הסקירה השבועית של ספונסר – 27.03.2011
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 – שבוע מסחר תנודתי שנפתח בעליות שערים חדות בעקבות מגמה חיובית בשווקי העולם בסוף השבוע
שעבר ,הסתיים בקול ענות חלושה לאחר הפיגוע בירושלים וההסלמה בדרום בדמות ירי גראדים לעיר אשדוד .מדדי המניות
המובילים עלו בסיכום שבועי בממוצע בכאחוז למעט מדד הבנקים שסגר בטריטוריה האדומה .במדד ת"א  100בלטו לטובה
מניות פרולור ביוטק ,הכשרת היישוב ,אלרוב נדל"ן ואלרוב ישראל שזינקו בכ 13% -בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד השלילי
נציין את מניות אלון רבוע כחול וסרגון שירדו בכ 4.5% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים קלות .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד רשמו ירידות שערים של כ 0.3% -בטווחים הבינוניים-ארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו
בכ 0.4% -במח"מים הארוכים .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום חמישי בו
הפקיעה גרמה למחזור מסחר גבוה במיוחד של כ 3.4 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.02% -מדד ת”א  75עלה ב ,1.81% -מדד הבנקים ירד ב ,0.39% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עלייה של  1.31%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.20%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה עליה
שבועית של  0.4%לרמה של  3.565ש”ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכאחוז בסיכום השבוע החולף ,וסגר בדיוק ברמה של  1280נקודות .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף התמיכה בדמות קו המגמה העולה הוכיחה את עצמה בשבוע שעבר ואכן משם המדד חזר להסחר במגמה
חיובית .כעת ,איזור התמיכה החשוב נמצא בטווח של  1215-1225נקודות וכדי להוכיח שהמעו"ף אכן חוזר למגמה עולה
לטווח הבינוני-ארוך נרצה לראות פריצה ברורה שלו מעל איזור ההתנגדות ב 1280-1300 -נקודות.
שקל-דולר – הדולר עלה בכ 0.4% -במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.565ש"ח לדולר וזאת לאור
האירועים בדרום והפיגוע בירושלים ,המטבע האמריקאי התהפך כלפי מעלה לאחר ששוב נתמך באיזור התמיכה קריטי סביב
רמה של  3.52ש"ח לדולר וכל עוד אין שבירה של איזור זה כלפי מטה אין איתות מכירה והמטבע צפוי להמשיך לדשדש
במקום.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים חדות בשבוע החולף לאחר שנתמך בתמיכה חשובה
מאוד ברמה של  5600נקודות וכעת הוא חוזר לאיזור בו דשדש בחודשים האחרונים כשלפניו התנגדות קלה יחסית ברמה של
 5900הנקודות לפני ההתנגדות הקשה יותר באיזור  6100הנקודות.
מדד הבנקים -שבוע המסחר המקוצר במדד הבנקים נגמר המגמה שלילית כשהמדד סגר את הגאפ הפתוח סביב רמת
 1363נקודות ,הגיע סמוך לאזור התנגדות לא פשוט ברמה של  1370/80והתקפל .המדד נמצא בצומת דרכים חשובה או
המשך לשפל יורד חדש בגרף או לחילופין תיקון בתוך מגמה עולה שהחלה עם התחתית הכפולה ברמה של  1250נקודות
ויצירת שפל עולה שייתן הזדמנות כניסה נוחה עם סטופ ברור.
מדד נדל"ן  -15פרץ השבוע את אזור ההתנגדות האופקית סביב  340/3דבר שהביא אותו לרמת  355נקודות בליווי מחזורי
מסחר גבוהים מהממוצע ,ביומיים האחרונים יחד עם ירידות השוק בסיום היום ראינו מימושים במדד לעליות של תחילת
השבוע וחזרה לאזור של  343נקודות שם נעל המדד את שבוע המסחר .היפוך מעל רמה זו יכולה לתת אזור כניסה נוח עם
סטופ ברור ,מנגד סבירה של רמה זו תשלח את המדד לסגור גאפים האחד מעט מתחת ל  340נקודות ואולי אף את הגאפ
התחתון סביב ..~326
מדד היתר  -50יעד מהיר ראשון אותו ציינו בשבוע שעבר נסגר כבר השבוע כשמדד היתר  50הגיע לרמת  +430וסגר את
היעד אותו ציינו ושעמד על  425נקודות .ניתן לראות בשלשת הימים האחרונים שהמדד נבלם סביב רמת  430נקודות ותצורה
הנרות מראה על מוכרים באזור זה .גם כאן רצוי להמתין לאזור כניסה נוח יותר ללונג או לחילופין להיכנס לשורט על המדד עם
סטופ בגבוה השבועי .431.5

ניתוח מניות
טבע ) – (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,שבסיסה בישראל ,הינה חברת תרופות גלובלית העוסקת בייצור
תרופות גנריות ,תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשיה הפרמצבטית .המוצרים הייחודיים והממותגים
של טבע מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה ,הנשימה ובריאות האישה ,כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות .בין המוצרים
הייחודיים של טבע ,קופקסון הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב .היות ותנועת המנייה נקבעת בחו"ל -הניתוח הטכני מבוסס ע"פ גרף
חו"ל .ניתן לראות כי השבוע  ,חזרה המנייה לתחום התבנית המתכנסת לאחר ששברה אותו לאחרונה .מהלך שכזה הינו
אתות חיובי ראשוני  ,אולם יש לקחת בחשבון כי למנייה יש התנגדות באזור רמת  52דולר ושם גם נמצאים קרובים אחד
לשני גם ממוצעים  ,200 ,100 ,50קרבת הממוצעים האלה אחד לשני בשילוב עם ההתנגדות האופקית  ,מהווה אישור
לחשיבות אזור ההתנגדות וסביר שגם נראה תנועה חריגה עקב קירבת הממוצעים אחד לשני כאמור .לסיכום -אתות חיובי
ראשון התקבל לתיקון עולה  ,אולם כרגע התנגדות הממוצעים בשילוב רמת  , 52מהווים אזור התנגדות חשוב – 52- 51.6
דולר להלן,שרק פריצת .אזור זה יאשר אתות המשכי עולה עם יעד על .56
נייס ) – (NICEהחל משנת  ,2000פועלת החברה ,נייס מערכות בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות:
חטיבת ה -CEMהעוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות.חטיבת ה -VIMהעוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור.חטיבת ה -ISSהמספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות מודיעין המחייבותפתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין והתקשורת מתמקדת
נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע .עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן למגזר מרכזי תמיכה
טלפוניים .מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  , 25וגם בחו"ל במדד הנאסדק .היות וקביעת המחיר נעשית בחו"ל,
הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,שם ניתן לראות כי המנייה עשתה מהלך עולה נאה בימים האחרונים ובשלב זה הגיעה עד
קרוב לרמת התנגדות אופקית ושל תקרת תבנית .רק יכולת לפרוץ את רמת  36.6דולר יאשר המשך עולה  ,כאשר נראה כי
המנייה צריכה איוורור מסויים לפני המשך .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת ברמת  34דולר.
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.
ניתוח טכני -ניתן לראות בגרף המחיר את האזור בו נמצאת המניה בחודש האחרון ,אזור תמיכה סביב  ,6500התנגדות
ברמה של  7000נקודות .סולידיים ימתינו לפריצה ברורה של רמת  7000נקודות ויכנסו עם סטופ ברור ברמה זו ואילו סוחרים
אגרסיביים יחפשו כניסה נוחה כמה שיותר קרובה לאזור התמיכה שצוין לעיל בכדי לשמור על סטופ צמוד.
דלק קבוצה ) -(1084128החברה ,קבוצת דלק בע”מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו”ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל”ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה .בנוסף לכך קבוצת
דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה”ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את
פעילותה :דלק פטרוליום ,דלק נדל”ן ודלק השקעות ונכסים.
ניתוח טכני -המניה שוב נבלמה השבוע באזור של  90000נקודות וכשלה בפריצת רמה זו .כמו כן בירידות שבוע שעבר שוב
ראינו בלימה וקונים באזור של  82000נקודות .המניה למעשה נעה בתעלה אופקית ברורה מאוד כסוחרים לטווחים הקצרים
יחפשו קניות באזור השפל עם מימוש באזור ההתנגדות שצוינו .סוחרים סולידיים יכולים להכניס את המניה למעקב שכן
פריצה ברורה וסגירה מעל  90000נקודות תביא ליעד עולה לרמה של  95000ולאחר מכן .98000
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.
ניתוח טכני -המניה נבלמה השבוע  4פעמים באזור של  416000-417000נקודות כשביום חמישי המניה נזרקה לאזור הנמוך
השבועי לאחר המימושים שראינו בסיום שבוע המסחר .אזור תמיכה הקרוב נמצא סביב  372000נקודות אולם כל היפוך
מגמה לפני יכול לתת איתות נוח לסוחרים אגרסיביים עם סטופ ברור ,סולידיים ימתינו לסגירה מעל .420000

נפטא ) -(643015לחברה ישנם שני תחומי פעילות עיקריים:
 תחום חיפושי הנפט והגז והפקת בישראל ובארה"ב וניהול שותפויות מוגבלות שמטרתם חיפושי נפט וגז במדינת ישראל. תחום הנדל"ן :השקעות בנכסי נדל"ן והשכרה של נדל"ן מניב בישראל ואירופה.ניתוח טכני -המניה נעה בתעלה אופקית מתחילת השנה ,ניתן לראות סטיות שווריות בין מתנד ה  RSIלגרף המחירים שעשה
שפל קטן נמוך יותר מתחת ל  1340נקודות .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה נוחה סמוך לאזור התמיכה ואילו סולידיים ימתין
לפריצת ההתנגדות האופקית בצורה ברורה עם סגירה מעל  1455נקודות.
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 -אחת המניה החלשות בבורסה המקומית ,מניה שחזרה כמעט לשפל של שנת  2008וככל הנראה איבדה את
אמון המשקיעים מתחילה להראות מעניין .המניה נפגעה מהירידות האחרונות ויצרה שפל חדש בגרף היומי ) 3800נקודות(
אולם ביומיים האחרונים הפגינה עוצמה יחסית עם גידול במחזור הממוצע וסגירה מעל רמת  4200/30נקודות כשמחזורי
המסחר תומכים בעיקר לתקופה האחרונה .אפשרי לחפש כניסה נוחה עם סטופ בסגירה מתחת ל .4200

על רגל אחת
פמס ) – (315010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה ששברה תמיכת 10000
לאחרונה  ,בודקת שוב את רמה זו אבל הפעם מלמטה .רק יכולת פריצה  ,יאשר יעד על  , 11500מנגד כישלון  ,יחזק את
האתות השלילי .
רציו ) – (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נתונה לפני התנגדות חשובה
על רמת 57.7 -כאשר רק יכולת פריצה יאשר אתות חיובי ראשון עם יעד על  . 62התמיכה הקרובה נמצאת על . 55
דלק קבוצה ) – (1084128מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה בברור על תנועה רוחבית 90000--
 82000כאשר האתות יתקבל ביציאה מתבנית רוחבית זו עם יעד כגודל התבנית  ,עד אז רק למעקב.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנותsponser charts – http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
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.

