הסקירה השבועית של ספונסר – 26.05.2013
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 את שבוע המסחר במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים בעיקר במדדי המשנה.
בלטו לחיוב מדד ת"א תקשורת והנדל"ן  51שעלו  8..2ו  5.1%בהתאמה .מנגד בלטו לשלילה מדד ת"א גז ונפט והיתר 1.
שירדו  5.81%ו  ..11%בהתאמה .מדדים עיקריים ת"א  81ו  5..נסחרו כמעט ללא שינוי .בגזרת המניות בלטה לחיוב מניית
לייבפרסון שתיקנה את ירידות השערים מהשבועות האחרונים ועלתה קרוב ל  .55%מנגד בלטה לשלילה בת"א  5..מניי ת
בבילון שנחלשה בכ –  4.1%בסיכום השבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף ירד ב ,...0% -מדד ת”א  51עלה ב ,5.0% -מדד הבנקים עלה ב ,...0% -מדד הנדל”ן  51רשם
השבוע עליה של  5.1.%ומדד נפט וגז נחלש ב .5.81% -בשוק המט”ח הדולר הרציף רשם ,עד כה ,עליה שבועית של ..2.%
לרמה של  0.104.ש”ח לדולר .
תחזית – מדד המעו" ף סיים את שבוע המסחר ללא שינוי ולמעשה ממשיך את הדשדוש שלו בטווח של  5511-581.נקודות.
למרות עליות שערים שעברו על שווקי העולם מתחילת השנה מדד המעו"ף ממשיך לפגר אחרי ביצוע בורסות העולם ואחרי
ביצועי מדדי המשנה כמו היתר  1.ומדד הנדל"ן  51שעשו מהלך עולה נאה .רק יציאה ברורה מהטווח הנ"ל ייתן איתות מהותי
לכיוון ,אנו חושבים שבהעדר אלטרנטיבות וסביבת ריבית שככל הנראה תמשיך להישאר נמוכה בחודשים הקרובים רק טריגר
חיצוני יכול להביא את השוק לרמות נמוכות לכן הנחת העבודה צריכה להיות חיובית עבור שוק המניות בכלל ומדד המעו"ף
בפרט.
שקל-דולר – שבוע נוסף של העליות שערים בדולר ננעל כשהוא התחזק כ  ..2%בסיכום שבועי לרמה של  ₪ 0.10לדולר.
ההודעה בשבוע שעבר של הנגיד פישר על תוכנית רכישת דולרים תרמה להתחזקות הדולר מול השקל כשטכנית אזור 0.5-
 0.55בלם את המטבע בשבוע המסחר האחרון ונראה שכל האזור של  0.55-0.58הינו אזור התנגדות לא פשוט עבור הצמד.
נעילה מעל  0.5יכול לסמן על המשך טרנד עולה אולם זה צריך להיות מגובה בהתחזקותו גם מול צמדים אחרים בעולם.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך לסחר השבוע בטווח המסחר הרחב של  55..-58..כפי שהוא עושה בחצי השנה
האחרונה .טכנית ביום המסחר האחרון פתח המדד בגאפ יורד חזק מאוד ונעל את המסחר בדיוק באמצע טווח הדשדוש תוך
שהוא מותיר גבוה שבועי ( )5512שנמוך מהגבוה שלפני שבועיים ( .)5524שבירה של הנמוכים האחרונים סביב  554.יכול
להביא למימוש ובדיקה של רמות התמיכה סביב  55..-5.2.נקודות לטווח הקצר.
מדד ת"א  – 57תחילת השבוע הייתה חיובית למדד ת"א  51וכפי שציינו פוטנציאל לגבוה חדש לא רק שהיה קיים אלא
התממש ,כשהמדד עלה מעל רמת  2..הנקודות לרא שונה מזה שנה .טכנית גם כאן ראינו גאפ יורד ביום המסחר האחרון
שהיגע מרמות שיא תקופתיות ומאזור התנגדות אופקי סביב  2..נקודות .טכנית סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש שורט על
המדד עם סטופ יחסית נוח כשרמות התמיכה החשובות הקרובות נמצאות סביב  510-545נקודות.
מדד היתר  – 75בשבוע שבעבר חזרנו לסקר את המדד החזק ביותר בבורסה המקומית מתחילת השנה וציינו שלמרות עליות
השערים המדד קרוב לידי מיצוי כשהיעד העולה נמצא סביב  18.-181נקודות .בפועל קבלנו  5נקודות יותר מהיעד אולם ביום
המסחר האחרון ירד המדד בעוצמה ובחדות שלא נראת המון זמן וזה ע" Hפער מחירים יורד מרמות השיא .ייתכן שזהו אישור
ראשוני לשינוי מגמה ,גאפ יורד מרמות שי לאחר מהלך עולה ארוך .השבוע יבחן המדד באם יצליח לחזר מעל  180נקודות
שהוא הגבוה של יום המסחר האחרון ופתח הגאפ היורד או שיעשה תיקון קל ותנועה צידית לפני המשך מימושים.
זהב – הזהב מתאושש השבוע מעט ומבצע התבססות מחירים מעל אזורי שפל רב שנתיים שנבדקים בשנית בתקופה של
החודש וחצי האחרונים ,תמיכה ב  5085ואזור של  5001דולרים לאונקיה .נעילה קרובה מעל רמה של  54..דולר יכול
להמשיך את התיקון העולה עם יעד לגבוה האחרון סביב רמה של  5421501דולר לאונקיה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  0.החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .מדד הדקס הגרמני יצא לתיקון השבוע לאחר שפרץ את רמות השיא
שלו באזור של  2...-251.נקודות .כל תיקון לעבר רמה זו תחשב כסבירה בתוך הטרנד העולה ולמעשה תיתן אפשרות
חבירה למי שפספס את המהלך האחרון שנעצר ברמה של  211.נקודות.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ( - )4599971חברה ,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 – למרות שבשבוע שעבר קבלנו נעילה שבועית מעל  50.51אותה ציינה כחשובה ,המניה לא הצליחה להתקדם
והתממשה בחדות ביום רביעי האחרון כשהיא יורדת מאזורי מחיר של  58.2-50.51אותם הגדרנו כחשובים מאוד .יחד עם זאת
סביר שטרם נאמרה המילה האחרונה והיפוך סביב  55-58דולר יכול להביא לשפל עולה ראשון על הגרף לאחר הגבוה של
שבוע שעבר ( 50.0דולר).
אפריקה ( – )944546החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – המניה בצעה את גיוס ההון ממחזיקי המניות ואשר עבר בהצלחה כשבעל השליטה לב לבייב מזרים למניה את
הפעימה השלישית עליה התחייב בהסדר החוב לפני  0שנים .טכנית המניה ניצבת סמוך לאזור התנגדות אופקי סביב 20.
נקודות כך שפריצה של רמה זו יכולה להוציא גל עולה לטווח הקצר עם יעד לכיוון  01.-1.נקודות.
כיל ( - )614541החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  0מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת  ,4052לכן
המניה כעת תחת איתות שלילי .השבוע המניה ,דשדשה המניה מעל לתמיכה מהותית כאשר לפי הגרף ארוך הטווח שמובא
כאן ניתן לראות שהמניה נמצאת כעת בבדיקת תמיכה עולה ראשית באזור  .00..נעילה שבועית מתחת לרמה זו יאשר אי תות
שלילי המשכי ,בעוד נר היפוך שבועי מעל לתמיכה העולה יאשר סיום התמונה היורדת .עדיין לא קיבלנו כאן הכרעה ,כלומר
היפוך מעל לתמיכה או שבירת התמיכה והמשך אי תות שלילי.
ישראמקו ( - )616545השותפות ישראמקו נגב  ,8הינה שותפות מוגבלת העוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -לאחרונה ניתן לראות על הגרף כי יחידת ההשתתפות נמצאת תחת מימוש מחירים בעיקר בתנועה רוחבית וניכר
כי נתמכת מעל קו תמיכה עולה ראשי בשלב זה .ביום המסחר האחרון נבדקה תמיכת קו מגמה עולה זה באזור  15ונראה כי
בשבוע הבא נקבל כאן אי תות ברור יותר ,קרי :שבירת התמיכה וקבלת אי תות שלילי להמשך מימוש או לחילופין היפוך ברור על
התמיכה.
בבילון ( - )4454999החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  5..נמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק וירידה דרסטית .לאחרונה ניתן לראות כי
תבנית התכנסות מחירים ,דמוי יתד שורית נפרצה .בשלב זה נתן להבחין בתחילת התבססות מעל רמת התמיכה האחרונה .עם
זאת ביום המסחר האחרון שברה המניה את תמיכת  8.2.אולם רק שבירת  502.במונחי נעילה יאשר אי תות שלילי להמשך
מימוש.

על רגל אחת
בזק ( - )615544המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה,עומדת באזור  .405-44.מעל לתמיכה זו ראינו השבוע היפוך תוך כדי מחזורים ,אולם עם זאת רק יכולת פריצת רמת
 451כלומר ,חזרה מעל קו מגמה שנשבר לאחרונה ,יאשר אי תות חיובי להמשך תנועה עולה.
אזורים ( - )547544מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .1.לאחרונה ניכרת פעילות ערה במניה שעקרה ,פריצת
רמת ההתנגדות המהותית על  ,042כאשר רמה זו הופכת כעת לתמיכה מהותית .לאחרונה נאמר כי "נראה כי בשלב זה המניה
תחזור אחורה לבדיקת תמיכת  042ורק לאחר מכן יוחלט אם תחזור שוב להמשך עולה או שתשבור את התמיכה המהותית".
וא כן השבוע רמת התמיכה נבדקה שוב וביום המסחר האחרון נשברה .המשמעות ,איתות שלילי עם יעד ראשון קרוב באזור
 082שם תיבחן מחדש.
דיסקונט השקעות ( - )919541מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .5..טכנית ,ניתן להבחין כי רמת  5158הינה רמת
ההתנגדות החשובה הקרובה ,כאשר המניה נמצאת בדרכה לשם .ואכן ,ר אינו השבוע את המניה מגיעה לרמת ההתנגדות הנ"ל
ומקבלת היפוך מטה .בשלב זה רק יכולת נעילה מתחת לרמת  541.שם התמיכה הקרובה יאשר המשך מימוש במניה.

אלביט מערכות ( - )4514461מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81מבט טכני מראה כי המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה כאשר רמת אזור  51...מהווה רמת התנגדות קרובה והשבוע רמת התנגדות זו הושגה.
וראינו יציאה למימוש .כעת המניה מסיימת את השבוע הנוכחי בדיוק על תמיכת  ,5151.מה שאומר כי רק יכולת נעילה מתחת
לרמה זו יאשר המשך מימוש .נציין כי התנועה העולה המתקנת בעינה עומדת.
שופרסל ( - )555515מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .5..מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  5010מה שאומר שרק נעילה מעל לרמה זו ,יאשר אי תות חיובי נוסף .מנגד רמת התמיכה
החשובה הקרובה נמצאת על רמת  ,581.כך שרק שבירת התמיכה במונחי נעילה יבשר על תום התיקון העולה הנוכחי.
גזית גלוב ( - )469544מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .81מבט טכני ,מראה ,כי המניה שוב נמצאת סמוך לרמות
השיא באזור  . 1..5המשמעות כי ,רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות נוסף ,עם זאת קשה לראות כעת יכולת פריצה
כאן ,עקב טכני מאוד רווי .לכן המסקנה הינה כי המניה לפני מימוש כנראה .אזור  42..הינו אזור תמיכה קרוב.

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 ו 5או מכשירים פיננסים.

