הסקירה השבועית של ספונסר – 25.08.2013
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 רגוע נוסף במגמה מעורבת .מדדי ת"א  52והנדל"ן ירדו בכ0.2% -
בממוצע כל אחד .מנגד ,שאר המדדים המובילים עלו בכ 1% -בממוצע .מדד הביומד הגדיל לעשות כשעלה בכ 2.5% -השבוע,
בהובלת מניית קומפיוג'ן שעלתה בכ 11% -נוספים ,ובכך השלימה מהלך של כמעט  00%מתחילת השנה .במדד ת"א 100
בלטה לרעה מניית כי"ל שירדה בכ 8% -נוספים ובכך השלימה ירידה של כמעט  20%מתחילת השנה .מחזורי המסחר נחלשו
מעט ועמדו על כ 800 -מיליון ש"ח ליום ,כשביום ראשון שוב נרשם מחזור נמוך של  220מיליון ש"ח בלבד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כ .0.6% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה שלילית בגלל המשך עליית התשואות בארה"ב של האג"ח ל 10 -שנים שהגיע לתשואה של  .5.00%שערי אגרות
החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.1% -במח"מ (משך זמן ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים)
ירדו בכ 1.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.00% -מדד ת"א  12עלה ב ,0.00% -מדד הבנקים עלה ב ,0..0% -מדד הנדל"ן 12
רשם השבוע ירידה של  0.0.%ומדד נפט וגז עלה ב .1.01% -בשוק המט”ח הדולר היציג התחזק בכ 0.0% -ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.282ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.3% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1501נקודות ,ובכך הוא ממשיך
לדשדש מעל רמת אזור התמיכה שנמצא סביב רמות של  1100-1102נקודות .כרגע ,רק שבירה ברורה של תמיכה זו ,תבשר
על המשך ירידות שערים לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת ברמה של  1162נקודות ,כשמנגד פריצה כלפי מעלה,
מעל רמה של  1513נקודות תהווה איתות קניה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.282ש"ח לדולר.
המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים נאות המסחר על רקע נתונים מעודדים מסין ובאירופה .המסחר באירופה
ננעל בעליות שערים על רקע נתוני מאקרו טובים וההתאוששות שנרשמה בשווקים המובילים באסיה .מדדי מנהלי הרכש
בגרמניה ובגוש האירו עלו מעל הצפי וגם בסין מדד מנהלי הרכש הפתיע עם עלייה לרמה של  20.1נקודות .מהבחינה הטכנית,
הדולר הצליח להתמך שוב מעל רמת התמיכה הטכנית החשובה באזור  3.22ש"ח לדולר ,אולם אם אכן המטבע ישבור כלפי
מטה הוא צפוי להמשיך ולרדת עד לרמה של  3.20ש"ח לדולר שמהווה התמיכה הבאה.
מדד  – S&P 500מדד האס אנד פי  200המשיך במגמה השלילית בשני ימי המסחר הראשונים של השבוע ואמש (חמישי)
ראינו בלימה בין שני טווחי התמיכה  1630-1620נקודות אותם ציינו בסקירה שבוע שעבר .אזור של  1612080שהוא הגבוה
השנתי שנפרץ ולא החזיק אמור לשמש התנגדות לטווח הקצר .מעל לרמה זו סביר שנראה תקיפה נוספת של השיא .הצפי
שלנו הוא תיקון עולה לטובת שיא יורד והמשך מימושים לכיוון  1280-1600נקודות שהוא שיא כל הזמנים באס פי  200שנפרץ
השנה ואמור להיבדק.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 20הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  20המניות 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 .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )5000מדד המניות הצרפתי עלה בצורה רציפה שמונה שבועות וכעת הגיע לאזור
התנגדות משמעותי ברמות של  2100-2120נקודות ,אותו בינתיים לא הצליח לפרוץ .פריצה כאן תהווה איתות קניה מחודש,
אולם חוסר הצלחה בפריצה תסמן יציאה לתיקון טכני נקודתי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את שבוע המסחר בדיוק באמצע טווח הדשדוש הרחב  1100-1500נקודות .חוסר העניין
בשוק והתנודתיות הנמוכה במדד ת"א  52משתקף חזק מאוד במדד הבנקים בעיקר בשבועות האחרונים שפשוט עומד במקום.
נזכיר שיציאה ברורה מטווח הדשדוש של החודשים האחרונים יוציא תנועה חזקה ומאוד מהותית.
מדד הנדל"ן  – 11מדד הנדל" ן שידר חולשה בשבוע המסחר האחרון מפתיחה באזורי הגבוה השנתי ראינו ירידות שערים בכל
אחד מימי המסחר פרט ליום האחרון של השבוע .טכנית המדד מתקשה מאוד בנעילה מעל רמת ההתנגדות סביב 362-1
נקודות שהיא רמת השיא השנתית והגבוהים מסוף שנת  5010תחילת  .5011נעילה מעל תהיה מהותית מאוד עם יעד עולה
לכיוון  200נקודות.

ניתוח מניות
כיל ( – )401012החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  3מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה קיימים תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – המניה המשיכה בטרנד השלילי שפוקד אותה בחצי השנה האחרונה .השבוע שברה את השפל מההודעה של
אורלקלי הרוסית על פרישתה מקרטל האשלג .טכנית ,המניה נראת רע מאוד למרות שביום המסחר האחרון של השבוע הזרם
מעט נעצר והמניה סגרה בירידות מינוריות לאחר שכבר הייתה סביב  3%למטה .לדעתנו קיימת אפשרות יציאה לתיקון עולה
כשהפוטנציאל המקסימלי שלו הוא אזור  3000נקודות בטווח הקצר .חשוב להבין שהמניה עברה  5הודעות מהותיות מאוד,
אחד שמנינו למעלה וזה צפי לירידות מחירי האשלג בגלל המהלך של אורלקלי והשני ועידת ששינסקי  5לבדיקת תמלוגי משאבי
הטבע ,כל זה עלול להמשיך וללחוץ את המניה וייקח זמן עד שנראה מהלך עולה מחודש ואמיתי מעבר לתיקונים.
בזן ( - )41.0420החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זי קוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה איתנו מהשבועות האחרונים .טכנית ,ביום המסחר האחרון לשבוע ראינו שבירה והפעם גם
סגירה מתחת לרמת  120נקודות שהיא רמת התמיכה .למרות השבירה ניתן לראות שגם בשבוע שעבר וגם ביום המסחר
האחרון נוצר "זנב" בנר היומי כך שניתן לראות שיש קונים שממתינים מתחת ודוחפים לנעילה שאינה קרובה לנמוכים היומיים.
חזרה מעל  120ויציאה ק דימה יכולה לסמן דווקא תחתית לטווח הקצר אולם כל עוד אין חזרה מעל רמה זו סביר שנפגוש רמות
נמוכות יותר ויעד יורד לכיוון .138-120
בזק ( - )400011בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
תקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת ניידת באמצעות חברת פלאפון ,תקשורת בינלאומית באמצעות בזק בינלאומי וטלוויזיה
רב-ערוצית לוויינית באמצעות חברת יס.
ניתוח טכני – המניה בדקה השבוע שוב את השיא השנתי סביב  61208נקודות וכשלה בפריצתו .המניה נמצאת לאחר מהלך
עליות חזק מאוד מרמות שפל רב שנתיות ומתקשה כבר שלושה שבועות בסגירה מעל רמת  600נקודות (נעילה שבועית) שזהו
למעשה איתות חולשה ראשוני .ניתן לראות בגרף המצורף שהמניה נעלה את השבוע על ממוצע  ,50ממוצע שתמך בעליות
הנייר מרמות של  260עד לגבוה השנתי שהוזכר ,נעילה מתחת ( )288יכולה להתחיל תיקון יורד כלשהו כשהשפל האחרון
נמצא סביב  ,210מתחתיו המימוש יהפוך עמוק יותר .נעילה שבועית מעל  600ומעל  618050שהוא כאמור הגבוה האחרון
תביא לשיא כל הזמנים שנמצא מעט מתחת ל  100הנקודות (משוקלל כל הדיבידנדים של השנים האחרונות).
אלביט מערכות ( - )1001142החברה,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 .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן,אתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת אתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי השבוע ,השכילה המניה להתקרב שוב לעבר רמת ההתנגדות של השיא השנתי על ,16620ומן הסתם רמה זו תיבדק
בקרוב .יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי נוסף עם יעד הבא על אזור  .18000התמיכה הקרובה כעת נמצאת על אופקית
.16010
מזרחי טפחות ( - )7.1200התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאו לאחרונה תחת מימוש ומתחת קו מהלך יורד ברור.לאחרונה נפרץ קו המגמה
היורד ואילו השבוע המניה מתקרבת לעבר רמת השיא השנתי ,כאשר אזור  2053-2010מהווה כעת רצועת התנגדות
חשובה.אתות חיובי המשכי יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמה זו .אזור  3000מהווה כעת אזור תמיכה קצר טווח.
ישראמקו ( - )404010השותפות ישראמקו נגב  ,5נוסדה על פי שותפות מוגבלת.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי הנפט
והגז בישראל .היחידות נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול יחידות ההשתתפות נסחרות בתקופה האחרונה ,מתחת לרמת השיא שהושג במאי
האחרון.בשלב זה נפרץ קו מהלך יורד ,וכעת ההתנגדות עומדת ברמת  .62.8יכולת נעילה מעל רמה זו ,יאשר יעד לרמת השיא
על אזור  .68התמיכה הקרובה נמצאת על רמת .63

על רגל אחת
שופרסל ( - )000000מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן ,פרצה
לאחרונה את רמת  ,1382ולכן היעד כעת הינו  .1252רמת  1382במונחי נעילה עובר לתמיכה מהותית קצרת טווח.
קמה דע ( - )10.211.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה ברור,היתה
תחת מימוש לאחרונה ,בצורה של מהלך רוחבי ,2200-2100המניה אף פרצה את רמת התחום הרוחבי ,והגיעה עד ,2820
ומשם החלה במימוש עקב תצורה טכנית גבוהה בעיקר של האינדיקטורים המהירים.השבוע ננעלה המניה מעל 2100
שלמעשה כעת הינה התמיכה הקרובה .האתות הבא יתקבל ביכולת לפרוץ את רמת ( ,2820קלוש לדעתנו) ,או בשבירת 2100
כתמיכה קרובה כאמור .המהלך הרוחבי הכללי של השבועות האחרונים-בעינו.
אפריקה ( - )711014מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי.בשלב זה רמת
ההתנגדות המיידית יורדת עד ל,100-ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית כאמור.השבוע המשיכה
המניה במגמה השלילית ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת .620
פרטנר ( - )1000202מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  .52מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת כעת בתנועה עולה
,ולאחר מהלך נאה עולה לאחרונה.רמת אזור ,5800מהווה כעת תמיכה קרובה,ולמעשה המניה פרצה לאחרונה תבנית
התכנסות עם יעד על רמת .3100
שיכון ובינוי ( - )1001.24מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .12מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה ,אם כי
המניה נכנסה למימוש בשלב זה.רמת ,820נשברה השבוע ולמעשה הופעל אתות שלילי לטווח הקצר.כל עוד אין חזרה מעל
לרמת ,820האתות השלילי תקף.אזור ,800מהווה אזור תמיכה קרוב.
אינסולין ( - )1140171מבט טכני,מראה כי המניה שנמצאת תחת מהלך עולה ברור בשילוב מכלול התמונה הטכנית ,ולאחרונה
הגיעה עד לאזור  300שסומן כרמת התנגדות ויעד.בשלב זה המניה יצאה למימוש,בינתיים מינורי ,כאשר התמיכה הקרובה
נמצאת ברמת,אזור .510נציין כי היעד הסופי נמצא ברמת אזור .360
אבנר ( - )470011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52השבוע פרצה המניה את רמת השיא על  ,581אולם עם
זאת,התמונה הטכנית מאוד ,מאוד רוויה ,מכל הבחינות ,ולכן רמת הפריצה,581,סביר שתיבדק מלמעלה ולפי דעתנו אף יותר
מכך.
אבוגן ( - )1101011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי,לאחרונה פרצה המניה תבנית התכנסות
מחירים עם יעד על ,5260יעד שכמעט והושג .בשלב זה נראה דשדוש מעל לתמיכה הקרובה על  ,5300וכל עוד שכך אין אתות
שלילי והיעד תקף.

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 ו0או מכשירים פיננסים.

