הסקירה השבועית של ספונסר – 25.09.2011
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 רשמה שבוע מסחר תנודתי במיוחד כשהשינוי היומי הממוצע במדד המעו"ף עמד על כ3% -
ליום והתנועות התוך יומיות לעיתים אף היו למעלה מכך .מדדי המניות המובילים סגרו בירידות שערים של כ 3% -בממוצע
כשמדד הגז ונפט הוביל בצניחה של כ 5.6% -בראשות מניות מודיעין ורציו שהתרסקו בכ 18% -ו 15% -בהתאמה .עוד במדד
ת"א  100בלטו לרעה מניות סקיילקס ומלאנוקס בירידות של כמעט  15%כל אחת לאחר שהאחרונה הודיעה כי תנסה לגייס
מהציבור כ 90 -מיליון דולר לפי מחיר של  31.75דולר למניה .בצד החיובי נציין את מניית אלון רבוע כחול שזינקה בכ.16% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת כשמדדי התל בונד רשמו עליות שערים קלות של כ 0.3% -למרות יום מסחר
שלילי ביום חמישי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד )הגלילים( רשמו עליות שערים נאות של כ 1.3% -בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט
ללא שינוי .בטווחים מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.70% -מדד ת“א  75ירד  ,4.08% -מדד הבנקים ירד ב ,3.26% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.82%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .5.60%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.8%לרמה של  3.721ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם השבוע ירידה של כ 1.7% -וסגר את השבוע ברמה של  1039נקודות .במהלך השבוע נרשמה
תנודתיות שיא ונרשמו כמה תנועות תוך יומיות של  5%ומעלה .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף רמות  1000ו1050 -
הנקודות מהוות תמיכות מאוד חשובות וחזקות לטווח הארוך ושבירה של שתיהן תהווה איתות שלילי משמעותי מיוחד שיגרור
יעדים של  900נקודות ומטה .מנגד ,רק פריצה מפתיעה של איזור  1138הנקודות תהווה איתות חיובי ותפיח אופטימיות בטווח
הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עליות שערים נאות של כ 1.8% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.72ש"ח לדולר .ביום
רביעי המסחר ננעל בסערה ,לאחר נאומו של נגיד הבנק הפדרלי בארה"ב בן ברננקי ,אשר לא שיכנע כלל את ציבור המשקיעים
בתחזית האופטימית שלו ואף בתוספת ההצהרה בנקיטת תוכנית התמריצים החדשה -אשר בתוכנית זו הבנק הפדרלי ימיר
אג"ח קצרות טווח בשווי  400מיליארד דולר באג"ח ארוכות טווח ובמקביל השאיר את הריבית בשיעור האפסי וללא שינוי
כשהוסיף והצהיר כי לפי הערכות הצמיחה של המשק בארה"ב תמשיך להיות איטית ,הצהרה שמשכה את הדולר לעליות חדות
מול היורו .כעת ,המטבע צפוי להמשיך ולבחון את רמת ההתנגדות המהותית בטווח שבין  3.68-3.75ש"ח לדולר ופריצה
ברורה שלו כלפי מעלה תהווה איתות קניה נוסף לטווח הארוך.
יורו/דולר -היורו עבד בדיוק בהתאם לסקירות הקודמות ושבר את השפל  , 1.35לאחר השבירה הצמד נפל עד  1.3380ומשם
נתמך  ,שבירה של השפל  1.3380תביא להמשך ירידות עד  1.30ו , 1.2450-רק פריצה של  1.3970תביא למהלך עולה
בצמד אך זהו תרחיש בעל סבירות נמוכה ביותר .
דולר/קנדי – הצמד עבד בהתאם לציפיות ולניתוח שהועלה לפני כשבועיים ופרץ את ההתנגדות  , 0.9970-1.0הצמד כבר כבש
את יעדו הראשון  1.04וככל הנראה ייתן תיקון טכני קטן וימשיך למעלה לעבר . 1.05-1.07
פאונד/דולר -הצמד שבר את התמיכה שהוזכרה בניתוח האחרון של הצמד  1.5650ונפל למטה לכבוש את היעד שניתן לו
 , 1.53כעת ניתן לצפות לתיקון טכני שיכול להיות די אגרסיבי וחזק אך המגמה הראשית היא למטה והצמד צפוי לאחר תיקון
טכני להמשיך את הירידות לעבר .1.50
מדד הבנקים -מדד הבנקים נועל שבוע מסחר שלילי נוסף עם ירידות של כ .3.3% -בגרף המחיר ניתן לראות את התנודתיות
החדה שעוברים הבנקים השבוע עם שינויים של  5%אחוז לכל כיוון .התנודתיות הזאת אינו טובה ומבשרת רעות .טכנית ניתן
לראות בגרף המצורף לסקירה שהמדד נשק לאזור התנגדות לטווח הקצר סביב  1030/40נקודות והתקפל חזרה למטה בימי
המסחר שלאחר מכן .תמיכה הקרובה שוכנת סביב  940נקודות ששבירת ככל הנראה תשלח את המדד לבקר בנמוך האחרון
וייתכן שאף נמוך מכך ,לעומת זאת פריצה של רמת ההתנגדות שצוינה לעיל תביא ליעד מהיר סביב  1100נקודות.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן נועל את שבוע המסחר בירידות חדות בדומה למגמת השוק אולם בסיכום השבועי ירד מעט
מתחת לאחוז .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד נבלם באזור התנגדות מינורי לטווח הקצר ברצועת מחיר של 261/3

נקודות והתקפל למטה ביום המסחר האחרון ,רמת תמיכה קצרת טווח שוכנת סביב  249/8נקודות ששבירתה ככל הנראה
תפתח יעד יורד לשפל השנתי ואולי אף מעבר לכך.
מדד  -S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .שני ימי מסחר שליליים מאוד עברו על
מדד של  500החברות בגדולות בבורסה בניו יורק ,אמש )חמישי( פגש המדד את אזור הנמוך השנתי במונחי סגירה שהוא רמת
 1119/20נקודות שמהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר שכן שבירתה ככל הנראה תפתח יעדים יורדים נמוכים מאוד ,עם זאת
נציין שרמת  1100שהינה פסיכולוגית והנמוך השנתי )לא במונחי סגירה( גם כן יכולה להכניס קונים למדד .הצפי שלנו הוא
שלילי כך שבמוקדם או במאוחר נשבור את רמות שצוינו לעיל.
מדד הדאו ג'ונס -מדד שערי המניות הנפוץ בארה“ב והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק .מדד
זה מורכב מ 30 -מניות תעשייה של חברות ענק .מדד הדאו ג'ונס מגיע גם הוא לאזור הנמוך השנתי סביב  10600נקודות,
כשהוא שובר רמת תמיכה מינורית בדרך סביב  10800נקודות נכון נעילת המסחר ביום חמישי .ניתן לראות בגרף המצורף
לסקירה שהמדד נבלם סביב הנמוך האחרון שהצליח להכניס קונים נכון לכתיבת שורות אלה ,עם זאת נראה ששבירה היא רק
עניין של זמן כשהיעד הראשון יהיה סביב רמה פסיכולוגית של  10000נקודות.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש בחודש האחרון תוך כדי תנודתיות יומית גבוהה במיוחד סביב רמות של
 5000-5400נקודות .מחד ,פריצה של רמת  5400הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד מהיר לרמה של 5600
נקודות .מאידך ,שבירה סופית של רמת התמיכה סביב  5000-5100נקודות תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי עם יעדים
מאוד נמוכים כלפי מטה.
זהב  -בהתאם לניתוח הקודם הזהב המשיך את הירידות וכעת נתמך על  , $1720שבירת התמיכה הכפולה שמה תביא
למהלך חד נוסף בזהב למטה עד  $1660לסגירת הגאפ הפתוח  ,יש לציין שהקורלציה המקורית של הזהב והמתכות עם השוק
שהייתה במהלך המפולת של  2008חזרה וזהו סימן לכך שאנו נמצאים לפני מפולת נוספת ו SELL OFF-בשוק.
כסף  -בהתאם לסקירה האחרונה לאחר שקיבלנו שבירה של התמיכה  $40הכסף התרסק אתמול בכ 10%-ונמצא קרוב מאוד
ליעד שניתן לו לפני שבוע  , $33שבירת התמיכה תביא להמשך ירידות עד  $30תמיכה פסיכולוגית.
נפט  -הנפט שבר סוף כל סוף את התבנית הדובית של היתד הדובית או הדגל היורד וצלל אתמול בכ 6.5%-וכבש את יעדו
הראשון ב , $80-היעד השני נמצא ב $75-השפל של מהלך הירידות הראשי ,שבירת השפל תאותת על המשך ירידות לתמיכות
הבאות  $70ו . $65-לא מן הנמנע שנקבל מהלך עולה מתקן עד ההתנגדות החזקה  $83ומשם נראה המשך ירידות .

ניתוח מניות
דיסקונט ) -(691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים למשכנתאות
וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול
תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.ניתוח טכני -השבוע שוב נבדק אזור התמיכה הפעם מעט מעל רמה של  515נקודות והמניה חזרה למעלה לאחר מכן יחד עם
המגמה החיובית של מדד הבנקים ,לטווח קצר ולמי שעדיין מאמין בהמשך תיקון עולה ניתן לסחור את הטווח כשאזור של
 570/80מהווה התנגדות לטווח הקצר.
חברה לישראל ) -(576017החברה ,החברה לישראל בע“מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו“ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני -הגרף לטווח הקצר )יומי( מאוד מבלבל ואקראי ,ניתן לסמן את רמות ההתנגדות לטווח הקצר סביב הגבוה השבועי
ברמה של  266,000נקודות ,רמת תמיכה לעומת זאת קיימת ברצועת מחיר רחבה סביב  233,000-215,000שהם הנמוכים
התקופתיים .בגרף השבועי ניתן לסמן רמות חשובות על בסיס סגירה סביב  235,000ורמה מתחת שהיא כבר מחיר משנת
 2009סביב .200,000

בזק ) -(230011החברה ,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 נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית
 -.תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת(.
 טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה נבלמה השבוע באזור התנגדות לטווח הקצר סביב  724/6נקודות ,מעל ישנו עוד אזור התנגדות לא פשוט
סביב  .746/8רמת השפל השבועי סביב  676מהווה תמיכה לטווח הקצר ששבירתה ככל הנראה תביא לבדיקת הנמוכים
האחרונים.
אבנר ) - (268011חברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה
אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -המניה שנמצאת תחת מגמה יורדת ברורה ,נותרת בשלב זה תחת דשדוש מחירים בתחום  ,146 -162.6כאשר
סגירה מחוץ לטווח זה יאשר איתות המשכי לטווח הקצר .כעת המניה נמצאת קרוב לתמיכה ולכן ההכרעה קרובה– .כלומר –
היפוך על תמיכה ויעד לתקרת התעלה או שבירתה וקבלת איתות שלילי נוסף.

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 .25
ניתוח טכני  -נראה כי המנייה שנמצאת במגמה יורדת ברורה ,עדיין נותרת מתחת קו מגמה יורד לטווח הקצר ,שנוצר לאחרונה.
המשמעות  -כל עוד שמתחת לקו מגמה זה – אין איתות לשינוי כלומר רק פריצתו יאשר פתיחת תיקון עולה .אזור זה עומד
ברמת  .1358מנגד שבירת  1300יאשר איתות שלילי המשכי עד לתמיכת .1225

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב תחת הסימול  TEVAלכן מנייה זוהי מניית ארביטראז.
טכנית היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש ,המניה שנותרת תחת מגמה
יורדת ,לפי הגרף השבועי ,עדיין לא מסוגלת לפרוץ את רמת  40-דולר ולכן כל עוד שכך אין איתות לתחילת תיקון עולה במניה,
זאת ועוד רמת  34.3רמה שאליו מתקרבת המניה היא רמת התמיכה כעת ,כאשר שבירה כאן בשבועי ,יאשר איתות שלילי
נוסף.
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25תמונה טכנית מראה כאן כי -המניה שנותרת תחת
מגמה יורדת ,נמצאת לפני התנגדות על רמת  ,14000רק יכולת פריצה של רמה זו יאשר פתיחת תיקון עולה כלשהוא ,מנגד
רמת  -12520הינה התמיכה הקרובה כעת.

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.

