הסקירה השבועית של ספונסר – 28.10.2012
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 תנודתי במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .המדדים המובילים
עלו בכ 1.5% -בממוצע כל אחד ,למעט מדד המעו"ף שסיים בצד האדום בגלל ירידות שערים של כ 5% -במניות מלאנוקס ,נייס
ובזק .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות דיסקונט השקעות שזינקה בכ 17% -לאור הידיעות בתקשורת על מו"מ אותו מנהלת
קבוצת אידיבי עם הקרן האמריקאית  ,KKRמניית גבעות קפצה גם היא בכ 17% -בגלל ציפיות לאישור הקידוחים במגד 6,7,8
ומניית רציו עלתה בכ 16% -השבוע לאחר שפורסם כי חברה אוסטרלית שוקלת רכישה של כ 30% -במאגר לפי שווי גבוה
במיוחד של כ 7.5 -מיליארד דולר .מנגד ,מניות הכשרה אנרגיה ומודיעין צנחו בכ 62% -ו 36% -בהתאמה ,לאחר שפורסם כי
גם קידוח שרה נכשל ונמצא יבש.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 0.4% -בממוצע כשמדד התל
בונד  40בלט כשעלה בכחצי אחוז .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
)הגלילים( רשמו ירידות שערים של כ 0.1% -לאורך כל העקום ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בכ 0.1% -בעיקר
במח"מ )משך חיים ממוצע( הבינוני-ארוך .מחזורי המסחר נחלשו השבוע ועמדו על כמיליארד  ₪בממוצע ליום למעט יום
חמישי ,בו התרחש פקיעת אופציות המעו"ף והמחזור עמד על כ 2.3 -מיליארד .₪
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.62% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.19% -מדד הבנקים עלה ב ,2.00% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  0.56%ומדד נפט וגז עלה של  .3.16%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.3%לרמה של  3.874ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.6% -במהלך השבוע החולף ,סגר ברמה של  1210נקודות והשלים דשדוש בטווח צר בחודש
החולף .במהלך השבוע המדד נתמך ברמה של  1190הנקודות שמהווה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר ורק שבירה שלה
תהווה איתות שלילי .מלמעלה ,ניתן להבחין בגרף המצורף בהתנגדות הקיימת באזור  1240נקודות ורק פריצה שם תהווה
איתות קניה מחודש על המדד עם יעד ברמה של  1270נקודות ולאחריו ,היעד הבא נמצא באזור השיא של  1350נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בצורה משמעותית מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת )שישי( סביב רמה של 3.87
ש"ח לדולר ,לאחר שביום חמישי המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות קלות למרות שבמהלך יום המסחר נרשמו
ירידות על רקע שמועות כי סוכנות הדירוג פיץ' צפויה להוריד את דירוג החוב של ארה"ב ,לאחר שסוכנות הדירוג הכחישה את
השמועה המדדים עברו להיסחר בעליות .ועידת השוק הפתוח סיימה סבב דיונים בן יומיים ,במהלכו הודיעה כי בכוונתה לשמר
את שיעור הריבית האפסי עד לשלהי  .2015אמש פורסם נתון דורשי האבטלה לשבוע שהסתיים ב 20/10 -והציג ירידה ל369 -
אלף .בשבוע הקודם ,עמד מספר הדורשים על  388אלף ואילו התחזיות הצביעו על ירידה מתונה יותר ל 372-אלף .בנוסף,
פורסם נתון ההזמנות החדשות למוצרים ברי קיימא לחודש ספטמבר הציג קפיצה של  ,9.9%בניגוד מוחלט לתחזיות שצפו
ירידה בשיעור של  .13.1%בחודש הקודם ,סימן הנתון ירידה של ) 13.2%קרדיט ל .(IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר
שבר כלפי מטה את הרמה של  ₪ 3.90לדולר ,וכעת הוא צפוי לדשדש בשבועות הקרובים לאחר שנתמך בטווח הקצר מעל
רמת  ₪ 3.80לדולר ,כשרק עלייה מעבר לרמת  ₪ 3.90לדולר תשנה את הכיוון בטווח הבינוני.
מדד הבנקים – המדד פתח את שבוע המסחר במגמה שלילית והמשיך את המימוש אותו החל בסיום שבוע המסחר הקודם
כשהוא יורד בתחילת השבוע לאזור תמיכה סביב  1050שהוא הגבוה האחרון שנפרץ .בחסות הפקיעה המדד משך את מדד
ת"א  25השבוע וחזר לאזור התנגדות סמוך ל  1110נקודות בו נבלם ביום המסחר האחרון .האינדיקטורים הטכניים שליליים
ומראים שטרם הסתיים המימוש המדד ולכן זהירות נדרשת.
מדד נדל"ן  – 15המדד המשיך לדשדש השבוע וסיכם את השבוע כמעט ללא שינוי .כפי שניתן לראות בגרף המצורף לסקירה,
מתנד ה  MACDמבצע חיתוך דובי ולכן דרושה זהירות בעיקר לפני אזור התנגדות מהותי ואחרי מהלך עולה חזק מאוד .הצפי
שלנו הוא למימוש במדד שיכול להגיע לאזור  270/67נקודות.
מדד תא  – 75המדד נבלם בשבוע שעבר סביב  727נקודות ובצע תיקון בתחילת שבוע המסחר לאזור של  696/700נקודות.
ביום המסחר האחרון של השבוע עלה המדד לסגור פער מחירים פתוח מתחילת השבוע סביב  720נקודות שם גם סיים את
שבוע המסחר .טכנית המדד לאחר מהלך עולה ממתין להמשך תנועה ,נעילה ברורה מעל  727/8ככל הנראה תביא להמשך
המהלך החיובי ,מנגד היפוך ברמות האלה יכול להביא למימושי מחירים ואף שבירה של אזור הביקוש סביב  696-700נקודות.

מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מדשדש בטווח צר שבין 7200-7500
הנקודות לאחר שנתקל בהתנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  7500הנקודות .פריצה כאן,
תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור  8150הנקודות .התמיכה כאמור ,נמצאת ברמה של 7200
הנקודות ושבירה ברורה שלה תשנה את המגמה בטווח הבינוני.
מדד  – S&P 500בסקירה בשבוע שעבר ציינו שהתיקון העולה יכול לפתוח מרווח יורד ואכן ,בסיום שבוע המסחר הקודם ראינו
מימוש חד שהחזיר את המדד כמעט לרצועת התמיכה התחתונה מעט מעל  1420נקודות .השבוע שבר המדד את התמיכה
שהחזיקה אותו בחודש האחרון .תמיכה פסיכולוגית וטכנית נמצא סביב ) 1400מעט מתחת לכך( והיעד היורד הינו לכיוון 1380
נקודות.

ניתוח מניות
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 – המניה אכן הגיעה סמוך ל  4200השבוע ובהמשכו המשיכה לדשדש בטווח מסחר צר ,התבנית הטכנית דובית
בשלב זה וייתכן מאוד שנראה בשבוע הקרוב שבירה של  4200נקודות עם יעד מהיר לכיוון  4100/4000נקודות ,עוד נציין את
הקרבה לאזור התנגדות ושיא כל הזמנים בנייר סביב .4500
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.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – המניה חזרה ביום המסחר האחרון לאזור הגבוה השנתי סביב רמה של  1580/90נקודות ,ניתן לראות בגרף
המצורף שהאזור שצוין הינו אזור התנגדות מהותי שהחל במפולת של חודש אוגוסט שעבר .לאחר הראלי האחרון יהיה קשה
מאוד לפרוץ את הרמה הנ"ל בלי תיקון מהותי במניה .אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  1500נקודות.
אפריקה ) – (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – המניה בצעה מהלך עולה חזק מאוד ב  3גלים ,אחרי כל גל הגיע תיקון בן  2-3ימים ומיד גל עולה אחריו .המניה
סיימה השבוע גל עולה שלישי סביב רמה של  1000נקודות שבלם את המניה פעמיים 2 .ימי המסחר האחרונים היו חלשים
ובליווי מחזורי מסחר נמוכים דבר המעיד על החלשות הקונים ברמות האלה .ירידות שערים ביום המסחר הבא יסיים את
המהלך העולה בסבירות גבוהה מאוד ויציאה לתיקון ,תמיכה ראשונה קיימת סביב  910נקודות שהוא הנמוך של יום רביעי
האחרון .יעד לתיקון הינו רמת  850/20נקודות.
דלק קבוצה ) - (1084128החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,בין פעילותיה ניתן לראות את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני  -המניה פרצה לאחרונה פרצה במסגרת התיקון העולה את התחום  ,55000-59400כאשר איתות יציאה מתחום
זה מאשר איתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה .לאחרונה המניה ננעלה כשהיא מעל להתנגדות על רמת 65000
והמשיכה במסע העולה ואף פרצה את התנגדות אזור  .70000אין ספק כי המניה במומנטום חיובי ברור אך עם זאת התמונה
הטכנית שכעת רוויה יכולה לאשר מימוש כל שהוא .ואכן מימוש כזה ראינו בשבועיים האחרונים לסירוגין כאשר רמת אזור
 69270-70000מהווה תמיכה קרובה .איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל רמת 75700-ובשילוב  76000בנתוני גרף
הפוינט שם לרמת התנגדות זו משמעות מיוחדת ברמה היסטורית .עוד נציין כי ברמת ההתנגדות הנוכחית שקיימת נמצא גם
תיקון עולה פיבו שני שליש למהלך המימוש העמוק הקודם .לסיכום ,איתות חיובי קיים ,עם זאת התנגדות משמעותית לפנינו
בשילוב אינדיקטורים טכניים גבוהים העלול להמשיך את המימוש בקרוב.

חברה לישראל ) - (576017החברה ,הינה חברת אחזקות ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני  -המניה פרצה לאחרונה קו מהלך יורד ראשי ברור וחשוב שהתנגד לאחרונה .כעת ניתן לראות כי אזור ,260000
מהווה רמת התנגדות במונחי נעילה ,רמה שלאחרונה נכשלה המניה מלפרוץ אותה .לכן רק נעילה מעל רמה זאת יאשר איתות
נוסף במסגרת התיקון העולה הנוכחי .רמת  240000מהווה תמיכה קרובה בשילוב קו מהלך עולה של התיקון האחרון .עוד נציין
כי המניה עדיין לא נתנה איתות חיובי של טרנד עולה מעבר לטווח הקצר למרות השיפור שראינו לאחרונה .לסיכום התכנסות
מחירים בתחום  240000-260000כאשר האיתות הבא יהיה ביציאה מתחום זה.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד הינו חברת אחזקות המחזיק ומשקיע בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים,
פיננסים ואגרו כימיה .אחזקות בולטות :סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -בחרנו להעלות את הגרף החודשי של המניה עקב תנודות חדות בזמן האחרון .לפי גרף זה ניתן לראות בברור כי,
רמת  1458שנבדקה השבוע היא רמת התנגדות מהותית בשלב זה במונחי הנר החודשי .יכולת המניה לנעול בנר חודשי כלומר
בעוד כשבוע מעל רמה זו ,יאשר איתות חיובי במניה מעבר לטווח הקצר .תמונת המתנדים מאשרים איתות חיובי במתנדים
המרכזיים ,לפחות איתות ראשוני ,כך שנראה כי הצפי לפריצת רמה זו הגיונית כעת .השבוע נועלת המניה מעל רמת התנגדות
שצוינה.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות כי המניה הסתובבה על תמיכה מהותית 500
במונחי גרף שבועי והחלה תיקון עולה .לאחרונה גם פרצה קו מהלך יורד ואת רמת .550יש לציין כי באחרונה עת הגיעה המניה
לרמת  650קבעה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר בגרף הארוך טווח .עם זאת בגרף היומי ניתן לראות רוויה שהוציאה מימוש
כאשר התמיכה נמצאת על רמת 600כתמיכה קרובה .אזור  680מהווה יעד קרוב.
פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה וכפי שנכתב בשבוע הקודם מאוד רוויה על כל
המשתמע מכך .למרות הרוויה המשיכה המניה השבוע להתקדם ופרצה את  2200מה שמאשר איתות חיובי מעבר לטווח
הקצר ,היעד הבא נמצא סביב  .2400יעד זה שהוזכר לפני שבוע הושג ומכאן יצאה המניה שוב למימוש .תמיכה קרובה עומדת
באזור  ,2100עם גאפ פתוח על רמת  .2040כאמור המניה נותנת איתות חיובי ברור מעל לטווח הקצר כעת.
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  13500ובנוסף גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור והיא גם נהיית אטרקטיבית מבין מכלול מניות המעוף עקב נעילת הסייקל היורד ארוך הטווח שחוותה המניה בתקופה
האחרונה .בגרף היומי לאחר שהגיעה לרוויה טכנית ,פתחה במימוש כאשר רמת  13660מהווה תמיכה קרובה למימוש הנוכחי.
קמהדע ) - (1094110מניות החברה נסחרות במדד יתר  .50טכנית ,ניתן לראות על הגרף ,מגמה רוחבית בחודשים האחרונים
בתחום  .2540-3050לאחרונה מדשדשת המניה מעל רמת התמיכה ,כאשר גם ניתן לראות קו מהלך יורד לטווח הקצר שנוצר
באזור  .2750רמה זו לאחרונה נפרצה ולכן לפי הצפי הגיעה המניה סמוך לתקרת הטווח הרוחבי שצוין כאן ובשלב זה נכנסת
לרוויה בתמונת המתנדים שמוציאה מימוש שבינתיים מתבטא רוחבית מעל תמיכת  2800נק' .האיתות הבא יתקבל בפריצת
תקרת הדשדוש קרי  3050או בשבירת  2800כאמור.

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.

