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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית במיוחד מלווה בירידות שערים חדות נרשמו בבורסה בת"א בסיכום שבועי בעקבות האירועים
בלוב שהשפיעו לרעה על השווקים בעולם ובמקביל גרמו לזינוק במחיר הנפט אל מעבר רמה של  100דולר לחבית .המדדים
המובילים ירדו בכ 4% -בממוצע כשמדדי הבנקים והנדל"ן צנחו בכ 5% -כל אחד .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות כי"ל,
אורמת וסרגון שירדו בכ 11% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית רציו קפצה בכ 7% -לאחר המלצת קניה חמה מברקליס קפיטל
שנקב במחיר יעד גבוה של  80אגורות.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.4% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם
נטייה לעליות שערים על רקע ירידה בתשואה של האג"ח ל 10 -שנים בארה"ב .שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות
שערים של כ 0.2% -לאורך כל העקום ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נסחרו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי.
מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו המחזור היה כמעט 4
מיליארד ש"ח בעקבות פקיעת אופציות המעו"ף שהתרחשה בבוקר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4.65% -מדד ת“א  75ירד ב ,3.96% -מדד הבנקים ירד ב ,5.00% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  5.19%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .3.52%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית
של  0.8%לרמה של  3.65ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 4.6% -בסיכום השבוע החולף ,איבד כ 70 -נקודות וסגר ברמה של  1272נקודות בניגוד לצפי
שלנו מהשבוע שעבר וזאת לאור טריגר שלילי מפתיע בדמות החדשות הרעות שהגיעו מלוב וגרמו לירידות שערים חדות בכל
שווקי המניות בעולם ,ביום חמישי ראינו שבירה של רמת התמיכה החשובה באזור  1280נקודות אולם יש להמתין ולראות אם
בתחילת השבוע השבירה תקבל משנה תוקף ותסמן המשך ירידות בטווח הקצר או שמא המדד יצליח לחזור כלפי מעלה לאזור
הדשדוש  1280-1345נקודות.
שקל-דולר – הדולר עלה מעט במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.65ש"ח לדולר לאחר שלא הצליח כצפוי
לפרוץ בצורה משכנעת כלפי מעלה וכעת הוא צפוי להמשיך לדשדש מעל רמות התמיכה סביב  3.50-3.53ש"ח לדולר ומתחת
לאזור ההתנגדות הקשה ברמות  3.65-3.70ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -בשבוע שעבר כתבנו על עוצמתו של מדד הבנקים שעלה בסיכום שבועי כ ,5% -השבוע ניתן לכתוב בדיוק
ההיפך על המדד שהוביל את הירידות בבורסה בת"א ואבד כ 5% -מערכו בסיכום השבועי לאחר שתקל באזור ההתנגדות סביב
רמת  1370/80נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף את הגאפים )פערי המחיר( שנפתחו בגרף האחד ברמה של  1323.5והשני
ב .1363 -המדד חזק כרגע ממדד המעו"ף שכן הוא לא הגיע לנמוכים האחרונים ואילו מדד המעו"ף קבע נמוך חדש אתמול )יום
ה'( .תיקון עולה במדד מתבקש השבוע לאחר הירידות החדות של שבוע שעבר ,אזור תמיכה נמצא ברצועה של .1280/1300
מדד נדל"ן  -15ניתן לראות בגרף שהמדד נסחר בטווח מחיר מאוד ברור של כ 20 -נקודות ,מלמטה רמת תמיכה ב343 -
נקודות מלמעלה התנגדות סביב רמת מחיר של  363נקודות .אתמול )יום ה'( נשברה רמת התמיכה שצוינה לעיל .אזור תמיכה
נקודתי נמצא סביב רמה של  340נקודות כשסביר שנראה תיקון עולה ויתכן גם מעל רמת  343לפני המשך תיקון.
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 .כמו שכתבנו בסקירה שבוע שעבר,
רמת  1330סומנה כתמיכה לטווח הקצר אשר שבירתה תביא יעד מהיר לרמה של  1300נקודות ואכן כך היה השבוע .ניתן
לראות בגרף המצורף את הקונים שהמתינו באזור התמיכה סביב רמה של  1296/1300נקודות שבינתיים תומכים ברמה
הנוכחית .שבירה של רמה זו יכולה להוציא תיקון עמוק יותר כשהיעד הראשון נמצא ברמה של .1275/80
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני רשם השבוע ירידה חדה של כ 4% -בעקבות האירועים בלוב שהשפיעו על רוב שווקי המניות בעולם ,כעת יש לראות
אם המדד יירד מרמת  7000הנקודות והמגמה לטווח הקצר-בינוני תשתנה לשלילית או שמא מדובר בתיקון נקודתי והמדד
יחזור במהרה להסחר במגמה חיובית.

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 -המניה ממשיכה להתממש גם ביום המסחר האחרון ונעצרת בשלב זה מעל רמת התמיכה החשובה ב  5725נק',
שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי נוסף ותביא להעמקת המימוש אך מאידך ,היפוך על רמה זו יאפשר כניסה נוחה יחסית
לנייר.
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 – המניה ממשיכה לרדת גם ביום המסחר האחרון ונעצרת בשלב זה בסמוך לתמיכה האופקית על  ₪ 4200למניה,
שבירה של רמה זו תעמיק את המימוש ותסמן את רמת  ₪ 4000כיעד ראשון ,מאידך היפוך על  4200יהווה אפשרות כניסה
נוחה לנייר .לסיכום ,למעקב בלבד והמתנה לאיתות בשלב זה.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע“מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני– המניה יורדת בימי המסחר האחרונים אך ניתן לראות כי היא עדיין בתוך תבנית התכנסות מחירים ,רמת התמיכה
הקרובה שוכנת ב  18000ואילו רמת ההתנגדות על  19000נק' ,איתות טכני יתקבל ביציאה מהרמות הנ"ל לאחד הכיוונים.
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 – ביום המסחר האחרון המניה שוברת תמיכה אופקית ב  4290נק' ולכן בשלב זה כל זמן שנותרת מתחת לרמה זו
היא תחת איתות טכני שלילי לטווח הקצר ,יחד עם זאת יש לציין כי נעילה מעל רמת  4290ביום המסחר הבא תאותת על
אפשרות להיפוך ותהפוך את השבירה לשבירת שווא ,במידה ולא תצליח לפרוץ את התנגדות תלך לעוד מהלך יורד לכיוון
 4000-4100נק'.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,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 נמצאת במהלך של מימוש רווחים ונסחרת בשלב זה בין רמת  1766מלמעלה לרמת  1645מלמטה,
איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה מהרמות הנ"ל לאחד הכיוונים.

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 – המניה נמצאת במהלך של מימוש רווחים ונסחרת בשלב זה בין רמת  1800מלמעלה לרמת  1646מלמטה כאשר
רמת האיזון באמצע הטווח הזה נמצאת ב  1700נק' ,איתות טכני משמעותי יתקבל ביציאה מהרמות הנ"ל לאחד הכיוונים.

אבנר ) - (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה
אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות
מונח זה בתקנות מס הכנסה .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -נראה כי המנייה נמצאת עדיין לפני הכרעת המשך לטווח הקצר ,כאשר באופן כללי היא נותרת תחת התכנסות
מחירים .תמיכת ההתכנסות על רמת  222ואילו ההתנגדות –קו מהלך יורד מהשיא באזור  .250לא נותר –רק לחכות לאיתות
הבא  ,כלומר פריצת  250או שבירת  .222הנטייה כרגע הינה פריצת ההתכנסות .למעקב .

שיכון ובינוי ) - (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100
ניתוח טכני -נראה כי המנייה שנותרת עדיין תחת מימוש הגיעה לתמיכת קו מהלך עולה לטווח הבינוני –ארוך ביום המסחר
האחרון כאשר הנמוך של אותו היום קרי-רמת  ,945מהווה את רמת התמיכה .מנגד רואים בברור כי רמת  1000בשילוב
ממוצע -50וקו מהלך יורד טווח קצר – הינם מכלול אזור ההתנגדות  ,כלומר המנייה קרובה לאיתות בשלב זה – שבירת
התמיכה על  ) 945ואז נקבל יעד על ... ( 910או פריצת רמת  1000כאמור למעקב.

ניתוח מניות
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .מניית ארביטראז' זו ,נקבעת בחו"ל -וע"פ
גרף חו"ל אנו רואים כי -בגרף שבועי המנייה ממשיכה בתנועת התכנסות המחירים ,תנועה שנמשכת כבר מס .שבועות .איתות
יתקבל ביציאה מתחום  49-55דולר בהתאם לכיוון היציאה.

רציו ) - (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת במימוש –הגיעה לאחרונה
לתמיכת רמת  50ושם התהפכה שוב .בשני ימי המסחר האחרונים השכילה המנייה להיתמך מעל רמת  57.7שזה אומר איתות
חיובי ,אולם רק סגירה מעל רמת  61יאשר המשך התיקון העולה .כלומר יש לפנינו תמיכה על  57.7והתנגדות על  61במונחי
סגירה ,כאשר יציאה מטווח זה יאשר איתות המשכי.

הראל השקעות ) - (585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי ,המנייה שנמצאת במהלך עולה
ברור לטווח הבינוני ארוך ,נמצאת עדיין תחת מימוש לטווח הקצר .ביום המסחר האחרון ,שברה המנייה את רמת  20000אולם
ישר נתקלה בתמיכת קו מהלך עולה לטווח הבינוני ונתנה היפוך חלקי על קו תמיכה זה .לכן כעת המנייה נותרת לפני הכרעה-
כלומר – תמיכת קו המהלך העולה על  19300ומנגד רמת  20000שעובר להיות כהתנגדות .למעקב.

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.

