הסקירה השבועית של ספונסר – 26.12.2009
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – עליות שערים חדות ושיאים שנתיים חדשים נרשמו בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר החולף .מניות
אינטרנט זהב וסמייל 012עלו השבוע בכמעט  20%כל אחת ומשכו את מדד ת"א  75לרשום עליות של כ .6% -מנגד ,מניית
כי"ל העיבה על המגמה החיובית ורשמה ירידה של כ 5% -לאחר שנודע על חוזים שאכזבו את המשקיעים כשנסגרו במחיר
נמוך יחסית לציפיות של  350דולר לטון כולל הובלה .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות
שערים קלות של כ 0.3% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשבאפיק הצמוד נרשמו עליות קלות דווקא
בטווח הקצר-בינוני של עד  ,0.3%באפיק השקלי השחרים הארוכים רשמו ירידות שערים של עד  .0.8%מחזורי המסחר היו
גבוהים יחסית ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות בתגובה למגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב על רקע
פקיעת אופציות משולשת )מדדים ,מניות וחוזים( .עליות השערים מפתיחת המסחר התחזקו בהדרגה עד לשעת הנעילה
בהובלה של מניות הנדל"ן ובראשן אפריקה ישראל שזינקה בכ 24% -לאחר שהחברה ומחזיקי האג"ח הגיעו להסכם .מחזור
המסחר היה ממוצע לימי ראשון ,אך החדשות הטובות הן שהעליות היו רוחביות במדדים המובילים ,ולא רק במדד הבנקים
שהעלו את מדד המעו"ף בניגוד למגמה השלילית עד עתה של מניות השורה השניה והשלישית .עליות השערים נמשכו גם ביום
שני כאשר יום המסחר נפתח ביציבות בהתאם לפתיחת שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה .המדדים המובילים דשדשו
לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .מניית טאואר זינקה בכ 6% -לאחר שהעלתה את
תחזית המכירות לרבעון הרביעי לכ 100 -מיליון דולר .עדכון התחזיות נערך לנוכח השלמת השלב הראשון בחוזה עם החברה
האסיאתית .החברה צופה כעת כי מכירות הרבעון הרביעי יהיו בין  98מיליון דולר ל 102 -מיליון דולר ,גבוהות מתחזית
המכירות הקודמת שעמדה על  90מיליון דולר ל 94 -מיליון דולר.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כ 0.5% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב .המדדים המובילים
נסחרו בשעות הבוקר ביציבות ,ומשעות הצהריים עליות השערים התחזקו בהדרגה בהתאם למגמה החיובית בבורסות אירופה
והתחזקות בחוזים העתידיים על רקע פרסום נתוני מאקרו .מניית טבע רשמה השבוע שיאים חדשים כשזינקה למחיר של 56$
לאחר שהחברה הודיעה על הסכם עם  OncoGenexהקנדית לפיתוח תרופה לסרטן .ההסכם כולל השקעה בסך  60מיליון
דולר במזומן מצד טבע ,שמעוניינת להרחיב את סל התרופות המקוריות שלה .יום רביעי התאפיין בתנודתיות גבוהה ,זאת
לאחר שיום המסחר נפתח בעליות שערים של כ 0.5% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה בארה"ב .המדדים המובילים
נסחרו בשעות הבוקר ביציבות ,ולקראת השעה  15.30המדדים המובילים החלו לאבד גובה ,ובפרט מדד המעו"ף אשר עבר
להיסחר בטריטוריה השלילית בתגובה לנתון צריכה "פושר" שהתפרסם בארה"ב .מניית אקסלנז שמבין בעלי המניות בה נמנה
מורי ארקין ,צנחה בכמעט  35%בעקבות הודעתה על כישלון בניסוי שלב  IIIשערכה למכשיר ה BreadthID -שלה לבדיקת נזק
לכבד .מנגד ,מניית קומפיוג'ן זינקה בכ 76% -לאחר שהודיעה על הסכם שת"פ עם פייזר .הסכם השת"פ הינו לגילוי על פי
דרישה של פפטידים תרופתיים ,אשר מיועדים לשילוב בשלוש תרופות של ענקית התרופות.
אתמול ,יום חמישי ,השוק פתח את יום המסחר על רקע פקיעת האופציות לחודש דצמבר .המדד פקע ב 1145.74 -במחזור של
כמיליארד ש"ח .בשעות הבוקר המדדים המובילים נסחרו ביציבות ולקראת הצהריים ,עליות השערים התמתנו והמדדים אף
עברו להיסחר במגמה מעורבת אולם לקראת סיום התחזקו עליות השערים בהובלה של מניות השורה השניה .מניית חיפושי
הנפט ,גבעות יה"ש ,זינקה בכ 226% -במחזור חריג של  400מיליון ש"ח בתגובה להודעת החברה בדבר מציאת מצבור נפט
ליד ראש העין בכמות משמעותית .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב ,1.45% -מדד הבנקים עלה ב 1.21% -ומדד הנדל"ן עלה
ב .0.79% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 3.1 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה  ,3.70%מדד ת"א  75עלה  ,5.99%מדד הבנקים עלה  ,4.80%מדד נדל"ן  15רשם השבוע
עליה של  6.32%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .6.07%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 0.2%
לרמה של  3.803ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים חדות של כמעט  4%בסיכום שבוע המסחר החולף בהתאם לתחזיות שלנו
לראלי סוף שנה שאכן מתחרש בפועל .לאחר שהמדד פרץ גם את רמת ההתנגדות השוכנת ברמה של  1130נקודות הוא צפוי
להמשיך ולעלות לכיוון רמת  1200הנקודות כמעט ללא הפסקות בדרך.
שקל-דולר – הדולר נסחר ביציבות במהלך שבוע המסחר החולף ,והמשיך לדשדש סביב רמה של  3.80ש"ח לדולר .רק
במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי ממשיך לדשדש ועדיין נסחר בטווח מאוד ברור בין רמות 3550-3900
הנקודות אולם הוא מתקרב לפריצה של האזור העליון ובמידה ואכן תתרחש פריצה ברורה יתקבל איתות קניה )לונג(.

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 .שבוע המסחר המקוצר התאפיין
בעליות שערים אשר התחזקו לארוך השבוע .טכנית המדד פרץ ביום שלישי את רמת ההתנגדות האופקית ב 1,115 -נקודות
והתבסס מעליה ביום רביעי .ביום חמישי )יום מסחר מקוצר עד  (20.15המדד רשם עליה אשר בפועל מאשרת את ההתבססות
מעל רף הפריצה ב 1,115 -נקודות .מחיר היעד הקרוב ,כפי שפרסמנו בסקירות האחרונות ,סומן ב 1,133 -נקודות ומחיר יעד
התבנית סומן ב 1,170 -נקודות .בשלב זה אזור  1,107 – 1,102סומן כתמיכה מהותית לטווח הקצר ,שכן שבירה כלפי מטה
של אזור זה תסמל פריצת שווא ) (False Breakוהמדד יחזור לטווח הדשדוש שפוקד את המדד מזה שלושה חודשים.

ניתוח מניות
אפריקה ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו"ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים - :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל :יזום פרויקטים המיועדים
למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר ציינו כי פריצת איזור  4580-4615הנקודות תהווה איתות כניסה למניה .השבוע ראינו את הפריצה
המדוברת תוך גאפ גדול .בשלב זה ניתן לראות כי המניה שקפצה אל מעל ההתנגדות ומעל ממוצע נע  50החלה במימוש אחרי
הזינוק אך ההתנגדויות שיכולות לשמש כתמיכה עדיין לא נשברו ולכן כל עוד המניה נמצאת מעל רמת  4580הנקודות ,אין
איתות יציאה לאלו שנכנסו בפריצה .לקיחה קרוב לתמיכות הנ"ל עם  DLקרוב יכולה לשמור על יחס סיכון\סיכוי לטובת הטרייד.
פז נפט ) - (1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות .המוצרים העיקריים שמשווקת
פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – אנו ממשיכים לעקוב אחרי המניה בשבועות האחרונים .בשבוע שעבר ציינו כי המניה בונה תעלה יורדת
ושהתמיכה הבאה מלמטה נמצאת ברמת  56300הנקודות .השבוע ראינו את המניה ממשיכה בתנועה היורדת בתוך התעלה
וביום המסחר האחרון הגיעה אל תחתית התעלה ואל רמת התמיכה המדוברת .למרות שנסחרה מתחת לתמיכה הנ"ל ,סגרה
המניה את שבוע המסחר מעל רמה זו ובכך למעשה שומרת עליה כתמיכה .בנקודה זו נמצאת תמיכה נוספת של תיקון
פיבונאצ'י  50%לגל העליות שהחל ב .17/8-היפוך בנקודה זו יכול להוות איתות כניסה אגרסיבי כאשר שבירת  56000הנקודות
תהווה את ה SL-לטרייד.
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ'כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.ניתוח טכני – המניה נמצאת תחת מהלך יורד מתקן מזה מספר חודשים .בשלב זה נמצאת המניה בתיקון עולה לגל יורד זה אך
עם זאת ,היא כושלת בפריצת קו ההתנגדות היורד ,ממוצע נע ) 20מרכז בולינגר( ואת רמת  8350הנקודות שהיא תיקון
פיבונאצ'י  38.2%לגל היורד האחרון .כלל התנגדויות אלו מקשות על המניה להתרומם בשלב זה .פריצת רמת  8419הנקודות
תצביע על שינוי לטובה ותהווה איתות קנייה אגרסיבי לטווח הקצר .מכיוון שבנקודה זו רמת הSL -נמצאת יחסית רחוק,
סולידיים יותר יחכו לראות שפל עולה.
ביומדיקס ) - (368019החברה ,ביומדיקס אינקובטור בע”מ ,מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע
השקעות משותפות .החברות הנ”ל הינן קרנות הון סיכון .חברות החממה עוסקות בייזום ,הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר
ופיתוח בתנאי חממה .חברת ההשקעות הוקמה ע”י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו
בחממות המוחזקות ע”י ביומדיקס .חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה לנוע בתוך תבנית של התכנסות מחירים בצורת משולש שגובהו כ  70נקודות .פריצה או שבירה
של גבולות המשולש שיתנו את האיתות למהלך החד הבא בנייר .רמות התמיכה וההתנגדות האופקיות בנייר הן  130מלמעלה
ו 97 -מלמטה.
דלק נדל”ן ) - (1093293החברה ,דלק נדל”ן בע”מ ,מתעסקת בשלושה תחומי פעילות :השקעות בתחום הנדל”ן המניב בחוץ
לארץ :הפעילות מבוצעת באמצעות חברת הבת דלק בינלאומי והחברות המוחזקות שלה בחוץ לארץ .פעילות בתחום יזום
פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים בארץ  .פעילות של רכישה ,ייזום ,פיתוח והקמה של מבנים מסחריים ,תחנות דלק ומבני
משרדים והשכרתם כנכסים מניבים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך יורד מאד ברור בתקופה האחרונה ויוצרת תבנית של שיאים ושפלים יורדים .רמת האיזון
שמהווה גם את ההתנגדות החשובה ביותר לנייר היא  400נקודות כאשר התבססות מעליה יכולה להביא לתחילת מהלך עולה.
מלמטה רמת התמיכה האופקית כרגע שוכנת ב  327נקודות ,שבירתה תביא להמשך ירידות עם יעד לכיוון .250
נייר חדרה בע”מ ) - (632018החברה ,נייר חדרה בע”מ )לשעבר מפעלי נייר אמריקאים ישראליים( ,עוסקת בייצור ומכירה
של נייר אריזה ,פעילות מיחזור פסולת נייר ושיווק צרכי משרד  -באמצעות חברות בת .כמו כן ,מחזיקה נייר חדרה בחברות
העוסקות בייצור ובשיווק ניירות כתיבה והדפסה ,בייצור ובשיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי הגיינה ,חיתולים חד פעמיים ומוצרים
משלימים למטבח ,אריזות קרטון גלי ,אריזות למוצרי צריכה ובטיפול באשפה מוצקה .פעילות שיווק צרכי המשרד הינה בעיקר
לשוק המוסדי והעסקי הכולל בין היתר מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים אחרים .נציין כי בנוסף לבורסה בתל
אביב ,נסחרת נייר חדרה גם בבורסה בארה”ב(AMEX).
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור שנמשך מתחיל השנה ומתמודדת בתקופה האחרונה עם רמת ההתנגדות של
שיא כל הזמנים ב  27400נקודות ,רק פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות לונג נוסף ותאפשר המשך עליות בנייר .יחד עם
זאת ,ניתן לזהות סימני עייפות בדמות סטייה דובית במתנד  RSIוכן ירידה במחזורי המסחר לאחרונה ולכן אין לשלול אפשרות
לתיקון יורד שמתקרב בנייר .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  24000בשילוב קו מגמה עולה מהתחתית ואחריה ב  22000ו-
) 20910גאפ פתוח היסטורי(.
פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע”מ ,הינו חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת
בטכנולוגיות  UMTS/GPRS/GSM/HSDPA,תחת המותג הבינלאומי  ORANGE.פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה
בינואר  ,1999והיא מספקת שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי
נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  GSM.פרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת  .2004מניות פרטנר
נסחרות בבורסת תל אביב ,ותעודות ה -ADSשל החברה נסחרות בנאסד”ק ובבורסת לונדון .באוק’  2009הושלמה עיסקה,
לפיה מכרה חברת האצ’יסון את מלוא החזקותיה בפרטנר לחברה הציבורית סקיילקס.
ניתוח טכני – )הניתוח מוצג בגרף שבועי( ,המניה נסחרת במהלך עולה ברור מאד במהלך השנה האחרונה כאשר במהלך
השבוע שחלף פורצת את רמת שיא כל הזמנים ב  7400נקודות ונועלת את השבוע מעליה .התבססות של שבוע או שבועיים
נוספים מעל רמה זו תביא להמשך עליות בנייר כאשר ההתנגדות הבא שוכנת באזור רמת  8000נקודות ואולי מעט מעליה.
כשלון התבססות מעל  7400תשלח את המניה לתיקון יורד עם יעד ראשון ברמת  7000בשילוב קו מגמה עולה מהתחתית
ואחריה ברמת השפל האחרון ב  6720נקודות.
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 עדיין נמצאת בתחום מהלך עולה  ,שנראה ע"ג הגרף בתבנית עולה ברורה .ביום המסחר
האחרון נתנה המנייה היפוך על תמיכת קו המגמה העולה שהוא למעשה תחתית התעלה העולה ,בשילוב אופקי על -8500
ולמעשה נתנה איתות חיובי ראשוני .ההתנגדות הקרובה כעת הינה בשיא על רמת  9252ונראה כי היא הולכת לכיוון זה .
פריצת רמת התנגדות זו  ,ייתן איתות לעבר תקרת התעלה העולה כמתואר על הגרף.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקרעל הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצורחומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני-
נראה כי  ,עדיין המנייה נמצאת תחת מהלך עולה מתקן  ,הנשען על קו המגמה העולה מתחילת השנה  ,כנראה על הגרף.
לטווח היותר קצר  ,נראה כי המנייה נתמכת על רמת ממוצע  , 50שהיא רמת האיזונ כעת בטווח ההתכנסות בין קו המגמה
העולה  ,בשילוב  4700אופקי  ,לבין ההתנגדות על רמת  .5500ביום המסחר האחרון התהפכה המנייה על רמת התמיכה של
ממוצע  , 50ונראה כי דרכה שוב לעבר רמת ההתנגדות על  .5500שבירת ממוצע  50ייתן איתות לבדיקת התמיכה על
.4700

על רגל אחת
בזן ) – (2590248בהמשך לניתוח של השבוע שעבר ,ניתן לראות את המניה ממשיכה לשייט מעל התמיכה ברמת 190
הנקודות .רמת ההתנגדות החשובה הקרובה היא  195.70הנקודות שפריצתה מעלה תשלח את המניה להשלמת  Wקטן לכיוון
.200.7

אורמת ) – (260018המניה נמצאת קרובה לתמיכה אופקית ברמות  3290-3300הנקודות .מצד שני ,ניתן לראות כי המניה
מתקשה לסגור מעל איזור  3400הנקודות שסגירה מעליו יהווה איתות חיובי לטווח הקצר.
רמי לוי ) -(1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נתמכת על קו מגמה עולה
ארוך טווח ולכן ממשיכה להיות תחת איתות חיובי .בשלב זה .בנוסף המנייה בדקה שוב תמיכת קו התמיכה העולה  ,ונראה כי
בדרכה לעבר רמת ההתנגדות על  7500בשלב ראשון – שם תיבחן בשנית לטווח הקצר.

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.

