הסקירה השבועית של ספונסר – 26.01.2014
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 סיכמה שבוע מסחר שלילי ,מלווה בירידות שערים של כ 2% -בממוצע בכל המדדים
המובילים .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית סיליקום שזינקה בכמעט  ,22%לאחר שהודיעה על תוצאות שיא של כל הזמנים
בתוצאות הרבעון ושנת  .2102מנגד ,מניות בי קומיוניקיישנס ואלוט תקשורת ירדו בכ 9% -כל אחת .בין כלל מניות הבורסה
בלטה לטובה מניית סלקט ביומד ,שזינקה בכ ,22% -לאחר שהתארחה בכנס המשקיעים של ספונסר בתחילת השבוע .מנגד,
תעודות ההשתתפות של זרח ומניית מעין ונצ'רס ירדו בכ 22% -כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו בצורה משמעותית ועמדו על
כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.12% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו גם הן בכ 1.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.22% -מדד ת"א  22ירד ב ,0.20% -מדד הבנקים ירד ב ,0.22% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  ,4..1%מדד נפט וגז ירד ב 4.0.% -ומדד הביומד ירד בכ .0...% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא
שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.842ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 0222נקודות .המדד התקפל כלפי מטה ונסחר במגמה שלילית לאורך כל ימות השבוע ,לאחר שנתקל שוב בשבוע שעבר
באזור ההתנגדות ברמות  0221-0222נקודות .,רק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,רמת  0201הנקודות
מהווה רמת תמיכה חשובה מאוד לטווח הבינוני ,שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי עם יעד ראשון ברמה של 0222
הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  2.842ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה שלילית ,ורשמו ירידות שערים של עד כאחוז .אתמול פורסם מדד מנהלי
הרכש לחודש ינואר עם קריאה של  22.2במדד ,מתחת לצפי בשוק לקריאה של  22.2נקודות במדד ,ולעומת  28.8נקודות
שנרשמו בחודש הקודם .כמו כן פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע החולף ,עם  223אלף דרישות חדשות,
כאשר הצפי בשוק היה ל 220-אלף דרישות ,ולעומת  222אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם וללא שינוי מהותי( .קרדיט ל-
 .)Iforexמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת,
כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור  2.82ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 81הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  81המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  8221הנקודות ,ומשם התקפל כלפי
מטה .רק פריצה שלו תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,ישנה תמיכה חשובה ברמות  8111-8011נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להראות לא טוב גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא שובר בצורה גבולית את אזור
התמיכה סביב  0232031נקודות אותו ציינו בשבועות האחרונים .המשך טרנד יורד בשבוע הקרוב ייתן חותמת סופית לשבירה
כשהיעד היורד הוא חזרה לאזור  0211נקודות עם הפרעה בדרך בדמות תמיכה סביב .0221
מדד הנדל"ן  – 4.בשבוע שעבר ציינו את התצורה הטכנית השלילית של המדד למרות גבוהים חדשים שמופיעים על הגרף.
השבוע הגיעו המוכרים בפועל אשר דחפו את המדד למימוש מעט עמוק ולאזור תמיכה נקודתי סביב  222נקודות שבלם את
לעת עתה .טכנית ,המדד נראה לא טוב וסביר שנראה המשך טרנד שלילי בתקופה הקרובה ובדיקה של אזור התמיכה 232021
נקודות.
מדד הביומד – השבוע ראינו עצירה בראלי של שלושת השבועות האחרונים כש מוכרים החלו להופיע במניות המדד סביב אזור
של  0021נקודות .תיקון טכני לאחר גל עולה הוא דבר בריא כדי להכניס כסף חדש וידיים חדשות לאחר המהלך העולה
האחרון .תמיכה נמצאת סביב הגבוה האחרון שנפרץ באזור של  0191נקודות שהוא גם אזור של תיקון פיבו  24.2-21למהלך
העולה האחרון של המדד.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ( – )42999.1חברה ,אלוט תקשורת בע”מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום ”זלילת” רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד”ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – לאחר שסגרה את היעדים שלנו לאזור  04דולר שהוא נעילה של גאפ פתוח ישן נושן וגם יעד הפריצה של אזור
ההתנגדות בגרף המצורף ,יצאה המניה לתיקון מהיר והספיקה לבדוק את אזור התמיכה סביב  02.2-03דולר .טכנית ,המניה
מוגדרת חיובית לאחר שפרצה התנגדות מהותית שהתנגדה מעל שנה .יעד קרוב הגבוה האחרון סביב  04ופריצה שלו תשלח
את המניה לאזור פסיכולוגי סביב  21דולר .סטופ למחזיקים נמצא בנעילה מתחת ל  02.2דולר.
דיסקונט ( – )994040התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע”מ ,מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים בכל תחומי הפעילות
הפיננסית :שירותי בנקאות ישירה ,בנקאות מקוונת ואינטרנט .הפעילות בארץ פרוסה על פני תחומים נוספים ובהם כרטיסי
אשראי ,ניהול תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום .ביוני  2102מוזגה חברת הבת דיסקונט משכנתאות לתוך החברה.
ניתוח טכני – מניית דיסקונט היא עוד הוכחה על כמה כוחו של גאפ יורד מהטופ הוא חזק מאוד ויכול לשנות טרנד .המניה ירדה
מהטופ לאחר היוודע על מכירת בעלי העניין בחברה לפני כחודש ומאז לא הצליחה להתאושש .המניה ירדה מעל  011נקודות
מהגבוה האחרון אולם בשבוע המסחר האחרון נבלמה סביב אזור תמיכה  302022נקודות .ייתכן שנקבל תיקון עולה לטווח
הקצר מהרמות האלה ,אולם למטה סביב אזור  312שוכן לו פער מחיר פתוח נוסף ואני מעריך שהמניה תשאף לשם בתקופה
הקרובה.
כור ( – )919240החברה כור תעשיות בע"מ הינה חברת אחזקות הפועלת בעיקר בתחומי הטלקומוניקציה,אלקטרוניקה
צבאית,ואגרו-כימיה וכימיקלים אחרים מבין אחזקותיה אפשר למנות את מכתשים ,אגן,וטלרד
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה שלי מהשבועות הקודמים גרף המנייה מראה על דשדוש או יותר נכון על תמיכה חזקה באיזור
 3292נקודות וכרגע נמצאת באיזור התנגדות ברמת  2202נקודות ונראה שלפי מהלך העליות בשבועות האחרונים המנייה
עומדת לפרוץ את איזור הדשדוש ואת רמת ההתנגדות  2202נקודות לערך כשעדיין רמת התמיכה היא גם רמת הפער פריצה
באיזור  3211נקודות לערך פריצה של דשדוש ברמת  2202בסוף יום מסחר תהיה סימן לכניסה ללונג ופוטנציאל הרווחים יכול
להגיע לעומק הדשדוש שהוא בערך כ .01%
אלקטרה ( – ).0920.החברה אלקטרה בע" מ וחברות הבנות שלה פועלות בארבע מגזרים עיקריים אחת מהם במגזר
פרויקטים למבנים ותשתיות כגון מערכות מיזוג אויר ,חשמל,צנרת,ומעליות המגזר השני הוא שרותי אחזקה וסחר-שרותי ניהול
ואחזקה שוטפת למבנים ואלקטרו מכניות והפעלה של מתקני טיהור שפכים .המגזר השלישי הוא פיתוח והקמה של נדל"ן
ביזום והמגזר הרביעי הוא בנדל"ן מניב ועיקר פעילותה במגזר זה הוא בחו"ל אך גם בישראל .
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה שלאורך כל השנה החולפת ייצרה מבנה מחירים עולה שמראה על יציבות המנייה כששלוש
פעמים ההתנגדות הופכת לתמיכה פעם אחת ברמת  22,231נקודות פעם נוספת ברמת  29,491נקודות לערך ופעם שלישית
ברמת  21,111נקודות ובמשך ארבעת השבועות האחרונים סוגרת מעל רמה זועם מודל להמשך עליות גם לשבוע הקרוב.
הזדמנות הכניסה במנייה זו תהייה בפריצת רמת  22,211בסוף יום מסחר.
אלביט מערכות ( - )4224401החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .22
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה כידוע זה זמן איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי בתקופה האחרונה ,המניה פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בניהם את  ,09011 ,04111הכל לפי הצפי שעלה כאן
בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה כאשר כעת נתונה במהלך רוחבי מתכנס שתקרתו על אזור
 ,20821ואילו תמיכתו העולה על קו המגמה באזור  .21311ברור שאתות חד נקבל ביציאה מתחום ההתכנסות שהוזכר.
כיל ( - )024241החברה,פועלת בתחומי,הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 2-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .22
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .ניתן לראות תמיכה חשובה כעת על רמת  2921שהיא תמיכה
קרובה ,מול התנגדות באזור  .2009-2211איתות יציאה מהתחום שהוזכר יאשר איתות ההמשך לטווח הקצר.
חברה לישראל ( - )..924.התאגיד מכיל בתוכו מספר חברות בארץ ,בניהם ,כיל ,צים ,טאואר ,בזן וכן מיזמים בתחום
האנרגיה והמים בארץ ובחול.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה המתקנת העולה נותרת על כנה ולאחר דשדוש של מספר חודשים,פורצת המניה קו
מגמה יורד וכן את הדשדוש האחרון .בשלב זה אזור  092211-211111מהווה אזור התנגדות חשוב ורק יכולת פריצה שם

יאשר המשך תיקון עולה .אציין כי רמת התמיכה הקרובה עולה כעת לאזור  044111שם תמיכת קו מהלך יורד שנפרץ
לאחרונה.

על רגל אחת
אפריקה ( - )944240מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית  ,וגרמו לעליה חדה
ומהירה בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  ,411ואף נפרצה רמה זו .כעת רמת אזור  921מהווה התנגדות ,ובשילוב
תמונה טכנית גבוהה ורוויה משמעותי,מה שהוציא מימוש בשלב זה .התמיכה הקרובה נמצאת כעת על  422ושם תיבחן המניה
בשנית,ולא אתפלא אם נראה המשך מימוש ,ביום המסחר האחרון בדקה המניה את התמיכה הקרובה המצוינת.
קמהדע ( - )4291449מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,011עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  2211שהייתה התנגדות ,לאחרונה נפרצה ,ורמת  2421שהיה היעד ,הושג השבוע במלואו.כעת מדשדשת
המניה סביב רמה זו ,ורק יכולת ברורה בנעילה מעל ההתנגדות ,2421-יאשר אתות חיובי נוסף .אזור תמיכה חשוב
קרוב.2211-2281,
בזק ( - )002244מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,22עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .לאחרונה רמת ,241נשברה והופעל איתות שלילי לעבר רמת .231לאחרונה גם רמת  231נשברה
במחזור ענק,מה שמעיד על האיתות השלילי הברור במניה .אזור  221מהווה תמיכה קרובה כעת ,ומשם החל תיקון עולה
כלשהוא,מבחן התיקון הזה הינו לנעול מעל רמת  221ויותר מכך  .230.4כל עוד אין נעילה מעל רמות אלה התיקון העולה הינו
מינורי חלש ולא מהותי.
טאואר ( - )42200.9המניה פרצה השבוע שוב ,קו מהלך עולה בברור ותוך תנועה חדה ,עם זאת השלימה כמעט את היעד
שנמצא מעט מעל רמת  ,2211אם כי רמת  2211היא למעשה רמת התנגדות חשובה אופקית .איתות חיובי נוסף יתקבל רק
בנעילה מעל  ,2211בשלב זה .כאשר התמונה הטכנית מתחילה להשתחרר מטה מרמות גבוהות.
בזן ( - )0.92012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,011טכנית המניה שברה מהלך רוחבי צר יחסית,השבוע,מה
שמאשר כעת איתות שלילי ,עם זאת אי תות שלילי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מתחת לרמת  .012.4רמת  013כאזור
התנגדות הוא כעת מהווה מכשול קרוב לשינוי כיוון,וכל עוד המניה מתחתיו אין כל איתות לשינוי.
איתמר מדיקל ( - )4201.2מניות החברה שנמצאות במהלך של מימוש חד לאחר תנועה עולה חדה ורצופה,השבוע נראה כי
חל היפוך על תמיכה חשובה עולה באזור רמת  ,023שם גם התמיכה החשובה כעת במונחי נעילה .איתות להמשך תיקון עולה
יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת  040בשלב זה.
דלק קבוצה ( - )4221402מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,22שברו השבוע ,תנועה רוחבית צרה ,כאשר התמיכה כעת
הינה ברמת ,021111ויכולת שבירה של רמה זו,יאשר איתות לנעילת גאפ פתוח ברמת  .024211התמונה הטכנית כעת בשלב
אוורור ורק יכולת נעילה מעל ,022811יאשר סיום המימוש הנוכחי.
דלתא ( - )90.201מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה,עם זאת כעת
נראה מהלך רוחבי,בתחום  01111-01221הכל במונחי נעילה ואיתות נוסף יתקבל ביציאה מתחום זה.אציין תמונה טכנית
מתאווררת בשלב זה,ועדיין גבוהה.
שטראוס ( - ).19249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .22ניתן לראות תמונה טכנית כעת,המצביעה על דשדוש מתחת
לרמת ההתנגדות –שיא האחרון הנקוב על אזור  .3411-3431תנועת דשדוש זו ,היא למעשה מימוש ושחרור תמונה טכנית
גבוהה,כאשר תמיכת הדשדוש עומדת כעת על רמת,אזור ,3811שמן הסתם כנראה ייבדק בקרוב,ושם נקבל איתות היפוך או
המשך למימוש יותר עמוק.
בבילון ( - )4424999המניה נסחרת זה זמן,בתנועה רוחבית יחסית צרה,כאשר אזור  411מהווה אזור תמיכה מהותי כעת.
מכלול התמונה מראה עדיין ,כי הסיכוי לפתיחת מהלך עולה מרמה זו,גדול  ,מאשר יכולת שבירת התמיכה באזור 411
כאמור,לדעתי.
ביג ( - )429.092המניה נמצאת בשלב זה תחת מימוש וביום המסחר האחרון בדקה תמיכה של קו מהלך שנפרץ
לאחרונה,באזור ,02411תמיכה זו הינה חשובה לטווח הקצר ויכולת שבירתה יאשר המשך מימוש ,מנגד יכולת היפוך ונעילה
מעל  08111יאשר סיום המימוש .
דיסקונט השקעות ( - )909240מניות החברה שנסחרות תחת מהלך עולה,נמצאות כעת מעל תמיכת  2411המהותית במונחי
נעילה לטווח הקצר.כל עוד אנו מעל תמיכה זו,אין כל איתות שלילי כעת .אזור ההתנגדות כעת על  2921-29וכאמור יכולת
יציאה מהתחום שהוזכר יאשר איתות הבא לטווח הקצר.

סלקום ( - )4424.01מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  22כידוע .טכנית ניתן לראות תנועה עולה כעת,אם כי
לאחרונה תחת מימוש .ניתן להבחין בקו מהלך עולה ברור שהשבוע נבדק,ברמת תמיכה על אזור  .8211מנגד רמת 8311
במונחי נעילה הוא אזור התנגדות מיידי,כך שרק פריצתו בנעילה כאמור,יאשר איתות לתיקון המימוש הנוכחי מעלה.
פוקס (- )422.200מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,תמונה רוויה מאוד,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה
צפוי,כאשר השבוע התמיכה הקרובה ברמת  01911נשברה ולכן רמה זו עוברת להתנגדות מיידית יורדת .התמיכה הבאה
במניה נמצאת על רמת  01211אופקית .איתות המשך ביציאה מתמיכה\התנגדות שהוזכרו לעיל.

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 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 ו0או מכשירים פיננסים.

