצאת
בהתכנסות מחירים ברורה ,כאשר רמת התמיכה על  ,5421ואילו התנגדות ההתכנסות ברמת  .5951,יציאה מתחום התכנסות
זה יאשר איתות על המהלך הבא ,לפחות לטווח הקצר  ,אם לא יותר מכך .נציין כי ביום המסחר האחרון בדקה המניה את
תחתית תחום ההתכנסות.
כיל (  - ) 9..5..מניות החברה נסחרות כידוע ,תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי ,ראשית המניה נמצאת באיתות
חיובי גם מעבר לטווח הקצר ,כאשר לטווח הקצר ניתן לראות כי רמת  9011נשברה השבוע  ,וכעת רמת  9211היא התמיכה
הקרובה .רמה זו חשובה גם בגרף השבועי כתמיכה.
שופר סל (  - ) 666596מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011טכנית ,ניתן לראות כי ,המניה שנתנה תיקון עולה
לאחרונה הגיעה עד להתנגדות אופקית על  ,0005ולכן רק יכולת פריצה תאשר איתות ברור להמשך תיקון עולה .השבוע ננעלה
המניה מעל רמת התנגדות זו ,ולכן היעד כעת על רמת אזור .0511
ישראמקו (  - ) 9995.6מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52טכנית  ,ניתן לראות כי המניה מתמודדת לאחרונה עם
רמת השיא של הזמנים על  .29.5יכולת פריצה כאן תהיה טכנית ,משמעותית ומהותית להמשך החיובי .בינתיים אנו רואים
מימוש מתחת להתנגדות זו ,ואף השבוע נשברה התמיכה העולה במניה .רמת  21מהווה כעת תמיכה קרובה אופקית חשובה,
ואילו  25התנגדות .יכולת נעילה מחוץ לתחום המצוין ,יאשר איתות 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 ו2או מכשירים פיננסים.

