הסקירה השבועית של ספונסר – 27.11.2011
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 רשמה את אחד השבועות השליליים ביותר בהסטוריה ורשמה חמישה ימי מסחר אדומים
רצופים בכל ימות השבוע ובכך השלימה רצף מדהים של תשעה ימי מסחר שליליים ברציפות .מדדי המניות המובילים ירדו בכ-
 7%בממוצע שבועי ומדד הבנקים אף הגדיל לעשות )כרגיל לאחרונה( כשירד בכמעט  10%בהובלת בנק לאומי שירד בכ-
 .11.5%במדד ת"א  ,100רק  4מניות הצליחו לסגור בצד הירוק כשהבולטת ביניהן היא כלל ביוטכנולוגיה לאחר שחברת הבת
שלה ,אנדרומדה ,המוחזקת על ידי החברה בשיתוף חברת טבע עשתה את מה שענקיות פארמה רבות נוספות בעולם ניסו
להשיג בשנים האחרונות ונכשלו והציגה תוצאות קליניות חיוביות בניסוי החשוב שלב  3לטיפול בחולי סכרת נעורים .מנגד,
בלטו לרעה אינטרנט זהב ,החברה לישראל ודלק קבוצה שירדו בכ 19% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים חדות של עד  1.8%במדד תל בונד .40
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו ללא שינוי מהותי .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בטווחים הקצרים וירדו
בטווח הארוך בכחצי אחוז ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט ללא שינוי למעט הארוכים שירדו בכחצי אחוז
גם הם .בטווח הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו
התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,7.80% -מדד תא  75ירד  ,7.52% -מדד הבנקים ירד ב ,9.69% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  6.23%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .7.02%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.8%לרמה של  3.795ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף צנח השבוע בכמעט  ,8%ובכך השלים את אחד השבועות הגרועים ביותר שחווה בהסטוריה וסגר
ברמה של  1017נקודות לאחר שאיבד כ 90 -נקודות .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,המדד מתנהל בתנודתיות רבה
מתחילת חודש אוגוסט ובשבועיים האחרונים ירד בצורה חדה כלפי מטה לכיוון התחתית השנתית .כעת ,בטווח הקצר התמיכה
הקרובה והמאוד חשובה נמצאת ברמות של  980-1000נקודות ושבירה שלה תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי לטווח
הבינוני-ארוך.
מדד הבנקים -שבוע שלילי נוסף עובר על מדד הבנקים כשהם יורדים כמעט  10%ושוברים את אזור השפל השנתי סביב רמת
 910נקודות ,בסיכום חודשי זהו אחד החודשים השליליים ביותר שעברו על המדד בשנים האחרונות עם ירידות של מעל 18%
נכון לכתיבת סקירה זו .טכנית הסקטור חלש מאוד ונראה שהדרך לאזור של  800נקודות סלולה כמובן עם תיקונים עולים
בדרך.
מדד ת"א  -75גם על מדד תא  75עבר שבוע שלילי במיוחד שמזכיר את הירידות החדות מאוגוסט האחרון ,המדד משיל מערכו
 7.5%כשהוא שובר אזור תמיכה שצוינה בסקירה בשבוע שעבר סביב  710נקודות וממשיך למטה עוד כ  30נקודות .טכנית
אזור תמיכה הבא נמצא סביב  645נקודות ומתחת  620שהוא הנמוך השנתי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עלייה נאה מול השקל ,וכעת הוא נסחר ברמה של  3.795ש"ח לדולר .יום שקט יחסית
עבר אמש על השווקים בעולם כאשר ברקע לא התקיים מסחר בבורסות ארה"ב לרגל חג ההודיה .בורסות אירופה המשיכו
במגמה האדומה על רקע מפגש הפסגה בין מנהיגי גרמניה ,צרפת ואיטליה כאשר אנג'לה מרקל בהודעתה מעיבה על המסחר
באומרה כי גרמניה מתנגדת להנפקת אג"ח כלל אירופאיות משותפות לגוש האירו .התשואות על האג"ח הממשלתיות של
איטליה המשיכו להאמיר כאשר חצו פעם נוספת את נקודת ה"אל-חזור" של  .7%בגזרת המט"ח היתה תנועה דלילה של
המטבעות וכן בסחורות חוץ מעלייה של הנפט לעבר רמות של  97דולר לחבית ,עלייה של למעלה מאחוז .נראה כי אירופה
ממשיכה להעיב על המסחר הגלובלי כאשר גם הורדת דירוג האשראי של פורטוגל אמש כמובן מוסיפה לפאסימיות בשווקים.
כעת ,המטבע צפוי להמשיך ולהתחזק אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  3.90ש"ח לדולר ושם ייקבע עתידו.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עשרה ימי מסחר שליליים רצופים בעקבות עליית התשואות החדה ברוב מדינות
אירופה ובמדינות איטליה וספרד במיוחד .השבוע המדד שבר כלפי מטה את התמיכה ברמת  5400הנקודות וכעת סביר להניח
שימשיך כלפי מטה אל עבר איזור התמיכה החשוב סביב  4800-5000נקודות.

נפט -הנפט ממשיך לשהות בטריטוריה השלילית והיעד בנפט נותר בשלב זה  $94.60ואח''כ  , $90ייתכן והנפט ימשיך למעלה
עם פריצת  $97.30עם יעד ב . $100-כל עוד הנפט שומר על רמת ה $90-ההנחה הטכנית הינה לונג לטווח הארוך  .שבירת
 $90תביא לשינוי ההנחה הטכנית לשורט עם יעד ב.$75-
זהב  -הזהב ביצע בדיקה לשבירה של התעלה העולה בגרף יומי ולא הצליח לפרוץ אותה חזרה  ,ההנחה הטכנית נשמרת
לשורט וכניסה אפשרית היא מתחת ל $1680-עם יעד ב . $1530-רק סגירה מעל  $1726תביא למהלך עולה בזהב וכל עוד
הוא מתחת ל $1702-ההנחה הינה שורט .
כסף  -הכסף חלש מאוד בתקופה האחרונה ביחד עם הזהב עקב התחזקותו של הדולר  ,היעד לכסף הינו  $30ומתחת לכך
 $28.4ו . $26.4-רק פריצה של  $33.33תביא למהלך עולה בכסף וכל עוד הוא מתחת לרמה זו ההנחה הטכנית הינה שורט .
יורו/דולר -הצמד ממשיך להראות חולשה מול הדולר ורואים את עוצמת המוכרים שהופיעו לאחר שבירת התמיכה , 1.3420
ייתכן והצמד יצא לתיקון טכני עם פריצת קו המגמה היורד ופריצת  1.3420אך כל עוד הצמד מתחת לרמה זו היעד נשמר
 1.3160וההנחה הטכנית הינה שורט .
דולר/קנדי  -הצמד ממשיך את מהלך העליות לאחר שבסקירות האחרונות הצמד הועלה ללונג מעל  1.03עם יעד ב 1.05-ו-
 , 1.06בשלב זה ייתכן והצמד יתקן לעבר  1.03-1.0350ומשם ימשיך את גל העליות  ,מצד שני אפשרות ללונג מעל  1.05עם
יעד ב 1.0650-ומשם נבחן אותו מחדש כאשר פריצה של  1.0650תביא למהלך עליות לעבר .1.1
אוסטרלי/דולר -האוזי כבש את היעד שלו מהסקירה האחרונה  , 0.97בשלב זה הצמד נתמך באזור כאשר הקונים מופיעים ב-
 , 0.9680אפשרות ללונג עם פריצת קו המגמה היורד ב 4-שעות עם סטופ מתחת לתמיכה כאשר יעד ראשון  0.98ויעד שני
 .1.00מצד שני שבירה וסגירה מתחת ל 0.9680-תביא למהלך יורד לעבר השפל .0.9350

ניתוח מניות
דיסקונט השקעות ) -(639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בת וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים
והאגרוכימיה.
בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין ,שופרסל ,כור
ומכתשים אגן .עוד נוסיף ונציין כי ביוני  2011הושלמה עסקה לפיה השקיעה דיסקונט השקעות ורכשה את השליטה ,בחברה
הציבורית מעריב.
ניתוח טכני -המניה חלשה מאוד ומתקרבת שוב לנמוכים השנתיים ,אזור של  2500נקודות או מעט מעליו אמור להכניס קונים
לרגיעה זמנית בירידות וזאת לטובת תיקון עולה בלבד לאחר  10ימי מסחר שליליים במיוחד בהם אבדה המניה מעל ל 30
אחוזים מערכה .סוחרים אגרסיביים ימתינו להיפוך אגרסיבי וכניסה ביום הירוק הראשון לטובת תיקון עולה בלבד בשלב ראשון.
גזית גלוב ) -(126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני -למרות שבוע שלילי המניה שומרת על אזור תמיכה חזק מאוד סביב  3600-3680שמכניס קונים כל פעם מחדש.
טכנית המניה חזקה מאוד מהמדדים ומהסקטור אליו היא שייכת וכל היפוך סביב הרמות האלה ייתן אזור כניסה נוח לתיקון
עולה שיעדו הקרוב נמצא סביב  4000נקודות .שבירה של אזור התמיכה ייתן איתות יציאה למחזיקים עם אפשרות למימוש
עמוק יותר.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה מגיעה השבוע שוב לאזור תמיכה מעניין מאוד שנמצא סביב אזור הנמוכים השנתיים ,אזור של 240-230
הינו אזור התמיכה שהביא קונים בפעם הקודמת לאחר התבססות בת שבועיים והוציאה תיקון עולה חד .טכנית ניתן לחפש
אזור כניסה סביב האזור שצוין עם סטופ נוח וקצר מול הסיכוי לתיקון עולה אגרסיבי בנייר.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.

 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – המניה שברה לקראת סיום השבוע את הנמוך השנתי סביב  ,3850ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה שהמניה
"אוהבת" לעשות נמוכים חדשים להתבסס מתחת ולעלות לאחר מכן ,המקרה האחרון התרחש לאחר שבירת רמת 4000
נקודות .טכנית היפוך ברמות האלה או התבססות בנמוך שיקבע יכול להזמין כניסה מאוד אגרסיבית עם יעד סביב 4000
נקודות ,עוד נציין שאזור תמיכה חזק מאוד בגרף שבועי נמצא ברצועה של  3600/700נקודות.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלבמ"ע -עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות ,בקרה ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר נראית
תמיכה כפולה על רמת  ,14900-ומנגד התנגדות באזור קו תקרת התעלה היורדת ברמת –  . 17000למעשה האיתות המרכזי
הבא במניה זו יתקבל בשבירת התמיכה הכפולה או בפריצת קו תקרת התעלה היורדת כאמור.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה יצאה למימוש מתבקש לאחר המהלך העולה האחרון כאשר האיתות הראשון ניתן בשבירת
רמת  ,80000כאשר גם התמיכה הבאה על רמת  68800נשברה .רמה זו נתנה איתות שלילי לעבר רמת התמיכה הבאה על-
 65000שנבדקה גם היא .למעשה האיתות הבא יתקבל בשבירת  65000או ביכולת לחזור מעל רמת .68800למעקב עד
לקבלת איתות לטווח הקצר.

על רגל אחת
אינטרנט זהב ) -(1083443גם השבוע המניה המשיכה בהתדרדרות שלה וסגרה כמעט את כל הראלי האחרון ,המניה אבדה
 20%בשבוע שלילי נוסף וסוגרת  10ימי מסחר רצופים בירידות שערים חדות .כל האזור של הנמוך השנתי סביב 4000-3800
מהווה תמיכה ורק שם בליווי היפוך אפשרי לנסות לתפוס תיקון עולה.
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור 43
דולר משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האיתות העולה המתקן.
התמיכה הקרובה הייתה על רמת  40דולר י ומתחת על  -.38נשברה ואי יכולת היום לנעול מעל רמת  38יאשר יעד לתמיכה
על  .35כאמור איתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  43דולר.
גלוב אקספ יהש ) - (1119833המניה נסחרת זה זמן בתוך תבנית התכנסות שוורית כאשר רמת  5מהווה כעת תמיכה
אופקית בשילוב קו תמיכה עולה ואילו רמת  5.9מהווה את ההתנגדות .אין ספק כי יציאה מתחום טווח מחיר זה-במונחי
סגירה -יאשר את האיתות המהותי הבא.
נייס ) - (273011מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  ,25וגם בחול במדד הנאסד"ק תחת הסימול  .NICEהיות וטכנית היא
נקבעת בחו"ל אזי הניתוח הטכני מסתמך על גרף חו"ל -ממנו נובע כי-המנייה הגיעה לאחרונה לאחר מימוש לעליות האחרונות,
לתמיכת אזור  32דולר שהיא תמיכה חשובה .למעשה ביום האחרון ננעלה המניה מעט מתחת לתמיכה זו ולכן היום יהיה יום
מבחן –כאשר יכולת לחזור מעל רמת  32דולר יאשר תיקון עולה לפחות לטווח המיידי בעוד חוסר יכולת יאשר המשך מימוש
כאשר התמיכה הבאה נמצאת ברמת –אזור  30דולר.

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.

