הסקירה השבועית של ספונסר – 26.11.2010
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 במיוחד לשם שינוי עבר על המשקיעים בבורסה בת"א ובסיכומו רשמו המדדים המובילים
ירידות שערים קלות .מדדי המניות רשמו ירידות קלות של כחצי אחוז בממוצע כשדווקא מדדי היתר הפתיעו לטובה כשרשמו
עליות שערים נאות במיוחד של כ 4% -בניגוד למגמה הכללית .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות הנדל"ן כלכלית ירושלים
ואפריקה שירדו בממוצע בכ 5.5% -כל אחת ,ומנגד בצד החיובי נציין את מניות הכשרת היישוב ,סרגון ורמי לוי שסיימו את
השבוע בעליות של כ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית ורשמו ירידות שערים של כ 0.5% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים קלות לאורך כל העקום של כ0.1% -
ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו ללא שינוי .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח בממוצע
ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.06% -מדד ת“א  75ירד ב ,0.13% -מדד הבנקים ירד ב ,0.30% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.58%ומדד התל-טק  15עלה ב .1.53% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של 0.4%
לרמה של  3.59ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף נותר ללא שינוי בסיכום השבוע החולף אולם עדיין נמצא באיתות קניה ברור לאחר שפרץ בצורה מאוד
ברורה את רמת ההתנגדות החשובה באזור  1280הנקודות וכעת לאחר כיבוש רמת  1300הנקודות כיעד ראשון הוא צפוי
להמשיך ולעלות אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  1350נקודות .כל עוד מדד המעו"ף נמצא מעל  1280הוא במגמה עולה
לכל הטווחים ולדעתנו גם שנת  2011תהיה חיובית ותסתיים בעלייה דו-ספרתית של המדד.
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש ורשם השבוע ירידה נוספת כלפי מטה של כ 0.4% -לרמה של  3.59ש"ח לדולר .אזור
רמות ההתנגדות סביב  3.65-3.68ש"ח לדולר עדיין מצליח וצפוי לעצור גם בהמשך כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל
עוד הוא מתחת לרמות אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  3.55ש"ח לדולר ובמקרה
של שבירה שלה יתקבל איתות שלילי משמעותי.
מדד היתר  -50השבוע מדד היתר המשיך במגמה החיובית שלו ועלה בצורה מרשימה תוך גידול במחזורי המסחר בעיקר
בימים ראשון שני ,המדד סגר יעד עולה סביב אזור התנגדות לא פשוט ברמת  460/2לאחר בלימה ביומיים האחרונים .תיקון
יורד סביר יהיה עד לרמת  448/9נקודות כשהיעד העולה נמצא סביב רמת  472נקודות כשכאמור בדרך ישנה התנגדות על
 462נקודות.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני רשם עליות שערים גם השבוע לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות וקיבל כאן
אלצנו בסקירה השבועית איתות קניה ברור ,כעת הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור רמת
 7200הנקודות.

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 .גם השבוע ראינו המשך מגמה חיובית
בבורסה האמריקאית בדומה לתקופה האחרונה ,מדד האס אנד פי  500רשם התחזקות לאחר ההתבססות שצוינה בשבוע
שעבר מעל רמת הפריצה סביב  1220/7נקודות ,המדד סגר גם את היעד אותו הצבנו על רמת  1250נקודות .הדבר הפחות
טוב שקורה בארה"ב הוא מחזורי המסחר הנמוכים שאינם תומכים כרגע בשיאים חדשים וסביר מאוד שלאחר החגים נראה שם
תיקון לאחר העלייה האחרונה והמצאות ברמות שיא של שנתיים.

ניתוח מניות
פועלים ) - (662577התאגיד ,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 פורצת את רמת ההתנגדות  1795-1800ומבתססת יפה מעליה ,כל זמן שכך אזי הכיוון ממשיך להיות
חיובי .במקרה של שבירת  1795התמיכה הבאה תהיה ב  ,1750מלמעלה ההתנגדות שוכנת כעת סביב רמת  1850נק'.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,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 נסחרת בתוך תבנית של התכנסות מחירים ,איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה מהתבנית .יחד עם זאת
אין להתעלם מהעובדה כי בשבועות האחרונים ראינו שביה של קו המגמה העולה ואף בדיקה שלו מלמטה כפול בק לשבירה,
המשמעות של זה היא שבשלב זה הכיוון הכללי של הנייר הוא עדיי כלפי מטה ולכן יתכן כי ההתכנסות תשבר ולא תפרץ.
לסיכום ,המתנה ומעקב בשלב זה.
אבנר יה"ש ) - (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 .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם “הוצאות חיפוש ופיתוח“ כמשמעות מונח זה בתקנות מס
הכנסה.
ניתוח טכני – המניה יורדת די בחדות בשלושת ימי המסחר האחרונים אך עפ"י הגרף ניתן לראות שהיא נמצאת בתוך תבנית
התכנסות מחירים ,איתות טכני משמעותי לקניה או מכירה יתקבל ביציאה מהתבנית הנ"ל.

טבע ) - (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה
הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
רכישתIVAX .
ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי ,על הגרף ניתן לראות בבירור כי הנייר נסחר בין רמת  38מלמטה לרמת 56
מלמעלה ,במקרה של פריצת ההתנגדות יתקבל איתות קניה מהותי ומשמעותי וביותר לטווח הארוך שלהערכתי יחזיר את
המניה לרמת השיא השנתי ואף למעלה מזה .לסיכום ,בשלב זה המתנה ומעקב עד לפריצה.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית 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 – פורצת את רמת ההתנגדות ב  1800ומתבססת יפה מעליה ,כל שכך הכיוון הוא חיובי ואין סיבה טכנית שלא
ימשיך להיות כזה .פריצה של  1817ונעילה מעל רמה זו יביאו למהלך עולה נוסף לעבר רמת  1900לדעתי.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים . רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – פורצת השבוע את ההתנגדות האופקית ב  1030שהופכת כעת לרמת תמיכה ,כמו כן ניתן לראות כי גם רמת
 1050נפרצת כאשר בשלב זה המחיר מתבסס מעליה .כאמור ,כל זמן שהמחיר נותר מעל רמת  1050ו 1030 -אזי הכיוון של
המניה ממשיך להיות למעלה ,שבירת  1030תשלח לבדיקה נוספת של קו המגמה העולה ארוך הטווח.
בזן ) - (2590238החברה ,בתי זקוק לנפט בע“מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
 זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמריםומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו“ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
 פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי בו ניתן לראות כי המחיר מגיע השבוע להתנגדות כפולה בצורת תקרת תעלה עולה
בשילוב עם התנגדות אופקית .בשלב זה סביר להניח שנראה מימוש או דשדוש כלשהו במניה לפני המשך המהלך העולה
כאשר התמיכה האופקית החשובה שוכנת ב  232נק'.

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 – מבט טכני מראה כי לאחרונה פרצה המנייה טווח התכנסות מחירים עולה ונתנה למעשה אתות חיובי נוסף .מאז
התממשה מעט המנייה והגיעה ביום המסחר האחרון קרוב לתמיכת רמת הפריצה על רמת ) 5850תחתית קו המהלך העולה
על הגרף( ,ולכן בתחילת השבוע נקבל אתות המשך לטווח המיידי\קצר והוא יתקבל לפי התנועה כלומר -שבירת תמיכה יאשר
המשך מימוש עד לקו המהלך העולה הראשי )תחתית תעלה עולה( ואילו היפוך על תמיכה יאשר המשך עליות לעבר רמת
השיא .אציין כי המנייה נותרת בכל מקרה בתבנית תעלה עולה ברורה וכל שככ הינה חיובית מעבר לטווח הקצר .לסיכום -
איתות לטווח המיידי\קצר עשוי להתקבל בתחילת השבוע הקרוב.
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 – מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נמצאת במהלך עולה ברור הנשען בתוך תבנית תעלה עולה .ביום המסחר
האחרון הגיעה המנייה שוב לתמיכת התעלה העולה ,שמשמעותו כי ביום א צריכה להתקבל ההכרעה לטווח המיידי .היפוך על
תמיכה והמשך עולה או שבירת התעלה והמשך מימוש  ,כאשר התמיכה מתחת לתעלה העולה נמצאת על תיקון עולה פיבו
ש"ש רמה חשובה שהמנייה פרצה לפני כשבועיים וברמת  .384000לסיכום  -אתות טווח מיידי קצר עשוי להתקבל בתחילת
השבוע הבא.

על רגל אחת
פריגו ) - (PRGOמניות החברה נסחרות גם בת"א וגם בארה"ב ,לכן המנייה הינה דואלית .היא נקבעת בארה"ב
ומבט טכני מאשר כי היא ממשיכה בהתכנסות מחירים עולה בשלב זה כאשר רמת  70דולר מהווה התנגדות ,כאשר
רמת  65מהווה תמיכה קרובה בתוכ התכנסות זו.
אלביט הדמיה ) - (1081116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מאשר כי עדיין המנייה נותרת באתות
שלילי וזאת כל עוד שנותרת מתחת לרמת  4700וממוצע  50שמעליו.
ברינסווי ) - (1100718המנייה נסחרת במדד ה יתר ,וטכנית שוב הגיעה השבוע לתמיכת רמת  ,70ונתנה שם היפוך.
כעת רמת ממוצע  50אשר על  781ביום המסחר האחרון ,מהווה התנגדות ורק פריצתו יאשר תיקון עולה המשכי לעבר
רמת  800ומעל על  .900רמת  700נותרת כתמיכה מהותית.
פרוטליקס ) - (PLXמנייה זו הינה מניית ארביטראז' כלומר נסחרת גם בארץ וגם בארה"ב .היות והיא נקבעת בחו"ל -
ניתוח טכני מתבסס על שערי חו"ל  -שם ניתן לראות כי המנייה חצתה לאחרונה את רמת  9דולר והיא נעה לעבר
ההתנגדות החשובה הקרובה על  10דולר .פריצת ההתנגדות תאשר איתות חיובי המשכי עם יעד לשיא על .12.7

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.

