הסקירה השבועית של ספונסר – 26.02.2012
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 נסגרה השבוע במגמה שלילית בעיקר בגלל ירידות שערים חדות ביום חמישי .מדדי המניות
המובילים נסגרו כאמור בצד האדום עם ירידות חדות של עד כמעט  5%במדד הפיננסים שכולל את מניות הביטוח ,שירדו חזק
בגלל הירידה הצפויה בדמי הניהול של קופות הגמל וביטוחי המנהלים .מדדי ת"א  75וגז ונפט ירדו בכ 2.5% -ומדדי המעו"ף
והנדל"ן היו מתונים יותר וירדו בכ 0.8% -כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לרעה מניות פרולור ביוטק שתיקנה חלק מהעליות
שלה בתחילת השנה בירידה של כ 16.5% -השבוע ,ומניות פרוטליקס וכלל ביוטכנולוגיה שצנחו בכ 14% -כל אחת .מנגד,
מניית אלוט תקשורת זינקה בכמעט  15%ומניית כי"ל שינתה כיוון ועלתה לשם שינוי בכמעט  10%בשבוע החולף.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 0.2% -בממוצע.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.2% -בממוצע
בטווח הקצר וירדו מעט בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בעיקר במח"מ הארוך בכ .0.4% -מחזורי
המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 900 -מיליון ש"ח בלבד ביום בממוצע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.69% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.53% -מדד הבנקים ירד ב ,3.55% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.85%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .2.45%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 0.2%לרמה של  3.745ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1097נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב
רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה
של איזור  1000הנקודות (שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית) תאותת לצד
השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.745ש"ח לדולר לאחר שאמש
המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים אחרי נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שהיו טובים מציפיות השוק .דוח של
הנציבות האירופית לפיו כלכלת אירופה בדרך למיתון השנה העיב קצת על המסחר .מחירי האנרגיה והסחורות שהחלו להאמיר
לשיאים שלא נראו הרבה זמן ,מעסיקים גם היום את המשקיעים שחוששים כי המתיחות בסוריה ואיראן תגרור את הכלכלה
העולמית לסיחרור שיוביל לירידות חדות בשווקים .אולם ,הצהרותיו של נשיא ארה"ב אובמה כי בכוונתו להגדיל את תפוקת
הנפט והגז של המדינה כמו גם להקצות משאבים נוספים לפיתוח אנרגיה ירוקה ,תרמו לסנטימנט החיובי בשווקים .תביעות
האבטלה הראשוניות נותרו ללא שינוי בשבוע החולף ברמה של  351אלף תביעות ,מעט נמוך יותר מהציפיות ל 355 -אלף
תביעות .מחירי הנדל"ן של הבתים בארה"ב עלו  0.7%בחודש דצמבר ,יותר מהתחזיות לעלייה של  0.2%בלבד .החוזים על
מחיר הנפט ננעלו בעלייה של  1.5%ל 107.83-ד' לחבית .החוזים על מחיר הזהב ננעלו בעלייה של  0.9%ל 1,786.3-ד'
לאונקיה( .קרדיט ל .)IFOREX -כעת ,הדולר צפוי להמשיך לדשדש כשהתמיכה החשובה נמצאת באיזור  3.67ש"ח לדולר
ואם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד הבנקים – כפי שחשבנו בשבוע שעבר ,מדד הבנקים היה כבר באיתות שלילי אולם החותמת ניתנה סופית בסיום שבוע
המסחר ועל רקע פקיעת האופציות כשהמדד פותח בגאפ יורד ושובר את רמת התמיכה של החודש האחרון סביב  980נקודות,
היעד המהיר הוא  930/40נקודות אולם ישנו סיכוי סביר שנראה בדיקה נוספת של  980/1000מלמטה לפני המשך תנועה
יורדת.
מדד נדל"ן  – 15המדד מדשדש בשבועות האחרונים בדומה לשאר מדדי השוק בת"א .בתקופה האחרונה המדד נע בגבול
ברור של  290-280נקודות ,ביום המסחר האחרון שבר המדד את רמת התמיכה ונעל ברמתו הנמוכה מאז חודש פברואר
השנה .היעד היורד הקצר נמצא סביב רמה של  270/265נקודות כשבדרך יש רמת תמיכה חשובה סביב  277ופחות מהותית
סביב  273נקודות.
מדד  DAXגרמניה – המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .בסיום שבוע המסחר הקודם הצליח מדד הדקס
לעשות גבוה שנתי חדש ובנוסף המשיך קדימה ביום המסחר הראשון של השבוע כשהוא מגרד את רמת  7000הנקודות
מלמטה .בהמשך השבוע ראינו בעיקר חולשה ומימושים כשאתמול (חמישי) המדד סוגר את הגאפ מתחילת השבוע אולם
מסיים את המסחר באופן גבולי סביב  6800נקודות .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף שמתנד ה  MACDנמצא כבר באיתות

שלילי אולם זה לא מנע מגרף המחירים לעשות גבוה חדש בתחילת השבוע .נעילה שבועית מתחת ל  6800נקודות תחזק את
ההנחה שהמדד בשל לתיקון יורד לראלי האחרון.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי דשדש במקום בשבועיים האחרונים לאחר שפרץ את איזור  5800הנקודות
והוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים לכיוון  6100נקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  5600נקודות תשנה את
התחזית האופטימית.
אס&פי  – 500המדד ממ שיך להפגין עוצמה ורצון להמשיך בעליות ולקבוע שיא חדש בדומה לשאר המדדים העיקריים בארה"ב
הנאסד"ק והדאו ג'ונס .ההנחה הטכנית על המדד ממשיכה להיות חיובית ולונג לעבר  1400הק' ומשם ל 1450-נק'  .יש להמתין
בשלב זה לפריצת  1375נק' על מנת לקבל איתות להמשך עליות  .מנגד יש לציין ששבירה של  1350נק' תביא ליציאה למהלך
מימוש ותיקון טכני לראלי של החודשיים האחרונים.
נפט – הנפט ממשיך במסע הזינוק ללא עצירות כאשר היעד הקרוב שהוזכר בסקירות האחרונות הינו  $110שייתכן ונראה אותו
היום (שישי) או ביום שני הקרוב ומעל  $110הנפט ימשיך לדהור לעבר  $115כאשר האחרונה מהווה שיא קודם חזק שאמור
לבלום את הנפט בשלב ההגעה אליו .מצד שני פריצה של  $115תפתח את הדרך להמשך עליות בנפט לעבר  $147ככל
הנראה מאחר שאין כמעט התנגדויות חזקות בדרך לשם .
זהב – הזהב ממשיך בדהירה למעלה יחד עם שאר השוק ובמיוחד שאר הסחורות והיעד הבא בזהב הינו  $1800לאחר
הפריצה של תבנית הדגל השוורי ב . $1755-פריצה של  $1800תסמן את היעד הבא בשיא כל הזמנים  $1930וייתכן ונראה
משם פריצה להמשך עליות לעבר הרמה הפסיכולוגית . $2000
יורו/דולר – היורו פרץ אתמול את רצועת ההתנגדות שבין  1.3210-13330ובכך הוא יוצא לעוד מהלך עליות לעבר 1.3420-
 1.3435שמה נמצאת גם רמת תיקון פיבו'  50%לכל מהלך הירידות של הצמד מהשיא  . 1.4280כל זמן שהפריצה  1.3330ו-
 1.3210מחזיקה מעמד כתמיכה ההנחה הטכנית הינה לונג מאחר שהתמיכה מהווה כעת שפל עולה והצפי הוא לשיא עולה
חדש בצמד שיכול להתקבל ב 1.3435-או . 1.3550
אוסטרלי/דולר – הצמד ממשיך להיתמך על קו המגמה העולה בגרף יומי וניתן לראות שהצמד בנה דגל שוורי באזורי השיא .
יש להמתין כעת לפריצה של הדגל ולפריצה של ההתנגדות  1.0750כדי לקבל איתות להמשך עליות בצמד לעבר 1.0820
ומשם במקרה של פריצה הצמד ימשיך לעבר שיא כל הזמנים .1.100
יורו/יין – היין ממשיך להתרסק מול שאר הצמדים ובמיוחד מול היורו שכעת הוא הצמד הכי חזק בשוק .היורו יין ממשיך
בדהירה כאשר כל יום הוא מחליף קידומת ופורץ עוד התנגדות חזקה  .ההתנגדות הקרובה בצמד הינה  108ומעליה נמצאת
ההתנגדות של ההתערבות הקודמת של הבנק המרכזי של יפן  111.60כאשר פריצה שלה תפתח את הדלת לשינוי מגמה
מהותי בצמד לטווח הארוך עם פוטנציאל

ניתוח מניות
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 – המניה ביצעה פסגה כפולה לטווח הקצר סביב אזור של  4000נקודות ויצאה לתיקון יורד השבוע .אזור תמיכה
חשוב נמצא סביב רמה של  3700נקודות ונראה שלשם פניה .חוב נוסף קיים ברמה של  3644נקודות שם נמצא גאפ פתוח.
דלק קבוצה ( – )1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן ביוכימיה .בנוסף לכך קבוצת
דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב .קבוצת דלק מחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את
פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים .בדצמבר  2011הושלמה עסקה ,לפיה רכשה קבוצת דלק את מלוא
החזקותיהן של משפחת תדמור ומשפחת כהן ,בחברה הציבורית כהן פיתוח .בתוך כך ,הפכה קבוצת דלק לבעלת השליטה
בכהן פיתוח.
ניתוח טכני – המניה שברה התכנסות מחירים דובית ואת רמת מחיר של  74500/75000שהייתה תמיכה חשובה בחודש וחצי
האחרונים ,טכנית התקבל יעד יורד לכיוון  67000נקודות עם אפשרות לפול בק ל  75000לפני הגעה ליעד.
כלל ביו ( – )1104280החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות שונות
הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה .כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – המניה נכנסה לגל יורד חסר מעצורים בעקבות הכישלון בניסוי של חברת די פארם אשר בשליטתה ומאז אבדה
מעל  33%מערכה .המניה מתקרבת לאזור של  1300שהוא אזור תמיכה מרמות השפל של אוגוסט ספטמבר .טכנית

אינדיקאטורים רבים נמצאים ברמות נמוכות מאוד יחד עם גידול במחזורי המסחר בימים האחרונים יכולים לאותת שיש מי
שקולט את הסחורה ברמות האלה וייתכן שנקבל כאן תיקון עולה בקרוב .עוד נציין את בעלת השליטה כלל תעשיות מקבוצת
איידיבי שנמצאת במכירה של חברות בשליטתה כמו גם גיוס השבוע של חברת האם השבוע דבר שמשפיע לשלילה על כל
הקבוצה .בכל מקרה במידה ויהיה סיכוי לטרייד קצר טווח הוא יהיה אגרסיבי מאוד ואינו מתאים לכל אחד.
כיל ( – )281014החברה  ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעיליות המרכזיות –
כיל דשנים  ,כיל מוצרים תעשייתיים (ייצור ברום ) .וכיל מוצרי תכלית  .נוסף על כך מתעסקת החברה גם בהתפלת מים ,
וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – מראה כי כצפוי המניה פרצה את התחום הרוחבי בברור ותוך כדי מחזורי מסחר כאשר כעת אזור -4330-4400
מהווה אזור התנגדות כעת  ,רמת התנגדות זו נגזרת גם מגובהה המהלך הרוחבי שנפרץ .מאידך רמת  4128שנפרצה הופכת
להיות תמיכה חשובה להמשך .האיתות הבא יתקבל בפריצת  -4400או בשבירת  4128כאמור .בשלב זה התמונה הטכנית –
חיובית.
חברה לישראל ( - )576017החברה – הינה חברת אחזקות בתחומים שונים  ,כאשר בין אחזקותיה העיקריות –כיל  ,צים ,
בזן ,טאואר  ,וכ"כ מחזיקה בחברות בתחום המים  ,ובמיזם הרכב החשמלי.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שפרצה לאחרונה התנגדות על רמת  , 240000אולם נתקלה בהתנגדות קרובה על , 250000
שרק פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף לעבר .260000-רמת  240000במונחי סגירה מאוד חשובה לשמירת האיתות החיובי
לטווח הקצר ובמידה וזו תישבר -יתקבל איתות המשך מימוש.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור 46-
 47הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות
אלה יאשר איתות לונג מהותי -דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת בתחום ממוצע  -50על 43.8
לבין רמת  44דולר .בינתיים רואים דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -למעשה אזור  2800מהווה
התנגדות חשובה כעת ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד רמת אזור  -2600 -שהייתה רמת
תמיכה חשובה קרובה נשברה ביום המסחר האחרון ולכן המניה מקבלת איתות המשך יורד בשלב זה כאשר התמיכה הבאה
נמצאת על רמת – .2500
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה עדיין תחת מהלך יורד אולם כעת
בתיקון עולה מינורי בשלב זה .רק יכולת לפרוץ ולסגור מעל רמת  , 650יאשר איתות חיובי המשכי חשוב .התמיכה הקרובה
נמצאת על  630במונחי סגירה.

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 מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

