הסקירה השבועית של ספונסר – 28.08.2011
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 שבוע מסחר תנודתי במיוחד שנפתח ביום ראשון בו המדדים פתחו בירידות חדות של
למעלה מ 4% -אולם סיימו בעליות שערים נאות .מדדי המניות המובילים נסחרו השבוע במגמה מעורבת כשמדדי המעו"ף
והבנקים עלו בכ 2.5% -בממוצע ומנגד ,מדדי הנדל"ן ות"א  75ירדו בכ 2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטו לטובה
מניות הראל השקעות ,נפטא ופריגו שעלו בכ 10% -בממוצע כל אחת כשהאחרונה משלימה מהלך מדהים של כמעט 50%
מתחילת השנה .מנגד ,בלטו לרעה מניות נייר חדרה ,נורסטאר ושופרסל שירדו בכ 12% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה שלילית כשמדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ  0.5%בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות רשמו גם הן ירידות שערים קלות בטווחים הקצרים וירידות חדות יותר בטווח הארוך .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.5% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בטווחים הארוכים בכ.1.1% -
מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.22% -מדד ת”א  75ירד  ,1.52% -מדד הבנקים עלה ב ,2.87% -מדד הנדל”ן  15רשם
השבוע ירידה של  3.86%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .1.48%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 0.8%לרמה של  3.615ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.2% -לאחר שבוע מסחר תנודתי במיוחד וסגר ברמה של  1089נקודות לאחר שבתחילת
השבוע רמת  1050הנקודות אותה ציינו כתמיכה משמעותית בשבועות האחרונים הוכיחה את עצמה והצליחה להחזיר את
המדד לטריטוריה החיובית .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף התמיכה המשמעותית אכן נמצאת ברמת  1050הנקודות
והיא נקודת המפתח של המפולת הנוכחית .רק שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי מחודש .מנגד ,רמת  1150הנקודות
מהווה התנגדות מקומית.
מדד הבנקים -מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר בירידות חדות ובסיכום שבועי קוטע רצף של  4שבועות אדומים ועולה כ
 .2.9%טכנית ניתן לראות בגרף לטווח הקצר שהמדד נבלם באזור של  1028/30נקודות (פרט "לרעש" של יום ראשון שעבר)
טכנית כניסה לסוחרים אגרסיביים תתבצע סמוך לאזור התמיכה שצוין עם יעד ראשון לאזור ההתנגדות סביב  1100נקודות.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן נועל שבוע מסחר שלילי שבסיכומו מאבד עוד  3.9%מערכו ,טכנית ניתן לראות את אזור הדשדוש
בו המדד נמצא בשלושת השבועות האחרונים ,אזור התנגדות נמצא סביב  ,273/6תמיכה באזור  256ומתחת הנמוך התקופתי
סביב  .251סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה סביב רמות התמיכה וטריידים קצרי טווח.
מדד היתר  -50שבוע מסחר רגוע יחסית עבר על מניות היתר שממשיכים להיסחר בטווח מסחר מאוד ברור לטווח הקצר
 320/2אזור התנגדות ,מנגד אזור של  300מהווה רמת תמיכה הן בגרף הקצר והן בגרפים ארוכים יותר .ניתן לסחור את הטווח
שנוצר ע"י קניה סביב רמות תמיכה ומכירה באזור ההתנגדות כשהסטופ ברור בסגירה מתחת ל  300נקודות.
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו
יורק .מדד הנסד”ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .אזור התמיכה סביב רמת מחיר של  2035נקודות מחזיק את המדד גם השבוע כשאנו
רואים נגיעה שלילית באזור בשלושת השבועות האחרונים ומשם עולה המדד לאזור של  2150שמהווה אזור ביניים בגרף ,גאפ
פתוח ברמה של  2159נקודות כמעט ונסגר ביום המסחר האחרון (חמישי) אך המדד חזר לרדת לאחר יומיים חיוביים .למעשה
המדד נותר בטווח מחירים צר כך שגם אם ימשיך לעלות היעד העולה הינו סביב אזור ההתנגדות סביב  2200/20נקודות ולא
מעבר לכך בשלב זה.
מדד  FTSEבריטניה -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים בשבוע החולף לאחר שנתמך בצורה יפה מאוד מעל
רמת  4800הנקודות ומשם רשם עליות שערים חדות .רמת  4800הנקודות החזיקה מעמד גם לפני שנה ולעת עתה נראה
שהיא מהווה התחתית של התיקון הנוכחי כלפי מטה.
שקל-דולר  -המטבע האמריקאי רשם עליות שערים של כ 0.8% -בסיכום שבועי לאור אי הוודאות ,המצב הבטחוני והתחזקות
המטבע האמריקאי גם בעולם ונסחר ברמה של  3.615ש"ח לדולר .כעת ,המטבע צפוי להמשיך ולעלות עם תיקונים בדרך ובכך
קיבל איתות קניה לטווח הבינוני-ארוך עם יעד ראשוני ברמה של  3.70ש"ח לדולר.

יורו/דולר  -עדיין אין הכרעה ביורו דולר והצמד עדיין נסחר בתוך התכנסות מחירים בצורת משולש ,ניתן לשים לב למחטים של
הנרות היומיים ברמות הגבוהות –זהו סימן לכך שהשוק דוחה את הרמות הגבוהות שמעל  1.45והמוכרים מבוצרים שמה.
הרמות החושבות כרגע הן  1.4550ו 1.4280-סגירה מעל או מתחת תיתן את האיתות להמשך .
פאונד/דולר  -הצמד שבר תבנית של ראש וכתפיים לסיום המגמה העולה  ,ביחד עם שבירת התמיכה  1.6470שהחזיקה את
הצמד במשך מס' פעמים ושבירת קו מגמה עולה  ,ההנחה הטכנית היא שהפאונד הולך ל 1.6260-לבדיקה חוזרת ומשמה אם
נקבל שבירה היעד יהיה באזור ה .1.600-רק פריצת  1.64תחזיר את הצמד למהלך עליות.
דולר/יין  -בהתאם לסקירה הקודמת מי שחיפש לונג ברמות השפל נהנה ממהלך עליות לא מבוטל שהגיע עד  , 77.70בשלב
הזה היין חזר להתחזק והדולר נחלש אך יש לחכות לסוף היום כדי לקבוע את הכיוון של הצמד ,סגירה מעל 77.20-77.30
תביא להמשך התחזקות הדולר מול היין אך מנגד במידה והצמד סוגר מתחת לרמה הנ''ל הכיוון יהיה חזרה לירידות עד 76.30-
.76
זהב  -בהתאם לסקירה השבועית הקודמת – הזהב אכן נסק ל $1900-ומשם התחיל הזהב ליפול עד שהגיע בנמוך שלו ל-
 ,$1700יש לשים לב שהגאפ הפתוח ב $1660-עדיין לא נסגר ושמה נמצא היעד במקרה והתיקון הטכני לעליות ימשיך .יש
לציין שהזהב סיים את יום המסחר אמש בנר פטיש עוצמתי והקורלציה עם השווקים היא הפוכה -במקרה של ירידות בשוק
הזהב יעלה ולכן במקרה והיום נקבל ירידות עקב נאומו של ברננקי נראה את הזהב ממשיך את הנסיקה שלו למעלה לבדיקת
השיא שאליו הגיע בתחילת השבוע.
כסף  -הכסף משבוע שעבר פרץ בהתאם לציפיות את השיא  $42.23והמשיך לעבר היעדים הבאים עד שנעצר ב, $44.50-
הכסף בנה שפל עולה נוסף וההנחה הטכנית היא עדיין ללונג כל עוד לא נבנה שפל יורד מתחת ל . $39.90-במידה והכסף
יפרוץ את  $42.23חזרה מגמת העליות תתחדש .
נפט  -הנפט לא מצליח לפרוץ את ההתנגדות  $86.60כבר יומיים ,קיבלנו  2נרות היפוך של חזרה לירידות אך עדיין לא רואים
המשכיות של מגמת הירידות ולכן המצב שם כרגע גבולי ,פריצת  $86.60תוציא מהלך עולה עד  $89.70ואילו שבירת $83
תביא להמשך המגמה היורדת עד  $80ו. $75-

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 נסחרת תחת מהלך יורד ברור ,כאשר רמת התמיכה הקרובה והחשובה שוכנת ב  4900נק' ואילו
ההתנגדות החשובה ברמת  5200נק' ,פריצה או שבירה של אחת מהרמות הנ"ל תיתן את האיתות למהלך הבא בנייר .במקרה
של שבירת התמיכה הקרובה הנייר ילך שוב לעבר רמת השפל האחרון שסומן בין  4500ל  4600נק' ולכן את הסטופ בשלב זה
נציב על .4900
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 נסחרת תחת מהלך יורד ברור ,רצועת תמיכה הקרובה והחשובה שוכנת בין  1360ל  1395נק' ואילו
ההתנגדות ב  1455נק' ,פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יתנו את האיתות לכיוון הבא בנייר .קניית הנייר תתאפשר בפריצת
 1455או לחילופין בסמוך לתמיכה שצוינה עם סטופ צמוד בשני המקרים.
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.
ניתוח טכני  -נסחרת תחת רצועת התנגדות בין  192ל  200נק' וכל זמן שכך היא שלילית לכל הטווחים .יחד עם זאת ראינו
לאחרונה תמיכה כפולה ברמת  170שמשמשת כעת תמיכה מהותית לנייר.
בזק ( - )230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים . רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
 -תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת(.

 טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר’  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני  -המניה נסחרת תחת מהלך יורד ברור כאשר התמיכה הקרובה ברמת  750נק' ואילו ההתנגדות ברצועה שבין 805
ל  815נק' ,יציאה מאחד הצדדים שצוינו תיתן את האיתות למהלך הבא בנייר.יחד עם זאת אציין כי לדעתי קניה של הנייר עם
סטופ ברמת  750מעניינת ועם סיכון סביר ביחס לסיכוי
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  -מבט טכני מראה כי המנייה שכללית נמצאת תחת מגמה יורדת ,נמצאת כעת גם תחת קו מהלך יורד לטווח
הקצר כפי שניתן לראות היטב על הגרף .רק פריצת רמת  ,1340כלומר קו המהלך היורד לטווח הקצר ,יחדש את האיתות
לתיקון עולה .בשלב זה המנייה נמצאת תחת איתות שלילי  ,כאשר התמיכה החשובה הקרובה נמצאת בשפל היורד האחרון
על.1182-
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  -מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נותרת מעל קו מהלך עולה קצר טווח המבטא את התיקון העולה האחרון שראינו
במניה .ביום המסחר האחרון ננעלה המנייה בדיוק על תמיכת קו זה  ,ולכן יום המסחר הבא יאשר את האיתות ההמשכי ,כאשר
שבירת התמיכה במונחי סגירה יאשר את היעד לשפל האחרון על  .280000לעומת זאת יכולת פריצת רמת קו המגמה היורד
ברמת  320000-יאשר המשך תנועת תיקון עולה .סה"כ המנייה עדיין תחת מגמה יורדת כאמור.

על רגל אחת
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב ,לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז'' .טכנית היא נקבעת
בחו"ל  ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש רמת  40דולר בגרף השבועי ממשיכה להיות
התנגדות חשובה  ,וכל עוד שאין פריצה כאן – אין איתות לתיקון עולה  ,למהלך היורד של המגמה העכשווית .התמיכה
המשמעותית כעת הינה באזור  35דולר.

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.
ל גבי 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.

