הסקירה השבועית של ספונסר – 25.11.2012
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 חיובי מלווה בעליות שערים נאות בכל המדדים המובילים כשברקע
התקבלה הפסקת אש בדרום .מדדי ת"א  ,25הבנקים ות"א  75עלו בכמעט  3%בממוצע כל אחד ,ומדדי הנדל"ן והגז ונפט עלו
בצורה חדה יותר 4.5% ,ו 6.3% -בהתאמה .במדד ת"א  ,100בלטה לטובה מניית כלל ביוטכנולוגיה שזינקה בכמעט 22%
ובכך תיקנה את הירידות שחוותה בשבועות האחרונים ,עוד בלטו לטובה מניות אלקטרה צריכה ,גילת ,דסק"ש ואפריקה נכסים
שעלו בכ 10% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות אלוט תקשורת ,פורמולה ואלקטרה ירדו בכ 3.5% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.15% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו ירידות שערים של כ0.35% -
במח"מ )משך חיים ממוצע( הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו מנגד במח"מ הארוך בשיעור של כ.0.4% -
מחזורי המסחר היו נמוכים ועמדו על כ 800 -מיליון ש"ח בממוצע ליום למעט יום ראשון בו נרשם מחזור נמוך במיוחד של כ-
 425מיליון .₪
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.48% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.20% -מדד הבנקים עלה ב ,3.36% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  4.49%ומדד נפט וגז עלה של  .6.27%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 2%לרמה של  3.87ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1211נקודות לאחר שנתמך בצורה משכנעת
מעל אזור התמיכה של  1170-1175הנקודות .שבירה של אזור זה כלפי מטה תהווה איתות מכירה משמעותי עם יעד נמוך
באזור רמת  1120הנקודות ,אולם נכון לכרגע להערכתנו המדד בשל לעליות שערים נוספות והוא צפוי לפרוץ בשבועות
הקרובים את רמת ההתנגדות השוכנת ברמה של  1240נקודות ולהמשיך כלפי מעלה אל עבר שיא כל הזמנים בהעדר
אלטרנטיבות השקעה ראויות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בצורה משמעותית מול השקל בשבוע החולף בעקבות הפסקת האש בדרום ונסחר כעת
)שישי( סביב רמה של  3.87ש"ח לדולר ,לאחר שביום רביעי )בחמישי לא היה מסחר עקב חג ההודיה( המסחר בוול סטריט
התנהל בעליות על רקע הדיונים לגבי פתרון אפשרי למשבר הצוק הפיסקלי והפסקת האש שהוכרזה בין ישראל לחמאס .הערב
)יום שישי( המסחר ינעל מוקדם ,בשעה  20:00זמן ישראל .בסיכום שלושת ימי המסחר האחרונים המדדים המובילים בוול
סטריט הצליחו לסמן שלושה ימים רצופים של עליות והוסיפו עד כ 2%-לערכם .ביום חמישי פורסם נתון תביעות אבטלה
החדשות לשבוע שהסתיים ב 10 -לנובמבר ,אשר נקבע על  410אלף תביעות חדשות .זאת לעומת צפי האנליסטים לירידה
מתונה יותר לרמה של  415אלף .הנתון של השבוע הקודם עודכן כלפי מעלה ב 12-אלף ל 451-אלף תביעות חדשות) .קרדיט
ל .(IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר את רמת התמיכה סביב רמה של  ₪ 3.90לדולר ,וצפוי להמשיך לדשדש
כשלמטה נמצאת רמת תמיכה מהותית באזור  ₪ 3.80לדולר ,ומלמעלה רמת  ₪ 4לדולר תמשיך להוות התנגדות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להפגין עוצמה גם השבוע בהמשך לנעילת המסחר בסיום השבוע הקודם .המדד הגיע
ביום המסחר האחרון שוב לאזור התנגדות מהותי חזק מאוד סביב  1110/25נקודות ונבלם בטווח התחתון שלו .אזור
ההתנגדות הנ"ל מאוד מהותי לטווח הקצר אולם סגירה מעליו יביא ליעד עולה מהיר לכיוון  1175/80סגירה של גאפ פתוח
מאוגוסט .2011
מדד נדל"ן  – 15רמת  276נקודות החזיקה את המדד בתחילת שבוע המסחר ובסיכום השבוע מוצא עצמו המדד שוב סביב
התנגדות ברמה של  290/2נקודות .טכנית המדד גילה עוצמה השבוע ובכלל בתקופה האחרונה ונראה שפריצת ההתנגדות היא
רק עניין של זמן .מצד שני כשלון פריצה נוסף יכול להביא הפעם לתיקון עמוק יותר.
מדד הנסד"ק  – 100התמיכה שצוינה בסקירה בשבוע שעבר החזיקה והצליחה להוציא תיקון עולה חד מאוד בתחילת שבוע
המסחר .באופן כללי ניתן לראות תמיכה חזקה מאוד במדד ברצועת מחיר של  2490/2520וכל עוד הוא מחזיק מעל האפשרות
לתיקון עולה מהותי עדיין לא חלפה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם מהלך עליות חד של כמעט  5%בשבוע החולף והוא ממשיך לדשדש בטווח שבין  7000-7500הנקודות
וברגע שנקבל יציאה לאחד הכיוונים יתקבל איתות קניה או מכירה.

ניתוח מניות
עזריאלי קבוצה ) - (1119478החברה ,קבוצת עזריאלי בע"מ ,עוסקת הן בעצמה והן באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות
שלה ,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל ,כאשר מרבית פעילותה העסקית של קבוצת עזריאלי הינה בתחום מרכזי המסחר
והקניונים בישראל ובתחום שטחי השכרה למשרדים ואחרים בישראל .בנוסף ,עוסקת קבוצת עזריאלי באמצעות החזקתה
בגרנית הכרמל ,בתחום פעילות הכולל בחובו תזקיקי נפט בשיווק ישיר ,מתחמי תדלוק ומסחר ,צבע וגמר בניה ואחרים.
ניתוח טכני – המניה כשלה ביום המסחר האחרון לפרוץ את הרמה האופקית סביב  9000נקודות וסגרה מעט מתחת כשידם
של המוכרים על העליונה .טכנית המניה נעולה בין טווח מחירים צר מלמטה  8600מלמעלה רמת  ,9000כשהנמוך של
השבועות האחרונים סומן סביב  .8450פריצה של רמת ההתנגדות תשלח את המניה ליעד מהיר סביב  9350/400נקודות
מנגד המשך מימוש יכול להביא לבדיקת  8600פעם נוספת.
פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מספק שירותי תקשורת )ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי
אינטרנט( ,תחת המותג  ORANGE.בשנת  2009השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי  ISP,גישה לדואר
אלקטרוני , Wi-Fi,טלפוניה נייחת באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר
את האסטרטגיה שלה להפוך ממפעיל סלולארי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתקופה האחרונה בטווח דשדוש ברור ,אזור  2400התנגדות מהותית לטווח הקצר ואילו תמיכה
קצרת טווח סביב  2180נקודות .נראה שהמניה מכינה פריצה למעלה בטווח הקצר ,נעילה מעל  2400יביא ליעד מהיר לכיוון
 2580/2600נקודות.
.
מג'יק ) - (1082312חברה ,מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ ,מפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה .הטכנולוגיה של
מג'יק מאפשרת ללקוחותיה ולשותפיה העסקיים ,למנף את יכולות מערכות המידע הקיימות בארגונים ולאפשר להם להתמקד
בפיתוח הליבה העסקית .לחברת מג'יק שותפויות עסקיות עם יצרניות תוכנות  ITמובילות כגון :אורקל ,סאפ ו . IBMמגי'ק הינה
חברה דואלית הנסחרת בבורסה בתל-אביב וכן בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול  .MGICהחברה נסחרת במדד ת"א 100
ניתוח טכני – מחיר המניה נקבע בארה"ב ולכן הניתן יתבסס על הגרף שם .בגרף השבועי ניתן לראות אזור תמיכה אופקי חזק
סביב  3.8דולר למניה אותו לא שברה משנת  .2011טכנית הנמוך החדש שקבעה המניה בשבוע שעבר מתחת לשפל השנתי
סביב  3.92דווקא מזמין תיקון עולה בטווח הקצר .יעד עולה ראשון קיים סביב  4.3דולר למניה ומעל אזור  4.5חשוב לציין
שהמניה מתאפיינת במחזורים יחסית נמוכים למרות היותה במדד ת"א  100ובעלת תנודתיות גבוהה ולכן אינה מתאימה לכל
משקיע.
אבנר יה"ש ) – (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – החברה לאחרונה נתנה תיקון עולה חד שהתבטא עד להגעה לאזור התנגדות נוכחי ,כפול ומשמעותי של קו מהלך
יורד ראשי לטווח הבינוני ובמקביל גם קו אופקי חשוב ברמת  .233רק יכולת פריצה ונעילה מעל לרמה זו יאשר איתות חיובי
מהותי אל עבר רמת השיא של כל הזמנים על  .280נציין כי לאחרונה נכשלה כל אפשרות פריצה כולל ביום המסחר האחרון.
התמיכה הקרובה נמצאת באזור .220-222
חברה לישראל ) - (576017החברה ,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  ,25לאחרונה ביצעה תיקון עולה אשר מתבטא אמנם בעליה
מרמות השפל ,עם זאת ניתן להבחין כי העלייה הינה דיי איטית ומתונה ומתמשכת לאורך זמן בתנועה עולה מדודה .לטווח
הקצר נראית תמיכה כפולה ברמת  ,235000וניתן להגיד כי כל עוד רמה זו נשמרת כתמיכה אזי התיקון העולה תקף .מעבר
לכך ,רמת  250000מהווה התנגדות קרובה ויכולת פריצתה יאשר איתות חיובי לחידוש התנועה העולה המתקנת .לכן ,למי
שלא נמצא בפוזיציה ,לא נותר אלה לחכות לאיתות הבא ,יציאה מתחום .235000 -250000
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד  ,הינו חברת אחזקות  ,המחזיק ,ומשקיע בענפי התקשורת  ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים,
פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -המניה נמצאת 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  ,1250לכן רק שבירת  1250יאשר מימוש יותר עמוק במניה .נזכיר כי המניה נתנה לאחרונה איתות חיובי מעבר לטווח
הקצר כנזכר לעיל .השבוע רמת התמיכה החשובה שהוזכרה הוכיחה את חוזקה והמניה ביצעה שוב היפוך על תמיכה זו ואף
פרצה קו מהלך יורד לטווח הקצר מה שמאשר איתות לשיא העולה האחרון באזור .1242

על רגל אחת
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המניה לאחרונה ביצעה תיקון עולה
דיי חד והגיעה עד לרמת התנגדות מהותית אופקית באזור .687יכולת איתות חיובי נוסף יתקבל בפריצת אזור התנגדות זה.
בשלב זה נמצאת המניה בדשדוש מתחת לרמת ההתנגדות כאשר אזור  600מהווה 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 השבוע ביצעה המניה שוב ,היפוך על התמיכה החשובה ).(600

אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  13500ובנוסף גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור .לטווח הקצר המניה התממשה לאחרונה כאשר התמיכה החשובה נמצאת על רמת  .13400השבוע שוב התהפכה
המניה על רמת התמיכה החשובה שהוזכרה ואף פרצה את רמת  14000כהתנגדות קרובה .יעד קרוב כעת ומיידי על .14500
בבילון ) - (1101666מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה נמצאת בהתכנסות
מחירים ברורה .ביום המסחר האחרון ,המניה שברה את תבנית התכנסות המחירים מה שמאשר כעת איתות שלילי לטווח
הקרוב .רמת  2950הינה התמיכה המיידית והקרובה ויכולת שבירתה יאשר איתות שלילי יותר מהותי.
כיל ) - (281014מניות החברה נסחרות כידוע ,תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה נמצאת באיתות חיובי גם מעבר
לטווח הקצר .כאשר לטווח הקצר ניתן לראות כי רמת  4600נשברה השבוע וכעת רמת  4500היא התמיכה הקרובה .רמה זו
חשובה גם בגרף השבועי כתמיכה .איתות לשינוי וביום תנועת המימוש הנוכחי  ,יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת  4600כאמור.
שופרסל ) - (777037מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ,ניתן לראות כי המניה שנתנה תיקון עולה לאחרונה
הגיעה עד להתנגדות אופקית על  1112רמת התנגדות חשובה ומהותית .השבוע השכילה המניה לפרוץ רמה זו ולכן היעד
המיידי כעת הינו רמת אזור  ,1200כגובה התבנית שנפרצה לאחרונה .רמת  1112עוברת לתמיכת הטווח הקצר ,הכל במונחי
נעילה.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי המניה מתמודדת לאחרונה עם רמת
השיא של הזמנים על  .54.7יכולת פריצה טכנית תהיה משמעותית ומהותית להמשך החיובי .בינתיים אנו רואים דשדוש מתחת
לרמה זו ,וביום המסחר האחרון נכשל ניסיון פריצה שוב .יכולת פריצה ונעילה מעל רמת השיא ,יאשר את רמת  62בשלב
ראשון.

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

