הסקירה השבועית של ספונסר – 26.06.2011
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 – שבוע מסחר תנודתי נוסף ,מלווה בירידות שערים חדות בסופו עבר על הבורסה בת"א .מדדי המניות
המובילים סיימו במגמה מעורבת כשמדדי המעו"ף והבנקים רשמו עליות שערים קלות ומנגד ,מדדי השורה השנייה ,ת"א 75
והנדל"ן ירדו בכ 2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות נכסים ובניין ,אלון רבוע כחול ומגדל ביטוח שירדו
בכ 9% -כל אחת .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניית פרולור ביוטק שזינקה בכ 11% -לאחר שפורסם כי רשות התרופות
האירופאית תבחן את הורמון הגדילה של החברה לאחר תוצאות היעילות והבטיחות של ניסוי שלב .2
באפיק הסולידי נרשמה מגמה מעורבת מלווה בעליות שערים בעיקר באגרות החוב השקליות .מדדי התל בונד נסחרו במגמה
מעורבת ללא שינוי מהותי .באג"ח הממשלתי שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ 0.2% -בטווח הארוך ומדדי
אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בצורה חדה יותר של עד  0.7%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה
האחרונה ועמדו על כ 1.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.46% -מדד ת“א  75ירד ב ,2.29% -מדד הבנקים עלה ב ,1.03% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע ירידה של  1.68%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .0.03%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית
של  0.8%לרמה של  3.43ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1211נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד ניסה לפרוץ באמצע השבוע את רמת ההתנגדות החשובה סביב  1225נקודות אולם ללא הצלחה וביום חמישי
רשם ירידה חדה של כמעט  2%ולכן עדיין לא התקבל איתות קניה ,במידה ורמה זו לא תפרץ כלפי מעלה המדד יהיה נתון
ללחץ של מוכרים וצפויות ירידות שערים נוספות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.8% -בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.43ש"ח לדולר לאחר שכצפוי מצד אחד
הוא לא מצליח לפרוץ את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ובמקביל נתמך מעל רמת התמיכה סביב  3.35ש"ח
לדולר .לדעתי ישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות נמוכות יותר בהן כבר ביקר בעבר ברמות של  3.20-3.30ש"ח
לדולר.
מדד הבנקים -שבוע מסחר חיובי נוסף עבר על מדד הבנקים למרות הירידה החדה בסיומו ,ניתן לראות בגרף המחיר את
הסטייה השוורית שנוצרה שאחריה הגיע התיקון העולה המהיר עד ליום רביעי האחרון .טכנית המדד ניצב לפני קו מגמה יורד
לטווח הקצר שנמצא סביב רמה של  1305נקודות .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה למדד בהיפוך ראשון עם סטופ בשפל
שייווצר ,סולידיים ימתינו לפריצה של הרמה שצוינה.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן נעל שבוע מסחר נוסף של ירידות שערים אולם יש מספר נקודות לאופטימיות ,בשבועיים
האחרונים לאחר השבירה של רמת התמיכה האופקית החזקה סביב  320נקודות המדד נבלם ברמת מחיר של  309/10נקודות
ורושם התבססות נאה סביב אזור זה ,תחילת תנועה עולה נוספת סביר שתכניס קונים חדשים למדד ואף תחזיר אותו מעל ל
 ,320סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה סביב הנמוך האחרון ואילו סולידיים ימתינו לחזרה מעל  320נק'.
מדד היתר  – 50מדד היתר בדומה למדד הנדל"ן רושם התבססות מחירים דומה ,אזור של  367שהביא קונים בפעם השלישית
הרים שוב את המדד עד לאזור התנגדות סביב  381נקודות ,סוחרים אגרסיביים ינסו לתזמן את הכניסה למדד לפני הפריצה
של הרמה שהובאה לעיל ואילו סוחרים סולידיים ימתינו לפריצה והתבססות לפני כניסה ללונג.
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד“ק בניו
יורק .מדד הנסד“ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .כפי שנכתב בשבוע הקודם אזור תמיכה חזק ברצועה של  2188/2200נקודות אמור
להביא תיקון עולה שאכן הגיע ונתן כבר את היעד הראשון סביב  2250נקודות .המשך מהלך עולה ופריצה של אזור 2255
נקודות יביא גם את היעד הבא סביב  .2300ניתן לראות בגרף המצורף עד כמה חשוב אזור התמיכה שצוין ואת ההתבססות
שהתבצעה בו בסוף שבוע שעבר ותחילת שבוע המסחר הנוכחי.

מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים חדות מתחילת החודש ואף שבר את רמת התמיכה של 5800
הנקודות וכעת הוא כנראה בדרכו לבחון את התמיכה הבאה השוכנת סביב רמה של  5600נקודות.

ניתוח מניות
טבע ) – (629014החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,שבסיסה בישראל ,הינה חברת תרופות גלובלית העוסקת בייצור
תרופות גנריות ,תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית .המוצרים הייחודיים והממותגים
של טבע מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה ,הנשימה ובריאות האישה ,כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות .בין המוצרים
הייחודיים של טבע ,קופקסון הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה .המניה הינה חברה דואלית ונסחרת
הן בבורסה בת"א והן בבורסת הנסד"ק בניו יורק תחת הסימון .TEVA
ניתוח טכני – מניית טבע מתחילה להראות מעניינת ללונג ,המניה מתבססת באזור המחירים של  51.5-45דולר מחודש מרץ
האחרון .השבוע ניתן לראות שהגיעו קונים ברמה של  46.5נקודות )הנמוך השבועי( שיכול לבנות תבנית היפוך חזקה מאוד
בפריצה של  51.5דולרים .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה נוחה סביב השפל האחרון ואילו סולידיים ימתינו לפריצה של הרמה
שצוינה לעיל )עלול לקחת זמן(.
פריגו ) -(1092428החברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם
רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ) .(PRIVATE LABELבנוב'  2004חתמה החברה על הסכם
מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת
המיזוג ,חדלו מניותיה של פריגו פרמצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית,
כאשר הן כבר נסחרות בבורסת הנסד"ק תחת הסימול  .PRGOנציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה
והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי ניקיון.
ניתוח טכני – אחרי המלך עולה בחודשים אפריל ומאי השנה מ  72ל  92דולר המניה רושמת אתנחתה ומתבססת ברמות
המחירים סביב  80/82דולר המהווה תיקון  50%למהלך העולה האחרון .הנמוך האחרון סביב  80/1דולר מהווה סטופ למי
שעדיין מחזיק לונג ואילו רק פריצה של  92דולר שהוא אזור השיא יביא למהלך עולה מחודש.
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 – המניה ממשיכה להיסחר מתחת לרמת ההתנגדות האופקית ב  ₪ 3700וכל זמן שכל הינה שלילית לכל
הטווחים ,מלמטה רמת התמיכה האופקית החשובה שוכנת בין  3300ל  ₪ 3350למניה ,שבירה של רמה זו תעמיק את
המימוש בנייר .לסיכום ,קניה רק בפריצת  3700עם סטופ צמוד.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד .
ניתוח טכני – נסחרת עדין תחת מהלך יורד ,מנסה השבוע להתמודד עם רמת ההתנגדות האופקית ב  1650נק' ונכשלת
בפריצתה מה שמחזיר את המחיר בחזרה אל מ.נ 20 .בגרף היומי .בשלב זה ניתן לומר כי האיתות השלילי בתוקף כל זמן
שהנייר מתחת לרמת  1650כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1550ו 1500 -נק' ,שבירה של הרמות הללו תהווה איתות
שלילי נוסף לנייר .לסיכום ,קניה רק בפריצת  1650או לחילופין בסמוך לרמת .1500
כיל ) - (281014החברה ,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 – ממשיכה להיסחר תחת רמת ההתנגדות ב  5300וכן תחת קו מגמה יורד קצר טווח ,כל זמן שכך היא נותרת
שלילית .מלמטה רמת התמיכה החשובה שוכנת בין  4910ל  4980נק' ,שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי נוסף בנייר.
לסיכום ,קניה רק בפריצת  5300או בסמוך לתמיכה שצוינה עם סטופ צמוד בשני המקרים.
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 – ממשיכה להיסחר במהלך יורד ,עושה השבוע שיא יורד נוסף ברמת  4340ומתקפלת חזרה למטה כאשר בשלב
זה נראה כי פניה לעבר רצועת התמיכה שבין  3855לבין  3945נק' ,שבירה של רצועה זו תהווה איתות שלילי נוסף לנייר.
אבנר ) - (268011החברה ,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.
ניתוח טכני – ממשיכה להיסחר במהלך יורד ברור ,נסחרת כעת בין רמת  192-200מלמטה לרמת  213-223מלמעלה ,פריצה
או שבירה של הרצועות הנ"ל תהווה איתות טכני מהותי להמשך .בשלב זה למעקב בלבד.
שטראוס ) - (746016בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה“ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון
מוצרי מזון החברה ,שטראוס גרופ בע“מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי “דנונה“ ,הקונצרן
האמריקאי “פפסיקו“ והחברה האיטלקית “לוואצה“ .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג “יד מרדכי“ ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד “מקס ברנר“ והפעלת ” ”Chocolate Barsבארץ ובחו“ל
תחת המותג “מקס ברנר“ .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיסחר תחת מהלך יורד ,על פניו נראה כי מסמנת השבוע שיא יורד נוסף ונבלמת בשלב זה על
רמת  5160נק' שמשמשת גם כתמיכה אופקית ,שבירתה תשלח את הנייר לבדיקה נוספת של השפל האחרון .מלמעלה ,פריצת
הגבוה של השבוע הנוכחי ברמת  5274תהווה איתות חיובי ראשוני לטווח הקצר.

על רגל אחת
אלוני חץ ) -(390013המניה התבססה השבוע סביב אזור תמיכה אופקי ברמה של  1750נקודות ניסתה להוציא מהלך עולה
אולם נתקלה במוכרים שהחזירו אותה שוב לאזור ההתבססות .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש אזור כניסה סביב אזור
התמיכה הנ"ל .סולידיים ימתינו לסגירה מעל  1850שיסמן יעד ראשון ב .1950/80
רמי לוי ) -(1104249מניית רמי לוי הגיעה השבוע שוב לאזור תמיכה אופקי חזק סביב רמה של  11500נקודות והתהפכה ביום
שלישי האחרון בליווי מחזור מסחר גבוהה .ביומיים שלאחר מכן המומנט החיובי נעצר ביחד עם המומנט בשוק והמניה חזרה
ביום המסחר האחרון לאזור התמיכה ,סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה נוחה לטווח הקצר סביב רמה זו עם סטופ בשבירה של
.11400
פניקס  – (767012) 1מניית הפינקס  1רושמת גם היא התבססות מחירים בשבועיים האחרונים סביב רמה של 1040/50
נקודות ,סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה סמוך לרמות התמיכה ואילו סולידיים ימתינו לפיצת הדשדוש וסגירה ברורה מעל
 1100/10נקודות.

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.

