הסקירה השבועית של ספונסר – 26.04.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר רגוע וחיובי עבר על הבורסה בת"א כשרוב מדדי הבורסה מדשדשים במקום מתחילת חודש
אפריל ללא תנועות חדות .המדדים המובילים סיימו בעליות שערים של כ 2% -בממוצע ומדד המעו"ף אף סיים בשיא סגירה
חדש אולם זו עדיין אינה נחשבת פריצה טכנית אמיתית .במדד ת"א  100בלטו לטובה בין היתר מניות איזיצ'יפ וקרדן אן.וי שעלו
בכ 10% -ו 7.5% -בהתאמה לאחר שקיבלו המלצות קניה .מנגד ,בצד השלילי נציין את מניית טבע שהתממשה בכ3% -
וצפויה לרדת בצורה חדה במיוחד בפתיחת המסחר ביום שלישי לאחר שפתחה פער ארביטראז' שלילי של כ.8% -
באפיק הסולידי נרשמה מגמה מעורבת ,מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.15% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
לעומת זאת נרשמה מגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 0.35% -בטווחים
הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.1% -לאורך כל העקום .מחזורי המסחר היו נמוכים במיוחד ועמדו
על כמיליארד ש"ח ליום בעקבות חג הפסח וחול המועד.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...1% -מדד ת”א  75עלה ב ,4.22% -מדד הבנקים עלה ב ,6.10% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  4..4%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .3.5.%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית
של  6.35%לרמה של  3.405ש”ח לדולר
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.2% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1342נקודות ,קרוב מאוד לשיא כל הזמנים.
כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף הדשדוש בטווח מסחר צר שנרשם מתחילת החודש כנראה עומד להסתיים בקרוב מאוד
בגיבוי המגמה החיובית הנרשמת בחו"ל לאחרונה במהלך כלפי מעלה .המהלך המדובר ייצא לדרך רק לאחר פריצה טכנית
ברורה של איזור  1345-1350נקודות והיעד הראשון נמצא ברמה של  1400נקודות.
שקל-דולר – הדולר ירד בכ 0.4% -נוספים במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.40ש"ח לדולר .כפי שניתן
לבדוק ,בכל הסקירות האחרונות שלנו ציינו במפורש שהמטבע האמריקאי צפוי להמשיך לרדת בצורה חדה ואכן כך קרה.
מהבחינה הטכנית הדולר שבר תמיכה מאוד חשובה באיזור  3.50-3.52ש"ח לדולר והוא צפוי להמשיך ולנזול כלפי מטה לכיוון
רמת  3.20ש"ח לדולר אלא אם כן יהיה אירוע חריג.
מדד הבנקים – אין מה לחדש על מדד הבנקים שמראה יותר מכל המדדים את הקושי בפריצת השיא במעו"ף ,המדד ממשיך
לדשדש למעלה בליווי מחזורי מסחר נמוכים כיאה לחול המועד המאופיין במחזורים דלילים ,אזור התנגדות קרוב נמצא בשיא
השנתי סביב  1446נקודות .כל עוד המדד ישמור על רמת  1400נקודות סביר שנראה ניסיון נוסף בקרוב לפריצת השיא.
מדד נדל"ן  – .5בשבועות האחרונים ציינו את אזור של  350נקודות כאזור תמיכה נקודתי למדד ,ניתן לראות בגרף המצורף
לסקירה שהמדד עשה שפל עולה קצת מתחת לרמה זו סביב  348נקודות בליווי מחזור ממוצע לתקופה האחרונה שמאופיינת
במחזורים דלילים בגלל החגים .בחול המועד ראינו עליות שערים נאות כשהמדד קרוב לאזורי השיא השנתיים אולם הפעם
הסיכוי לפריצתם גבוה משמעותית ,רמת השיא מסומנת ברצועה של  363/5נקודות כשפריצה תיתן איתות קניה מחודש למדד.
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 .הורדת תחזית דרוג האשראי בתחילת
השבוע הקודם הורידה את המדד בעוצמה למטה אולם אזור התמיכה החזק סביב  1294/6נקודות שוב הביא את הקונים
שהמתינו לקנות מניות באזורים נוחים ,הדוחות הטובים שפורסמו בהמשך השבוע כבר שלחו את המדד חזרה למעלה כשהוא
שוב קרוב לאזורי השיא השנתיים סביב  1340/46נקודות רק שהפעם עשה אתנחתה קלה לפני התמודדות עם השיא .פריצה
של רמה זו תביא איתות קניה מחודש למדד עם יעד ראשון סביב  1380נקודות.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים חדות בחודש החולף כשבשבוע האחרון אף רשם תיקון
טכני קל כלפי מטה וכעת הוא חוזר ומתקרב לאיזור השיא סביב  6100הנקודות שם ייבחן לפני המשך המהלך כלפי מעלה.

ניתוח מניות
כיל ( – )41.6.2החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך

המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור ובשלב זה נראה כי היא בדרכה לניסיון פריצה של השיא השנתי ב 6400-6470
נק' ,פריצה של הרמה הנ"ל תהווה איתות טכני חיובי נוסף ואפשרות לחיזוק הטרייד למי שמחזיק או קניה למי שלא
מחזיק.מלמטה התמיכה שוכנת ברמת  6215נק' וכל זמן שהמחיר נותר מעליה הכיוון נשאר חיובי.
פועלים ( – )0045..התאגיד ,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.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת עליות ברורה ,נראה כי פניה בשלב זה להתמודדות עם רמת השיא השנתי בין  1873ל
 1895נק' ,פריצה של רמה זו תהווה איתות טכני חיובי נוסף ,מלמטה התמיכה החשובה שוכנת ברמת  1750ושם יש להציב
את הסטופ למי שמחזיק את הנייר.
חברה לישראל ( – )5.06..החברה ,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 – המניה נסחרת מתחת לרמת ההתנגדות האופקית במחיר של  ₪ 4400למניה ,בשלב זה נראה כי סומן שפל עולה
סביב רמת  ₪ 4150למניה ומכאן אני מניח כי נראה פריצה והמשך תנועה מעלה לעבר השיא השנתי ב  ₪ 4550ו₪ 4680 -
למניה ,מלמטה יש להציב את הסטופ בשבירה של  ₪ 4140למניה וכל זמן שהמחיר נותר מעל רמה זו הכיוון נשאר חיובי.
ישראמקו ( – )4346..השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בשבועות האחרונים מעל רמת  44אג' ומתחת לרמת  46אג' למניה ,במקרה של פריצת  46יתקבל
איתות טכני חיובי נוסף והיעדים יהיו ב  50 ,48ו 55 -אג' למניה ,מלמטה רק נעילה מתחת ל  44תהווה איתות שלילי לטווח
הקצר וכל זמן שזה לא קורה אפשר להמשיך לזרום עם המניה.
פרטנר ( - ).613212התאגיד ,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 סלולרי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים.
ניתוח טכני – המניה מתבססת מעל רמת התמיכה האופקית סביב  6310נקודות .בתחילת חודש מרץ המניה רשמה התבססות
דומה כך שבפועל המניה רשמה תחתית כפולה בטווח זמן הקצר ,דבר שעשוי להוביל לתחילת מהלך עולה מתקן חדש עם יעד
סביב  6680ו 6824 -בהרחבה.
דיסקונט השקעות ( – )03.6.3תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים ,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל”ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את
החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז’ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין.
ניתוח טכני – המניה מתבססת סביב  6850נקודות לאחר נסיגה מהגבוה של חודש אפריל ב 7172 -נקודות .הנסיגה התקבלה
לאחר מהלך עולה מרשים מהשפל שנרשם בחודש מרץ ב 6276 -נקודות כך שבפועל המגמה חיובית ואמורה להמשך כלפי
מעלה בפריצה של  7128כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך .מחיר היעד של התבנית הנוכחית סומן באזור  7400נקודות.

על רגל אחת
גזית גלוב ( – ).406..המניה נסחרת במגמה עולה ,וביום המסחר האחרון המניה נבלמה ברמת השיא  4745נקודות.
בפועל יש צורך בהתבססות מתחת לרמת השיא בכדי להצליח בפריצה .לחילופין ,פריצה אמינה בגאפ עולה עם גיבוי של
מחזור מסחר אמין תהווה טריגר חיובי להמשך המהלך עולה וכיבוש שיאים חדשים.
פניקס  – ).0.6.4( .המניה נסחרת בתנועה צידית בתצורה של התכנסות מחירים .פריצה כלפי מעלה של אזור 1275
נקודות עם גיבוי של מחזור מסחר מעל הממוצע ( 1.5מיליון ש"ח) תהווה טריגר להמשך התנועה העולה עם יעד סופי
סביב  1367נקודות
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 ז ו 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.

