הסקירה השבועית של ספונסר – 22.09.2010
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 מקוצר )בעקבות חג סוכות( וחיובי במיוחד עבר על המשקיעים בבורסה באחד העם .בסיכום
שבועי סיימו המדדים המובילים בעליות של כ 4% -בממוצע כשמדד הבנקים בולט לטובה בעלייה של למעלה מ .7% -מניות
אלרון ,הוט ,אינטרנט זהב ומנורה מבטחים בלטו לטובה בעליות של כ 10% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלקטרה נדל"ן
התממשה בכ .4% -מניית גבעות נמצאת במוקד העניינים לאחר שהמסחר בה הושעה וצפוי להתחדש ביום ראשון הקרוב.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים קלות של כ 0.1% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית,
שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים של כ 0.25% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות
)השחרים( ירדו לאורך כל העקום עד כ .0.4% -מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית ועמדו על כ 2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום
כשביום שלישי בעקבות פקיעת אופציות המעו"ף המחזור הסתכם בכ 3.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו“ף עלה ב ,4.45% -מדד ת“א  75עלה ב ,3.07% -מדד הבנקים הוסיף לערכו  ! 7.25%מדד הנדל“ן
 15רשם השבוע עליה של  1.15%ומדד התל-טק  15עלה ב .2.51% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית
של  1%לרמה של  3.695ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 4.5% -נוספים בשבוע החולף )והשלים מהלך מרשים של כמעט  20%בחודשיים( בעיקר לאחר
שפרץ את רמת ההתנגדות החשובה אותה ציינתי בתחזיות האחרונות באזור  1180נקודות .כפי שחזיתי במשך החודשיים
האחרונים "בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה ראלי מחודש נוסף ושיאים חדשים במדד
המעו"ף" וזה אכן מה שקורה כרגע בשוק המניות שנמצא במגמה חיובית במיוחד וסביר להניח שכבר בשבועות הקרובים אכן
נראה שיאים חדשים עם יעד ברמה של  1300נקודות.
שקל-דולר – הדולר רשם כצפוי ירידות שערים חדות בשבועיים האחרונים לאחר ששבר כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה
ברמה של  3.75ש"ח לדולר ,שבירה זו אכן היוותה איתות מכירה כפי שציינו בתחזית הקודמת וכעת היעד נמצא באזור של
 3.63-3.65ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם בטווח הארוך ומהווה רמת תמיכה חשובה במיוחד .בנוסף ,כפי שציינו בכל
התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה 3.9 -ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.
מדד הנדלן  – 15הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי .ניתן לראות בבירור כי המדד ממשיך להתקדם לעבר תקרת הדשדוש שמאפיין
אותו בשנה האחרונה ,תקרה זו שוכנת ברמת  325-6נקודות ,במקרה של פריצת רמה זו ע"ב נעילה שבועית יתקבל איתות
טכני חיובי ביותר למדד ותיווצר אפשרות קניה לטווח הארוך עם סטופ על רמת הפריצה.
מלמטה ,התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  300נק' ואחריה ברמת  280נק' ,במידה ורמות אלה תשברנה סביר שנראה תנועה
יורדת נוספת לעבר תחתית הדשדוש אך לדעתי הסבירות לכך נמוכה יותר מאשר הסבירות להמשך עולה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם בשבועות האחרונים עליות שערים נאות והגיע לרמת ההתנגדות באזור
 5600נקודות כשפריצה שלה תהווה איתות קניה עם יעד באזור  5800הנקודות.
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 .מהלך עולה חזק ,מהיר ואלים לכל הדעות עבר על מדד הנסד"ק  100מאז תחילת
ספטמבר בו עלה  250נקודות שהם מעל ל  10%מהשפלים שנקבעו סביב  ,1750המדד פרץ התנגדות חזקה סביב 1900
בגאפ עולה ועוד התנגדות נקודתית על  1940וכעת נבלם על רמת  2000נקודות שמעבר לזה שהינה התנגדות לא פשוטה
ששבירתה הוציאה את המהלך היורד החזק במאי האחרון ,היא גם רמה פסיכולוגית ,מתנד ה  RSIשנמצא ברמות גבוהות יחד
עם מהלך עולה חזק מעלים את הסיכון בתחילת מימוש יורד לעבר רמות הפריצה.

מדד הדקס -מדד המורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .ניתן לראות בגרף היומי את המהלך העולה החזק מאזור
התמיכה סביב  5800/50עד לאזור השיא השנתי שנמצא ברצועת מחיר של  6350/80שהיא רמת התנגדות קשה ולא פשוטה.
אתמול נבלם המדד סביב רמה זו וכבר  4ימים שאינו מצליח לפרוץ אותה וזאת על אף הפריצות בארה"ב .סוחרים אגרסיביים
יכולים לחפש את השורט עם סטופ צמוד וברור ,סולידיים ימתינו לפריצת השיא או לחילופין לשפל עולה שככל הנראה יהווה
הכנה לפריצה של רמת ההתנגדות.

ניתוח מניות
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 – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי .המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בשבועות האחרונים ובשלב זה
מתמודדת עם רצועת ההתנגדות שבין  5200ל  5350נק' ,פריצתה של רצועה זו תהווה איתות טכני חיובי ביותר ותסמן יעד
עולה סביב  5900-6000נקודות .רמת התמיכה החשובה שוכנת כעת ב  4885נק' ,שבירתה תוציא תיקון עמוק יותר ותביא
לסיומו של המהלך העולה הנוכחי.
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 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 – המניה פורצת קו מגמה יורד והתנגדות אופקית ב  1665ומקבלת יעד מיידי להתנגדות הבאה ב  1735ואחריה
לרמת השיא השנתי ב  .1800בשלב זה ניתן לומר כי כל זמן שהמחיר מעל רמת  1665המניה בלונג ברור.
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 – ביום המסחר האחרון )יום הפקיעה( פורצת המניה התנגדות אופקית משמעותית ברמת  1665ואף נועלת את יום
המסחר מעליה ,פריצה זו נעשית תוך פתיחת גאפ עולה )גאפ פריצה( .התבססות של מספר ימים נוספים מעל  1665יסמנו את
היעד הבא ברמת השיא השנתי ואף מעבר לזה לדעתי .רמת התמיכה החשובה שוכנת כעת ב  1623נק' ,שבירתה תסיים את
המהלך העולה הנוכחי.
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 – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי .המניה פורצת השבוע את רמת השיא השנתי ובכך מקבלת איתות קניה משמעותי
מאד .יחד עם זאת ,ניתן לראות על הגרף כי המימוש האחרון שעבר הנייר נבלם בדיוק על רמת פיבו שליש למהלך העולה
שקדם לו ומכאן נגזר יעד עולה ברמת  427000נק' כאשר בדרך ישנה התנגדות נוספת ברמת  .375000בטווח המיידי  /קצר
יתכן ונראה ירידה לבדיקת הפריצה מלמעלה אך כל זמן שהמחיר נשאר מעל  331000הנייר בלונג ברור.
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח.
בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים.
ניתוח טכני – נסחרת בתוך תבנית התכנסות מחירים עולה ולדעתי היא חלשה מהשוק ובוודאי שחלשה מסקטור הבנקים .הנייר
נבלם בשלב זה מתחת לרמת ההתנגדות האופקית שבין  735ל  740נק' ורק פריצתה של התנגדות זו תאפשר המשך עולה
כאשר ההתנגדות הבאה שוכנת לא הרחק משם סביב  760נק' ואילו התמיכה החשובה סביב  690-700נק'.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע“מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.

מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני  -הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי .המניה עדיין לא מצליחה לפתח מהלך עולה ,זאת למרות העליות במדד המעוף ,אך
יחד עם זאת ניתן לראות מהלך של התבססות מעל רצועת התמיכה  ,1250-1300כניסה לנייר כעת הינה בגדר כניסה
אגרסיבית אך בהנחה שהסטופ מוצב בדיוק בשבירת  1250אזי יחס הסיכוי והסיכון הינו לטובת הקונים .רמת ההתנגדות
הקרובה שוכנת ב  1460ואחריה ברמת  1620ולדעתי ישנה אפשרות סבירה ביותר שבטווח הקצר  /בינוני נראה תנועה עולה
לעבר התנגדויות אלה.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו“ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה פורצת השבוע את רמת ההתנגדות האופקית ב  3395נק' אך עדיין לא בצורה משכנעת ,לכן יש לדעתי
להמתין ולראות מספר ימי מסחר נוספים מעל רמה זו .התנגדות אופקית נוספת שוכנת ב  3550ואילו התמיכה ב  3240פריצה
או שבירה של רמות אלה תהווה איתות מהותי יותר לקראת ההמשך.

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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני -נראה כי המנייה נמצאת בדרכה לעבר רמת התנגדות על  ,7605-כאשר רמה זו היא למעשה רמת תיקון עולה
פיבו ש"ש לכל המהלך של המימוש האחרון  ,ובנוסף זהו גם קו התנגדות אופקי .מבחינה כוללת טכנית ,נראה כי יש יכולת
בשלב זה גם לפרוץ את היעד הקרוב  ,7605עם יעד הבא על  .8560לסיכום -תנועה רוחבית עם נטייה לבקר בקרוב על
תקרתה כאשר פריצת התקרה על  -7605יאשר יעד על .8560

פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,הינו חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות
רשת בטכנולוגיות  ,UMTS/GPRS/GSM/HSDPAתחת המותג הבינלאומי  .ORANGEפרטנר החלה בפעילות מסחרית
מלאה בינואר  ,1999והיא מספקת שירות ומגוון יישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש
בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMפרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת .2004
מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת לונדון.
באוק'  2009הושלמה עסקה ,לפיה מכרה חברת האצ'יסון את מלוא החזקותיה בפרטנר לחברה הציבורית סקיילקס .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים כאשר ביום המסחר האחרון הגיעה המניה לתקרת התכנסות זו .
יכולת בשלב זה לפרוץ את תקרת ההתנגדות יאשר המשך חיובי עם יעד ל , 7000-אולם אני נוטה לראות בשלב זה  ,חוסר
הצלחה בפריצה  ,עקב תמונה טכנית רוויה  ,ובינתיים המשך דשדוש בתחום המסומן על הגרף .פריצה אמינה תתקבל ביכולת
לסגור מעל רמת  6668כמצוין ע"ג הגרף.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,25היות והמנייה הינה ארביטראז' הנסחרת גם בחו"ל  ,והיא
נקבעת שם  ,אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל ,שמראה לנו כי המנייה פרצה את רמת קו המגמה בשילוב רמת 52
דולר וזאת תוך מחזורי מסחר גבוהים .כעת ההתנגדות המשמעותית הקרובה נמצאת ברמת  56בשילוב ממוצע  200וקו
מהלך יורד מהשיא  -רק פריצה של התנגדות משולשת זו יאשר סיום המימוש במנייה.

הראל השקעות ) - (585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת
בהתכנסות עולה בשבועות האחרונים ,כאשר ביום המסחר האחרון פרצה המנייה את רמת  19000אופקית ולמעשה
פרצה את טווח ההתכנסות ,כעת היעד על רמת  20500כאשר רמת הפריצה הופכת להיות רמת התמיכה \ סטופ
לסוחרים.
שטראוס ) - (746016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ביום המסחר האחרון השכילה המנייה לסגור מעל קו
מהלך יורד של השבועות האחרונים ונתנה אתות חיובי מינורי .יכולת המשך עד לרמת ההתנגדות הקרובה על 5600
בהחלט מעשית בשלב זה ,כאשר פריצתה יאשר יעד סופי על רמת אזור .5900

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.

