הסקירה השבועית של ספונסר – 28.07.2013
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 רגוע יחסית במגמה מעורבת .מדדי התקשורת והגז ונפט בלטו בעלות
של למעלה מ 2% -בממוצע ,מדדי היתר ,המעו"ף ות"א  011סיימו כמעט ללא שינוי ומדדי הבנקים ,ת"א  57והבנקים ירדו
בממוצע כאחוז כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות דסק"ש ,סרגון ומניות הסלולר פרטנר וסלקום שעלו בכ 7% -כל
אחת .מנגד ,מניית סיליקום צנחה בכ 01% -ומניית טאואר ירדה בכ 9% -נוספים והשלימה מהלך יורד של כ 22% -מתחילת
השנה .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד למעט יום חמישי בו המסחר עמד על כ 0.7 -מיליארד ש"ח בעקבות פקיעת אופציות
המעו"ף לחודש יולי.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כ .1.0% -אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ (משך זמן
ממוצע) הקצר אולם ירדו בכ 1.27% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) גם הן עלו בצורה מתונה בטווח
הקצר-בינוני וירדו בכ 1.07% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,9..0% -מדד ת"א  57ירד ב ,...1% -מדד הבנקים ירד ב ,..1.% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  ..11%ומדד נפט וגז עלה ב ....1% -בשוק המט”ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה של
 3.757ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.2% -במהלך השבוע החולף ,והשלים מהלך עולה רצוף של כ 2% -מתחילת החודש ,לאחר
שנתמך כצפוי מעל רמת התמיכה שנמצאת באזור  0091הנקודות .המדד סיים את המסחר השבוע ברמה של  0229נקודות.
כרגע ,רק שבירה של רמת התמיכה באזור  0091נקודות ,תבשר על מגמה שלילית לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה השוכנת
ברמה של  0017נקודות ,אולם המשך עליות בארה"ב לא ישאירו ברירה לשוק המקומי ,אלא להמשיך ולעלות לכיוון רמת 0271
הנקודות .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך לדשדש מול השקל גם בשבוע החולף כמעט ללא שינוי ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה
של  3.757ש"ח לדולר .המסחר בוול סטריט (חמישי) נחתם בעליות שערים למרות שנפתח במגמה מעורבת ,כשברקע יצאו
נתוני מאקרו מעורבים וסימנים המצביעים על האטה בצמיחה הגלובלית .במקביל ,אירופה המשיכה לפרסם נתוני מאקרו
מעודדים ,שיעור האבטלה בספרד ירד באופן לא צפוי .האבטלה ירדה ברבעון השני ל ,21.3% -לעומת רמה של 25.2%
ברבעון הראשון .ב בריטניה התפרסמו היום הנתונים הראשוניים לתמ"ג הבריטי ברבעון השני ,שצמח בקצב של  .1.1%טרם
פתיחת המסחר פורסמו נתוני הזמנות המוצרים ברי-קיימא בחודש יוני ,שזינקו ב 2.2%-לעומת צפי לעלייה של .2.3%
התביעות השבועיות לדמי אבטלה רשמו עלייה של  5,111כ 323-אלף ,בהתאם לצפי מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש סביב
אזור  3.11ש"ח לדולר ונתמך מעל אזור  3.77ש"ח לדולר ,אם לא תהיה הפתעה חדשה ,המטבע האמריקאי צפוי להמשיך
ולדשדש ברמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף (משנת
 )0991מדד המניות הגרמני נתמך והצליח לעלות חזרה מעל לרמת  1111הנקודות בעזרת עלייה חדה של כמעט  7%מתחילת
החודש ,ובאזור זה ייבחן בימים הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים הפגין חולשה השבוע כשהוא למעשה בלם את עליות השערים במדד ת"א  .27טכנית אין חדש,
דשדוש רחב בין  0011ל  0211נקודות כשביום המסחר האחרון של השבוע קבלנו תמיכה סביב  0035על פתח גאפ עולה.
כניסה לאזור הגאפ תהווה סימן של חולשה ואף אפשרות לתיקון לכיוון התמיכה החזקה סביב .0011
מדד הנדל"ן  – .1מדד הנדל"ן נבלם סמוך מאוד לשיא השנתי סביב  317-1נקודות ויצא השבוע לתיקון יורד .טכנית הירידות
האחרונות במדד מתונות יחסית ואינן חדות ,דבר שיכול להביא דווקא לסיכוי תקיפה נוסף של השיא השנתי ואזר ההתנגדות
המהותי שהוזכר לעיל .מנגד המשך מימוש ובקצב חד יותר יסמן אולי יציאה למימוש משמעותי יותר.
מדד היתר  – 19מדד היתר המשיך להיות חזק גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא חוזר לרמות השיא השנתיות סביב 732
נקודות .ביום המסחר האחרון קבלנו בלימה סביב אזור הגבוה האחרון וישנה אפשרות פוטנציאלית לתקרה משולשת לטווח
הקצר .נסיגה מ רמות השיא תאשר את הנחה זו וסוחרים אגרסיביים כבר יכולים לחפש שורט על המדד דרך תעודות סל,
הסטופ יהיה בפריצה של הגבוה האחרון.

ניתוח מניות
לאומי ( – )49.4..בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם .הבנק מאורגן
ב 2-קווי עסקים :הבנקאות העסקית ,הבנקאות המסחרית ,הבנקאות הפרטית והבנקאות הקמעונאית .חלק מהשירותים
הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,שוק ההון ,משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני -חלק מהחולשה של מדד הבנקים בשבוע האחרון הגיע ממניית לאומי שממשיכה להיצמד לאזור הנמוכים האחרונים
סביב  . 0011-0211להערכתנו המניה מכינה דווקא שבירה של אזור התמיכה החשוב סביב  0011נקודות שיכול להאיץ את
המגמה השלילית .מנגד ,סוחרים אגרסיביים שחושבים בשונה מאיתנו יכולים לקחת פוזיציה אגרסיבית על המדד סמוך לאזור
התמיכה עם סטופ קצר ונוח.
מזור ( – )..94111החברה ,מזור רובוטיקה בע"מ ,פועלת בתחום ניתוחים מונחי הדמיה ,שעיקרו הכוונה ,מיקום וניווט של
כלים כירורגים בדייקנות גבוהה ובפולשנות מזערית בזמן הניתוח.
ניתוח טכני -בשבוע שעבר ציפינו לקבל ריבאונד עולה שאכן הגיע והביא את המניה עד לאזורי התמיכות שנשברו סביב 2211
אופקית וקו המגמה העולה שנשבר .שבוע המסחר הקרוב יהיה מעניין ,האם נקבל המשך מימוש במניה או שיאים חדשים.
דעתנו היא שהתיקון הי ורד האחרון היה מעט עמוק מידי והתיקון העולה של השבוע האחרון שאכן הגיע הינו אפשרות נוחה
לדלל אחזקות סמוך למחירי שיא היסטוריים.
כיל ( )41.9..החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  3מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה תחומים נוספים כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית בגרף השבועי באזור  .3911איתות שלילי זה הינו
מהותי כעת ורק יכולת חזרה מעל לקו המגמה ,קרי מעל לרמת  2111יאשר בברור את סיום המגמה היורדת .לפי הגרף
השבועי המצורף ,נראה כי התמיכה הבאה החשובה נמצאת באזור  .3490-3500תמיכה חשובה זו נבדקה גם השבוע פעם
נוספת .נוסיף עוד כי ההתנגדות המיידית כעת עומדת ברמת  3111בעוד המהותית על  .3177רק יכולת נעילה מעל 3177
יאשר איתות ברור לתיקון עולה המשכי.
אלביט מערכות ( ).91..4.החברה 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 .27
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה 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 כעת
רמת  01111מהווה התנגדות מידית ויכולת נעילה מעל ישלח המניה לעבר היעד הבא באזור  .01711התמיכה המהותית כעת
נמצאת על קו תמיכה עולה לטווח הבינוני ברמת אזור  ,07211רמה שנבדקה ביום המסחר האחרון.
מזרחי טפחות ( )401.91התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית ,קמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .27
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות תחת מימוש לאחרונה כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור לטווח
הקצר +קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת  3121במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  .+2111בשלב זה כאמור המניה עדיין תחת
מימוש כאשר השבוע נכשלה המניה בפריצת קו מגמה יורד זה פעם נוספת .התמיכה הקרובה החשובה נמצאת כעת באזור
.3111
בזן( )41094.1החברה בתי זקוק לנפט עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים :זיקוק ,פולימרים וארומטיים .בין היתר
מייצרת פוליאליטן ופרופיאלן .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .27
ניתוח טכני -המניה לאחרונה נסחרת לאחר מהלך יורד חד יחסית .לאחרונה הגיעה המניה עד לתמיכת  071שהיא תמיכה
אופקית היסטורית ונתנה נר היפוך ברור וחד בשילוב מחזורי מסחר גבוהים מעל לתמיכה זו .אישור זה מהווה איתות לתחילת
תיקון עולה במניה כאשר כעת רמת  011מהווה התנגדות קרובה שהשבוע המניה נכשלה בפריצתו .בכל מקרה המניה כעת
נסחרת מתחת קו מהלך יורד לטווח הקצר כאשר רמת ההתנגדות שם נמצאת באזור  .017ככלל אין איתות חיובי משמעותי
ללא פריצת קו המהלך היורד לטווח הקצר כאמור.

על רגל אחת
שופרסל ( )111991מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן
ונמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0312רמה שהגיעה אליה לאחרונה ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  0312היא די חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה (בינתיים מימוש מינורי רוחבית) .אזור  0271הינו אזור תמיכה
חשוב .נציין כי השבוע ננעלה המניה בסמוך לרמת ההתנגדות על  0312וזאת לאחר כשלה פעם נוספת בפריצת התנגדות זו.
קמה דע ( ).90...0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במסלול עולה בברור
והיי תה תחת מימוש לאחרונה ,ולאחר מכן השלימה את גובה המימוש עד לרמת השיא ואף מעט מעל .בשלב זה אזור 2511

במונחי נעילה מהווה את רמת ההתנגדות כאשר אזור  2211את קו התמיכה הקרוב החשוב .כל זאת תחת מבנה טכני רווי
הנוטה למימוש .מה שאומר כי מימוש נוסף יכול להגיע בשלב זה .רק שבירת  2211במונחי נעילה יאשר איתות שלילי לטווח
הקצר .השבוע ראינו דשדוש בתחום  2211-2511כאשר התמונה הטכנית במסלול יציאה מרמות רוויה.
בבילון( )..9.444מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה פרצה התכנסות
מחירים עולה כאשר היעד הסופי נקבע כעת ברמת  2111בעוד התמיכה הקרובה נמצאת על רמת  ,2271קרי תקרת התבנית
שנפרצה לאחרונה .רק נעילה מתחת לרמת התמיכה יאשר איתות שלילי ראשון וביטול היעד שנקבע.
ישראמקו( )4949.1יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי השבוע המניה פרצה קו מהלך
יורד לטווח הקרוב ,מה שאומר כי היעד הקרוב הינו  .13.1איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל רמה זו.
אפריקה( )4..9.4מניות החברה עדיין נמצאות טכנית תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי .בשלב זה רמת 111
מהווה התנגדות מיידית לכל תיקון עולה בעוד שרמת  551שהייתה התמיכה הקרובה נשברה השבוע ,ולכן הופעל איתות שלילי
נוסף עם תמיכת  522בשלב זה.
אורמת( )4499.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה בשבועות האחרונים נסחרת במהלך
רוחבי ,אולם מתחת קו מהלך יורד ברור .איתות חיובי ליציאה מתחום רוחבי זה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  2221וקו
מהלך יורד .נציין תמונה טכנית בתחום הרמות הגבוהות שהחלה אוורור השבוע ,ואכן המניה כשלה שוב בפריצת קו המגמה
היורד .התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת אזור .2011
אינסולין( )..49.4.מניות החברה פרצו השבוע בברור קו מהלך יורד לטווח הקצר ובמחזורים ערים .המניה גם סיימה מעל
ההתנגדות הקרובה על  ,235.9מה שאומר שכאן נמצא התמיכה העולה הקרובה לסוחרים במונחי נעילה .ההתנגדות הבאה
נותרת ברמת .271-271
סלקום( )..9.19.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27טכנית ,התנועה העולה קיימת עדיין כאשר המניה ננעלת סביב
אזור התנגדות על  3925וזאת תוך תמונה טכנית רוויה .הסיכוי כעת למימוש עולה משמעותית ,ולכן זה זמן מימוש לסוחרים ולא
זמן קניה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser 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.

