הסקירה השבועית של ספונסר – 29.01.2012
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 – בבורסה בת"א נרשמה השבוע מגמה מעורבת בזכות מסחר חיובי ואווירה אופטימית ביום חמישי .מדדי
המניות המובילים המובילים נסגרו כאמור במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי המעו"ף ,ת"א  75והנדל"ן ירדו בכ1% -
בממוצע ומנגד ,מדדי הבנקים וגז ונפט עלו בכחצי אחוז כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות ריטליקס ,רציו ,בזן
ופרולור ביוטק שעלו בכ 5% -כל אחת .מנגד ,מניות כלל ביטוח ,פרטנר שקיבלה המלצה שלילית מכלכלני סיטי וכלל
ביוטכנולוגיה )שספגה קריסה במניית הבת של די פארם בעקבות כשלון בניסוי המרכזי שערכה( ירדו בכ 11% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות .מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית ורשמו
ירידות שערים קלות של כ 0.1% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד )הגלילים( עלו לאורך כל העקום בכ 0.25% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו מעט בטווחים
הבינוניים וירדו במח"מ הארוך בכ .0.2% -מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על מתחת למיליארד ש"ח ביום
בכל ימות השבוע חוץ מיום חמישי בו נערכה פקיעת אופציות המעו"ף והמחזור עמד על כ 2.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.56% -מדד ת"א  75ירד  ,1.34% -מדד הבנקים עלה ב ,0.52% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.55%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .0.57%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 0.6%לרמה של  3.76ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1130נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  1000הנקודות )שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה
ומשמעותית( תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.76ש"ח לדולר לאחר שאירופה
סיימה את יום המסחר אתמול בעליות נאות של כ 1.5% -לאחר שפורסם כי הנושים הפרטיים של יוון נסוגו מעט מעמדתם
והסכימו לרדת מהדרישה לריבית של  4%באגרות החוב שיקבלו לידיהם במסגרת ההסדר החדש .הפרסום לא אושר והצדדים
עדיין מתדיינים .לעומת זאת בארה"ב הבורסות סיימו בירידות של כ 0.5% -לאחר שהדרישות לדמי אבטלה טיפסו ב 21-אלף
ל 377 -אלף דרישות בשבוע ,התחזיות צפו כי מספר התביעות יעמוד על  370אלף ובנוסף איכזבו גם מכירות הבתים החדשים
שירדו בדצמבר ב .2.2% -צפי הכלכלנים היה לעלייה של 1.6%במכירות הבתים לקצב שנתי של  315אלף בתים) .קרדיט ל-
 .(IFOREXכעת כל עוד הדולר נסחר מעל איזור התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ידשדש בשבועות
הקרובים כשהיעד הראשון נמצא באיזור  3.90ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -מדד הבנקים מצליח לסיים שבוע חלש בשוק עם גבוה חדש ונעילה הגבוהה ביותר מזה כחודשיים בקירוב ,כל
עוד יצליח המדד להתבסס מעל  1000/7נקודות סביר שנראה אותו מתמודד עם ההתנגדות הבאה באזור של 1025/30
נקודות שהיא גם התנגדות מהותית האחרונה לפני אזור של  1100נקודות.
מדד ת"א  – 75המדד יצא לתיקון יורד עוד בסוף השבוע שעבר לאחר שהגיע קרוב מאוד לאזור התנגדות סביב  750נקודות.
בשני ימי המסחר האחרונים היה ניסיון לתיקון עולה שלא צלח דבר שמעיד החלשות הקונים .ישנה אפשרות לחפש את השורט
בהיפוך האגרסיבי הראשון למטה או לחילופין בירידה מתחת ל  720נקודות ,עם אפשרות לסגירת הגאפ ב  707כיעד מהיר
לטווח הקצר.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי עלה בימים האחרונים לאחר שפרץ בצורה יפה גם את ההתנגדות ברמת
 5750הנקודות ולדעתנו למעט עצירות קטנות בדרך הוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים .רק ירירה מתחת לרמה של
 5600נקודות תשנה את התחזית האופטימית.

ניתוח מניות
הוט ) -(510016החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה )במישרין או
בעקיפין( ,באספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים בפריסה ארצית.
שירותי קבוצת הוט כוללים שירותי גישה לאינטרנט מהיר רחב פס על גבי תשתית הכבלים ללקוחות פרטיים ועסקיים ,אספקת
ציוד קצה הנדרש למתן השירותים ותחזוקה ,שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,שירותי תמסורת
ותקשורת נתונים ,שירותי גישה מרחוק ,שירותי  IP-VPNוכן שירותי תשתית  -הפצת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים עבור
החברה ושירותי מוקדי שידור .הוט משווקת את שירותיה תחת שם המותג .HOT
ניתוח טכני  -המהלך העולה של המניה השבוע היה חלש משציפינו והיא הגיעה רק לאזור של  4730בגבוה השבועי ,המניה
נעלה את המסחר על אזור תמיכה משמעותי סביב  4400נקודות אולם הפעם תבנית המחירים היורדת ביחד עם כלים עולים
שמתקצרים מפעם לפעם מחזקים את ההנחה שהפעם זה לא יחזיק .שבירה של אזור התמיכה סביב  4400בצורה ברורה יביא
ליעד יורד ראשוני סביב  4000נקודות.
סלקום ) - (1101534החברה ,סלקום ישראל בע"מ ,הינה חברת תקשורת סלולרית המספקת מגוון שירותים ביניהם :שירותי
טלפון סלולרי ונייח ,שירותי נדידה לתיירים בישראל ולמנויי סלקום בחו"ל ושירותים נוספים בתחום המוסיקה ,וידאו ,המשרד
הנייד ועוד .החל מ 2006-מספקת סלקום שירותי טלפון קווי בישראל ,לצד שירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
מערך שירות הלקוחות כולל מוקדי שירות לקוחות טלפוניים ,חנויות מכר ומרכזי שירות ומכירה בפריסה ארצית .באמצעות
מערך זה ,מציעה סלקום לקהל לקוחותיה תמיכה טכנית ,מידע פיננסי אודות חשבונם ,שירות משלוחים סלולרי היישר לבית
הלקוח ,שירותי אינטרנט ופקס ,מוקד ייעודי ללקויי שמיעה ועוד .סלקום רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן בNYSE-
והן בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה שברה השבוע את הנמוך התקופתי סביב  5880נקודות שתמך בנייר בחודשים וקצת האחרונים .הירידות
החדות הגיעו בעקבות המלצת מכירה חזה מאוד של סיטי בנק על סלקום והסקטור בכלל .טכנית בגרף השבועי המצורף המניה
דרכה הבטוחה לנמוך מאז הונפקה בת"א סביב  5400נקודות .ייתכן מאוד שהמון מהרע מגולם אך עם זאת יש סיכוי יותר
מסביר שנראה רמות נמוכות יותר בדומה לפריצת השווא בשיאים מתחילת .2011
אבנר יה"ש ) - (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 .נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה הינם עובדים
של השותף הכללי.
ניתוח טכני – המניה עשתה מהלך עליות אדיר מחודש אוקטובר האחרון ועד לאזורי השיא סביב  280נקודות שם נבלמה
בשבוע האחרון .למחזקי המניה דרושה משני זהירות סביב רמות שיא ולאחר גל עולה חזק מאוד שיכול להביא לתיקון יורד
בנייר בשלב ראשון.
כיל ) - (281014החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעילויות המרכזיות – כיל
דשנים  ,כיל מוצרים תעשייתיים )ייצור ברום( .וכיל מוצרי תכלית .נוסף על כך מתעסקת החברה גם בהתפלת מים ,וייצור
מגנזיום.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה עדיין נותרת בתחום מהלך מתקן עולה ,אולם כעת בטווח מסחר רוחבי –  .3900-4128ביום
המסחר האחרון ננעלה המניה על התמיכה הנ"ל ,לכן המניה נותרת בשלב זה לקראת הכרעה לפחות לטווח הקצר\מיידי משמע
שבירת תמיכה או היפוך מעליה ,למעקב.
נייר חדרה ) - (632018החברה הינה חברת העוסקת בייצור ובמכירה של נייר אריזה ,אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי
צריכה .כ"כ פועלת החברה במיחזור פסולת נייר ואיסופו ובשיווק צורכי משרד .מניות החברה רשומות למסחר בת"א במדד
ת"א 100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה נותרת תחת מסלול עולה מתקן בשלב זה לאחר ירידות חדות לאחרונה .בימים האחרונים המניה
נמצאת תחת מהלך רוחבי בתחום 16000-17590 -כאשר יציאה מתחום זה יאשר את האיתות ההמשך  .היות וביום המסחר
האחרון ננעלה על התמיכה אזי -הינה לקראת הכרעה לטווח המיידי-קצר .למעקב.

על רגל אחת
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול תחת הסימול  TEVAוגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן
הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים
במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור  46-47הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום
מעל קווי מגמה מהותיים ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על
 44דולר.
.

כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי למעשה אזור  2800מהווה
התנגדות חשובה כעת ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד רמת  2650הינה רמת התמיכה
החשובה הקרובה כעת.
לאומי ) - (604611מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המניה שנותרת תחת מהלך עולה מתקן כעת,
פרצה לאחרונה קו מהלך יורד משני ואף את רמת  1200החשובה .לכן רמת  1200הינה כעת תמיכה חשובה מאוד לטווח
הקצר ,כאשר ההתנגדות החשובה הבאה נמצאת ברמת .1300
שטראוס ) - (746016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מהמבט הטכני ניתן לראות כי המניה עדיין נותרת על תמיכה
מהותית ברמת  4600בעוד ההתנגדות הקרובה נמצאת על רמת  4723שם שוכן גם ממוצע  .50יכולת יציאה מטווח זה יאשר
איתות מהותי בהתאם לכיוון היציאה כאמור.

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.

