הסקירה השבועית של ספונסר – 25.12.2011
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה מעורבת ללא כיוון מסוים .מדד ת"א  25הוא היחיד שהצליח לסגור את
השבוע כמעט ללא שינוי בזכות עליות נאות של פריגו וכי"ל שעלו בכ 5% -כל אחת לאחר שהאחרונה קיבלה מספר המלצות קניה
חמות לאור בקשתה )שקיבלה את אישור האוצר( של פוטאש להגיע לאחזקה של  25%בחברה .שאר מדדי המניות המובילים
סיימו בירידות שערים של כ 2% -בממוצע .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות דש איפקס ואבגול שעלו ב 11% -ו7.5% -
בהתאמה .מנגד ,בלטו לרעה מניות דלק רכב ,הכשרת היישוב ופורמולה שירדו בכ 10% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( ירדו בכ 0.25% -במח"מ הקצר ומדדי
אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בצורה חדה בטווח הארוך בכ .0.9% -מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על
כ 1.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.17% -מדד תא  75ירד  ,3.10% -מדד הבנקים ירד ב ,1.51% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.96%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .3.20%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 0.2%לרמה של  3.785ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1091נקודות .כפי שציינו בשבוע שעבר,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות
 1100-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור
 1000הנקודות שמהווה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם ירידה קלה מול השקל ונסחר כעת סביב רמה של  3.78ש"ח לדולר לאחר שבדומה לימים
האחרונים נראה שכאשר אירופה אינה מעיבה על המסחר וכאשר אין חדשות שליליות מכיוון אירופה ,אנו רואים שהמדדים עולים.
בנוסף ממשיכים הנתונים המקרו כלכליים מכיוון ארה"ב להיות מצוינים כאשר נתון האבטלה השבועי כמו בכל יום חמישי יצא טוב
מהצפוי וכן ניכר שיפור בסנטימנט הצרכנים .בורסות אירופה נסגרו בעליות חדות של למעלה מאחוז על רקע אישור תוכנית הצנע
באיטליה שעושה מאמצים להראות לבנק המרכזי את נחישותה להילחם בחוב הכבד הרובץ על המדינה) .קרדיט ל.(IFOREX -
כעת כל עוד הדולר נסחר מעל איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ימשיך להתחזק בשבועות הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי דשדש בשבוע החולף וכעת נבחן סביב התמיכה באיזור  5400הנקודות ורק
שבירה ברורה שם תהווה איתות שלילי מחודש.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים שבוע עם תשואה שלילית קלה לאחר מימוש בין יומיים כשהוא נבלם באזור התנגדות סביב
 1000/10נקודות .טכנית בטווח הקצר המדד נמצא בין התנגדות שצוינה לעיל לתמיכה סביב  920/30שם נמצא השפל האחרון על
הגרף ,רק יציאה מהטווח הנ"ל יוציא מהלך מהותי .סוחרים יכולים לנצל את טווח המסחר הברור לטובת מסחר לונג/שורט על
המדד.
נפט – הנפט ממשיך לדהור קדימה ביחד עם השווקים על רקע הסנטימנט החיובי של ראלי סוף שנה וכרגע הוא מגיע לאזור
התנגדות קשה  $100לחבית בנוסף לתקרת הדגל  .פריצה של הדגל בשילוב פריצה של ההתנגדות  $103.4יביאו את הנפט מהר
מאוד ל . $115-$110-בשלב זה ההנחה הטכנית נותרת לונג על הזהב השחור כל עוד הוא נסחר מעל . $92.5
 XAU/USDזהב – הזהב כבש את היעד הראשון של התיקון  . $1625היעד השני במידה והסנטימנט החיובי בשווקים יימשך הינו
 $1680שמה מצפה מבחן לא קל לזהב  .בשלב זה הזהב מיצה את מהלך הירידות ויש לחכות לפריצת התנגדויות חשובות להיפוך
מגמה או לחלופין לשבירת תמיכות חשובות ע''מ להמשיך בשורט כאשר היעד נותר . $1550-$1530
 – EUR/USDהצמד ממשיך להיסחר בתוך התכנסות מחירים ובטווח מסחר של כ 200-250-פיפס באזורי השפל כאשר
ההתנגדות  1.32-1.3210בולמת את הצמד מלמעלה  .היפוך ללונג ותחילת גל עליות מתקן יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל
ההתנגדות וקו המגמה היורד כאשר שמה ייווצר שיא עולה חדש ותחילת מבנה מחירים עולה.
 – GBP/JPYהצמד פרץ את טווח התכנסות המחירים ומראה על סימני היפוך מגמה ראשית ללונג לטווח בינוני-ארוך  .יש להמתין
לסגירה והתבססות מעל אזור ההתנגדות  122.50ע''מ להיכנס ללונג כאשר סטופ יהיה מתחת ל 120.50-ויעד לטווח הבינוני
 .127.70כל עוד הצמד נסחר מעל  120.80ההנחה הטכנית היא לונג על הצמד.

 – USD/CADהצמד בגרף יומי נסחר בתוך התכנסות מחירים ברורה מאוד של שיאים יורדים ושפלים עולים  .נק' המבחן של
הצמד בשלב זה הן התמיכה  1.0050והשיא האחרון  1.0410כאשר פריצה או שבירה של אחת הרמות תיתן את הכיוון לטווח
הבינוני של הצמד .

ניתוח מניות
כיל ) – (281014החברה  ,כיל עוסקת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים .המוצרים מתחלקים ל -כיל מוצרי תכלית
 ,כיל דשנים וכיל מוצרים תעשייתיים .החברה פועלת בארץ ובחו"ל .נוסף על מגזרים אלה החברה גם פועלת בתחום התפלת
המים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – מראה כי המניה הגיעה ביום המסחר האחרון עד להתנגדות קו מהלך יורד ראשי  ,בשילוב ממוצע  , 50ולמעשה
כעת דרכה כעת לרמת אזור - 4000פריצה וסגירה מעל לרמה זו יאשר אתות משמעותי עם הפנים מעלה לעבר רמת אזור 4400
בשלב ראשון .מנגד חוסר יכולת לפרוץ רמה זו ישאיר המניה תחת מהלך יורד כללי .למעקב צמוד.
דלק קבוצה ) – (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר
בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה תיקנה בשלב זה במסגרת התיקון העולה עד קרוב לאזור 72600-ששם שוכנת רמת
התנגדות קרובה חשובה .אתות המשך עולה מתקן יתקבל רק בסגירה מעל רמה זו כאמור .רמת  68800מהווה רמת תמיכה
חשובה של קו תמיכה עולה של התיקון העולה הנוכחי.
גבעות יהש ) – (506022יחידות ההשתתפות הינם במסגרת שותפות מוגבלת בין גבעות עולם נפט לבין הנאמן -גבעות עולם
נאמנויות .מטרת גבעות הינה השתתפות בביצועי חיפוש נפט וגז.
ניתוח טכני -מראה כי נשברה בשלב זה תמיכת התכנסות המחירים שהייתה לאחרונה על תמיכת  5.5-ולמעשה היעד כעת הינו
רמת  .3.8כאשר רמת  -4.5הינה תמיכת ביניים בשלב זה.
גזית גלוב ) – (126011החברה ,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 ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני -אזור התמיכה האופקי סביב  3400מצליח להכניס קונים לנייר שנצלו את המימוש הנקודתי באחת המניות היותר
חזקות בשוק השנה .טכנית לקראת אמצע השבוע המניה חזרה מעל אזור אופקי ברמה של  3550נקודות המשך התבססות מעל
רמה זו וטרנד חיובי בשוק יכול להביא את המניה שוב לאזור הדשדוש של החודשים האחרונים סביב .3800-4000
טאואר ) – (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת טאואר
במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב NASDAQ-והן
בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה שוב כמו שציינו בסקירה בשבוע שעבר ,גם השבוע הגיעו קונים סביב רמות השפל השנתיות שאכן דחפו את
המניה לאזור של  240נקודות אולם הלחץ לא מפסיד והמניה חזרה לרמות השפל שם נעלה את השבוע .הרמות הנוכחיות יחד עם
סטופ צמוד מצדיקות אפשרות כניסה אגרסיבית עם סטופ ברור בשבירה של .225/227
אפריקה ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל. נכסים מניבים בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל. פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים. קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילותרכבת וגשרים.
 פלדה. קרמיקה.ניתוח טכני – המניה בדקה בשבועיים האחרונים את אזור התמיכה האופקי מעט מתחת לרמת  1100נקודות ,ביום המסחר
האחרון )חמישי( הגיעו שוב קונים אגרסיביים סביב רמות התמיכה ויצרו נר היפוך )ללא תמיכת מחזור( מעל רמת  1100נקודות.
טכנית סוחרים אגרסיביים מהירי החלטה היו צריכים לדגום סביב רמות התמיכה עם סטופ קצר .מי שסולידי שימתין לתחילת מגמה
וזה יכול לקחת זמן אם בכלל.
בינלאומי ) – (593038התאגיד ,הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ,פועל במספר מישורים עיקריים:
 -תיווך פיננסי.

 השקעת הנוסטרו של הבנק וניהול סיכוני שוק ונזילות. שירותים פיננסים ובנקאיים מניבי עמלות בתחומי המט"ח ,הסחר הבינלאומי ,ניירות הערך ,שירותי מידע ,כרטיסי אשראי ,ייעוץוניהול פיננסי ובנקאי ,מכשירים פיננסיים נגזרים וכיו"ב.
 שירותי תפעול בנקאיים בתחום קופות הגמל וקרנות נאמנות.ניתוח טכני – המניה נסחרת סמוך לאזור הנמוכים השנתיים סביב רמה של  3370שהיא תמיכה ראשונה והנמוך השנתי שנקבע
בחודש שעבר סביב  .3330סוחרים אגרסיביים יכולים להמתין לקניה סביב הרמות האלה עם סטופ ברור בשבירת הנמוך השנתי.
מי שסולידי יותר שימתין להגעה קונים בנר היפוך אמין שיכול להוציא תיקון עולה.

על רגל אחת
 – TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול.
המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  43דולר משמש
כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האתות העולה המתקן .התמיכה הקרובה הינה
על רמת אזור 40 -דולר ומתחת על  .38כאמור אתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
בזק ) – (230011המניה שנסחרת במדד ת"א  ,25עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .ניתן לראות כי המניה נותרת
מתחת לרמת התנגדות חשובה על  744כל עוד שכך המניה עדיין תחת אתות שלילי.
רמי לוי ) – (1104249המניה שנסחרת במדד ת"א  100ממשיכה ללכת רוחבית בשבועות האחרונים בתחום -מחירים -11726-
 – 13000כאשר אתות הבא יתקבל ביציאה מתחום רוחבי זה .רמת  12000מהווה תמיכת ביניים.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.phpובורסה 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.

