הסקירה השבועית של ספונסר – 27.10.2013
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 שבוע מסחר תנודתי במגמה מעורבת ,המדדים המובילים סיימו ללא שינוי מהותי.
מדד התקשורת ירד בכ 5.6% -בהובלת מניית בזק שירדה בכ 8% -לאחר המלצת מכירה של סיטי ,מדד הביומד ירד גם הוא
בצורה חדה ,בכ 6.6% -בהובלת מניית מזור שהתממשה בכ ,56% -ומניות כן פייט ואופקו שירדו בכ 51% -כל אחת .מנגד,
מדד הנפט והגז עלה בכ ,2.3% -בהובלת מניית רציו שזינקה בכמעט  .51%במדד ת"א  511בלטה לטובה מניית סיליקום
שעלתה בכ ,31% -ומנגד מניית בבילון צנחה בכמעט  21%לאחר קבלת מכתב מאיים מצד יאהו .מחזורי המסחר נחלשו מעט
ועמדו על כ 5.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.26% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הבינוני ,ובכ1.1% -
במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.7% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.97% -מדד ת"א  76עלה ב ,0.51% -מדד הבנקים עלה ב ,0.00% -מדד הנדל"ן 56
רשם השבוע עליה של  0.03%ומדד נפט וגז קפץ ב .0..3% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש מעט מול השקל ונסחר כרגע (שישי)
ברמה של  2.636ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.8% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  5385נקודות .לפני כחודש המדד
פרץ בצורה ברורה את ההתנגדות הקשה ברמת  5361הנקודות ,פריצה עליה התרענו בכל התחזיות האחרונות .כעת ,למרות
שצפו יים תיקונים קטנים בדרך המדד צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים ששוכן סביב אזור  5216נקודות,
ולהערכתנו אף יצליח בכך בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט במהלך השבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  2.636ש"ח
לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים במדדים המובילים ,לאחר שפורסמו נתוני מאקרו מאוד חשובים
בארה"ב .נתוני הדרישות הראשוניות של דמי האבטלה של השבוע שעבר עמד על  261אלף דרישות חדשות כאשר האנליסטים
חזו כ 212 -אלף דרישות חדשות לעומת  268אלף דרישות שהיו בשבוע הקודם ,ומדד מחירי הייבוא עלה בספטמבר ב.1.3% -
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה
הקרובה נמצאת סביב אזור  2.61ש"ח לדולר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להתקשות סביב  5351נקודות ואינו מצליח לפתח מומנט עליות רציף .תמיכה קרוב
מינורית קיימת סביב  5326נקודות ורק ירידה ממנה יכולה להביא לתיקון מעט עמוק יותר .נזכיר ,שכל עוד המדד נמצא מעל
אזור הפריצה סביב  5311נקודות הוא חיובי לטווח הבינוני כשהיעד העולה המלא למהלך נמצא סביב  5211-5231נקודות.
מדד ת"א  – 91מדד ת"א  76התחזק קלות גם השבוע אולם התקשה סביב  881נקודות .טכנית אין חדש והצפי הוא המשך
זחילה עולה כשאזור ההתנגדות המהותי נמצא סביב  011נקודות (אינו נראה בגרף) .כל תיקון לכיוון  811-861נקודות יהווה
למעשה אפשרות חבירה למדד.
מדד הנדל"ן  – 51מדד הנדל"ן שידר עוצמה השבוע ולא נכנע למגמה השלילית של מדד ת"א  .36אזור התנגדות שאט אט
מבסס עצמו כתמיכה ממשיך להחזיק את המדד מעל  257-8נקודות .מנגד קשה להתעלם מכל שהמדד אינו מצליח לייצר
מומנט עולה ולכן אנו רואים המתנה בטווח הקצר .או ירידה מ  256או מעל לגבוה האחרון ברמה של  272יאשר את הכיוון
לתקופה הקרובה.
מדד היתר  – 10בשקט ,בשקט מדד היתר  61יצא לתיקון יורד של מעל  6%מהשיא האחרון קצת מעל  511נקודות .הגרף
נותן מספר סימני אזהרה ,בדמות גאפ יורד חזק מאוד מלפני שבועיים מרמות השיא והשבוע עם שיא יורד סביב  685נקודות.
תמיכה קרובה נמצא על גאפ שנסגר סביב  652נקודות ושבירתה תעמיק ככל הנראה את המימוש במדד.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 11הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  11המניות 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 השבועי המצורף (משנת  )3118מדד המניות הצרפתי הצליח להתמך מעל אזור  1511-1561הנקודות ,ובכך
התקבל איתות קניה ,עם יעד רחוק יחסית ,ברמה של  1611נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )50155.3החברה 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 .36
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 בימים האחרונים ,המניה פרצה תבנית התכנסות מחירים עם יעד לאזור  ,58111יעד שהושג במלואו כצפוי ,וכפי
שנאמר כאן בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  58,111נפרצה והושג היעד הבא על  50,356שהוא תקרת
תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה רמת  58,111עוברת להיות תמיכה עולה ואילו רמת  50,356הינה ההתנגדות
הקרובה .דשדוש בתחום יאשר המשך שחרור מתנדים לקראת יציאה .המניה נותרת תחת איתות חיובי.
מזרחי טפחות ( - )371309התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .36
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה בתנועת התכנסות מחירים בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי על רמת  .1121לאחרונה ,אף נפרצה רמת השיא השנתי על  ,1121אולם תקרת תבנית עולה מנעה מהמניה להמשיך
קדימה והיא יצאה למימוש .במסגרת המימוש שבה המניה מתחת לרמת  1121וקיבלה איתות שלילי להמשך מימוש .כעת,
התמיכה החשובה נמצאת על קו מהלך עולה באזור  ,2861ונראה כי שם תיבחן המניה בשנית.
קמהדע ( - )5073557החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות
על פלסמה למתן בעירוי ,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,ולאחרונה ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות
ברמת 1811,והשלימה יעד על  6311כצפוי .יכולת נעילה מעל רמת  6511אישרה איתות חיובי נוסף ,איתות שהתקבל
,ושהוזכר כאן ואף היעד ננעל על  .5111מאז ,וכצפוי יצאה המניה למימוש בריא ,אשר התקדם במשך השבוע הנוכחי ובסופו
ניתן לראות תמיכה על קו מהלך עולה באזור  .6511זוהי כעת התמיכה וביום המסחר הבא נוכל לדעת אם תמיכה זו מחזיקה
מעמד או נקבל היפוך על תמיכה זו .נציין כי גאפ על  6321ננעל ביום המסחר האחרון והמניה השכילה להינעל מעל אזור נעילת
הגאפ.
בזק ( – ).00055החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,שירותי ,שירותי סלולר וטלפון נייד באמצעות חברת פלאפון ,תקשורת בינלאומית
וטלוויזיה רב-ערוצית (לווין) באמצעות חברת יס ). (YES
ניתוח טכני – באמצע שבו ע המסחר התממשה המניה בחדות עם יציאה בגאפ יורד חזק מאוד מרמות שיא כל הזמנים סביב
 +571נקודות .סיטי בנק הוריד את המלצתו על המניה למכירה אשר שלחה את בזק לירידות שערים חדות ביותר בליווי מחזורי
מסחר ערים .ביום המסחר האחרון של השבוע ראינו המשך מימושים אולם נעילה בירידות קלות באופן מהותי סביב הנמוך
האחרון ברמה של  556נק' .טכנית הגאפ היורד והירידה מתחת לשיא כל הזמנים הקודם ( )521הינם איתות אזהרה ראשון
ומהותי .אנו חושבים שכל עליה בטווח הקצר היא לטובת חנינה ומימושי רווחים מכיוון שסביר ונראה רמות נמוכות יותר בתקופה
הקרובה .חזרה מעל  52156נקודות יכולה לערער את ההנחות שלנו.

על רגל אחת
אפריקה ( - )35505.מניות החברה עדיין נמצאות טכנית תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ומשני .בשלב זה
רמת ההתנגדות הקרובה יורדת לרמת אזור  ,661כלומר אין לגעת שם ,לדעתנו ,כל עוד אין נעילה ברורה ובמחזורים מעל רמה
זו.
כלכלי ת י -ם ( - )571050מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,511וכן במדד נדלן  .56המניה שנמצאת במהלך עולה ,פרצה
לאחרונה את רמת  2311ואף את רמת  2155ונעלה גאפ פתוח .כעת רמת ההתנגדות עומדת על טווח המחירים 2511-2561
זו רמת התנגדות מהותית ,משמעותית וחשובה מאין כמוה בכל הטווחים .מנגד התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  .2251איתות
חשוב יתקבל ביציאה מתחום זה שצויין.
כיל ( - ).15053מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת אזור  .2106ניתן לציין כי המניה פרצה קו מהלך חשוב ומהותי באזור ,3811וכל עוד המניה נותרת מעל קו
זה ,אזי התיקון העולה תקף .מנגד ,יכולת נעילה מעל  ,2106בצורה ברורה ,תאשר את יעד  2311במיידית.
"לדעתנו,יש סיכוי דיי גבוה לבדיקת התמיכה על אזור  3811בקרוב" ,כך נכתב בסקירה הקודמת .ובאמת רמה זו נבדקה ביום
המסחר האחרון .אזור  3771-3811מהווה כעת אזור תמיכה מהותי ,ואם יישבר יחוסל למעשה האיתות החיובי שהמניה קיבלה
לאחרונה.

בזן ( - ).170.31מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .36מבט טכני מראה כי המניה ,השבוע ,למעשה החלה בתיקון
עולה למפולת האחרונה ,ואיתות טכני ראשון התקבל ביכולת פריצת קו מהלך יורד שנשבר לאחרונה .כל עוד המניה נמצאת
מעל קו זה ,ובמונחי היום על רמת אזור  ,511אזי התיקון העולה תקף .בנוסף איתות חיובי המשכי יתקבל ביכולת נעילה מעל
רמת  551.0תחתית גאפ פתוח.
סלקום ( - )5505103מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף ,נמצאות במהלך עולה ,כאשר רמת  ,1311היתה תמיכה
הקרובה עקב פריצתה לאחרונה .אולם זו נשברה לאחרונה ,לאחר שהמניה בעקבות מהלך עולה ,הגיעה לתקרת תבנית
והתקפלה מטה .אזור  1511מהווה כעת תמיכה קרובה .רמה זו נבדקה ביום המסחר האחרון .עדיין המניה תחת מימוש כאמור.
אינסולין ( - )55.0535מניות החברה ,שנמצאות תחת מהלך עולה הגיעו השבוע לתקרת תבנית עולה באזור  236ונכשלו
בשלב זה בפריצת רמה זו .התמיכה הקרובה במונחי נעילה ננקבת על  305וכל עוד שאין שבירה של רמה זו ,אין איתות שלילי
כל שהוא.
מזור רובוטיקה ( - )5503111מניות החברה שנמצאות תחת מימוש,לא החזיקו מעמד ברמת אזור  ,2511ויצאו שוב
למימוש ובחסות התמונה הטכנית הגבוהה .השבוע במסגרת מימוש זה הגיעה המניה עד לתמיכה העולה של קו תמיכה לטווח
הבינוני ,ושם ביצעה המניה ביום המסחר האחרון היפוך ברור בשילוב מחזור ,מה שאומר סבירות גבוהה להמשך עולה בשבוע
הבא .אם כך ,כעת התמיכה החשובה הינה ברמת קו המהלך העולה על אזור  ,3076ואילו היעד הקרוב נקוב ברמת  ,2311שם
בוצעה השבירה האחרונה במסגרת המימוש האחרון.
לאומי ( - )303355מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .36טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך חד מתקן עולה ,המניה נכנסה
בשבועיים האחרונים להתכנסות מחירים ברורה ,כאשר כעת נמצאת בתיקרת התכנסות זאת ברמת  .5222לכן רק יכולת לפרוץ
ולהינעל מעל רמה זו תאשר איתות חיובי נוסף במניה .התמיכה כעת על קרקעית ההתכנסות נמצאת ברמת  ,5251ואיתות
יציאה מהתבנית שווה למהלך של  1.6אחוז בקירוב.

כל הג רפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נ ועדה 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 ו5או מכשירים פיננסים.

