דפםמדק

הסקירה השבועית של ספונסר – 29.04.2012
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 המקומית סיכמה שבוע מסחר מקוצר )יום הזכרון ויום העצמאות( אך תנודתי יחסית במגמה חיובית.
מדדי המניות המובילים עלו בכאחוז בממוצע בהובלת מדד הבנקים שעלה בכ .1.7% -במדד ת"א  ,100בלטה לחיוב מניית
פרוטאליקס שזינקה בכ 11% -בציפייה לתוצאות סופיות חיוביות מה FDA -לגבי האישור לשיווק התרופה למחלת הגושה .עוד
בלטו לטובה מניות מלאנוקס ,יואל וטאואר שעלו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אינטרנט זהב ירדה בכ.6% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא תנודות חדות .מדדי התל בונד נסחרו במגמה מעורבת סביב שערי הבסיס.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
)הגלילים( ירדו בכ 0.2% -במח"מ )משך חיים ממוצע( הבינוני  2-5שנים ונותרו ללא שינוי במח"מ האחרים ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( ירדו בכ 0.15% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על כ 750 -מיליון ש"ח בממוצע
ביום למעט הפקיעה ביום שלישי אז נרשם מחזור של  1.4מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.85% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.12% -מדד הבנקים עלה ב ,1.70% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  0.25%ומדד נפט וגז עלה בכ .1% -בשוק המט“ח הדולר נותר כמעט ללא שינוי ונסחר כעת ברמה של
 3.75ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.85% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1163נקודות .ניתן לראות כי בשבועות
האחרונים המגמה הופכת להיות חיובית וכל פסגה גבוהה יותר מהפסגה הקודמת אם כי עדיין אין גידול מספק במחזורי
המסחר .עדיין ניתן להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1140-1170נקודות ,אולם פריצה
ברורה )כנראה צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי משמעותי מאוד להמשך הדרך עם יעדים גבוהים של  1250נקודות
ומעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר ללא שינוי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.75ש"ח לדולר לאחר
שאמש )חמישי( נרשם לילה שקט יחסית בזירת המט"ח ,בעקבות העובדה שבורסת וול-סטריט ננעלה במגמה חיובית לאחר
נתונים טובים ודו"חות חזקים מאד שממשיכים להתפרסם לאור התוצאות החיוביות מאד שמציגות החברות הציבוריות ,שנתון
מרשים נוסף הוא שעד כה כ) 75%-בקירוב( מהחברות שפירסמו עקפו את תחזיות האנליסטיים וחלקן גם בהפרשים
משמעותיים מהצפי )קרדיט ל .(iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי להמשיך להתמך מעל איזור התמיכה 3.67-3.71
ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור למטה צפוי לו מהלך יורד ממושך .מנגד ,כדי לחזור למגמה עולה עליו לפרוץ את קו המגמה
המתנגד בגרף המצורף.
מדד הבנקים  -מניות הבנקים נעלו את שבוע המסחר המקוצר במגמה חיובית והוסיפו כ  1.7%לערכם ,העליות השערים
הגיעו ביום האחרון לשבוע המסחר בו התחזקו הבנקים כמעט  .2%טכנית מניות הבנקים ממשיכות להתכנס בתצורה חיובית
לאחר המהלך העולה החזק לפני כחודש וחצי .אזור של  1020/5מתנגד לטווח הקצר כשמעליו סביר שנראה יעד באזור 1060
נק'.
מדד נדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשיך לדשדש השבוע בטווח מסחר צר לאחר הירידה המהירה מרמות השיא השנתיות סביב
 302נק' .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף את הדשדוש הצר במחיר שיכול להביא לגל יורד נוסף ,שבירה של אזור  292נק'
יביא למהלך יורד לכיוון  286שם ישנו גאפ פתוח.
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 שוב החל לתקן כלפי מעלה לאחר שנתמך ע"י קו המגמה בגרף המצורף כפי שחזינו בשבוע שעבר ולכן הירידה
האחרונה תחשב כתיקון טכני בריא בלבד ,רק שבירה מתחת לאיזור זה ושל קו המגמה היורד תהווה איתות מכירה .התנגדות
ראשונה נמצאת באיזור  6800נקודות.

זהב  -הזהב המשיך בהתבססות שלו גם השבוע בדומה לחודשיים האחרונים ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף את ההתבססות
מעל אזור של  1620/30דולר לאונקיה .בימים האחרונים התנודתיות בזהב עלתה מעט והקונים שוב הגיעו מעל מחיר של
 1620דולר וניסו להוציא מהלך עולה ביום חמישי האחרון .טכנית ישנה אפשרות כניסה ללונג עם סטופ נוח באזור של ,1620

לבעלי אורך רוח ניתן למקם את הסטופ מעט נמוך יותר סביב  1612דולר .אזור התנגדות ראשון נמצא סביב  1680דולר ומעל
 1720הוא ההתנגדות המהותית הבאה.

ניתוח מניות
בי קומיוניקיישנס ) - (1083443החברה ,בי קומיוניקיישנס בע"מ )לשעבר סמייל תקשורת  (012אשר מניותיה נסחרות בדרך
של רישום כפול בבורסה ובבורסת ה ) NASDAQתל אביב – בי קומיוניקיישנס; נאסד"ק  ,(BCOM -בעלת השליטה בקבוצת
"בזק".
ניתוח טכני – המניה ביצעה תיקון לעליות החדות של השבוע שעבר ומתבססת סביב רמות מחיר של  3480/3500נקודות
שהוא תיקון  50%למהלך העולה האחרון .יש כאן אפשרות כנסיה נוחה סביב רמות התמיכה שצוינו עם חיזוק בתחילת תנועה
עולה ,היעדים העולים נמצאים סביב  3700ומעל אזור  4000נקודות .סטופ צריך להיות סביב  4-5אחוזים בגלל התנודתיות
הגבוהה הקיימת במניה.
קרדן אן וי ) - (1087949החברה ,קרדן אן .וי ,.הינה חברת השקעות ואחזקות הפועלת באמצעות חברות בנות וקשורות,
בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
 נדל"ן :ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל"ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים. שירותים פיננסיים :בנקאות ואשראי קמעונאי ,ביטוח ופנסיה. תשתיות :ייזום ,ניהול וביצוע פרויקטים והשקעה בנכסים. מכירת רכב ,ליסינג תפעולי והשכרת רכב.נציין כי קרדן אן וי הינה חברה זרה ,שהתאגדה בהולנד.
ניתוח טכני – לאחר ירידות חדות בחודשיים האחרונים ניתן לראות בגרף המצורף שהמניה התעוררה ב  4ימי המסחר
האחרונים ונסחרה במחזורים ערים לתקופה האחרונה .המניה עלתה יומיים בחדות ותיקנה ביומיים שלאחר מכן חלק מהעליות.
טכנית סוחרים יכולים לחבור למניה בנר היפוך לתיקון האחרון ,יש לשים לב לתנודתיות הגבוהה של הנייר ולכן רצוי להצטרף
בימים החיוביים ולא בימים השליליים.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות הקשה סביב רמות מחיר של  350נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים
וממשיכה את המומנט החיובי בו היא נמצאת בחודש וחצי האחרונים .טכנית הפריצה הביא ליעדים עולים חדשים ,יעד ראשון
נמצא סביב  380הנקודות היעד הבא נמצא סביב .400/10
חברה לישראל ) - (576017החברה הינה חברת אחזקות במגוון תחומים .בין הבולטות באחזקותיה כיל ,צים ,בזן ,טאואר וכמו
כן אחזקות בתחום מתקני התפלה ואנרגיה  .כ"כ שותפה במיזם הרכב החשמלי בטר פלייס.
ניתוח טכני -המניה עדיין נותרת מתחת לרמת  260000שהיא רמת התנגדות קריטית ומהותית להמשך .יכולת פריצת רמה זו
תהווה איתות חיובי מהותי להמשך תיקון עולה .מנגד רמת  240000הינה רמת תמיכה חשובה לטווח הקצר במונחי נעילה.
המניה במעקב בשלב זה.
כיל - ( 281014)-החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים וכימיקלים המיוחדים בין היתר הפקת אשלג ,ייצור ברום ,כ"כ פועלת
כיל בייצור מגנזיום וכן בהתפלת מים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני -המניה נמצאת עדיין תחת תיקון עולה ונשענת על קווי מהלך עולים לטווח הקצר והבינוני .כעת רמת ממוצע 50
מהווה תמיכה קרובה חשובה בשילוב עם קו תמיכה עולה לטווח הקצר ואילו רמת אזור  4350מהווה אזור התנגדות בשילוב קו
מהלך אופקי ותיקון עולה פיבו שליש של כל הירידה האחרונה )טווח הבינוני( .היכולת לצאת מתחום מסחר זה יאשר את
האיתות החשוב הבא במניה.

על רגל אחת
טבע ) - (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם 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 חיובי מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  .42.8בשלב זה
רואים דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
אפריקה ) - (611012המניה שנמצאת לאחר פריצת קו מהלך יורד המשיכה השבוע להתממש רוחבית עקב הגיעה לאחרונה
לתקרת התבנית המתכנסת בה היא נמצאת בשלב זה .רמת  1440היא תמיכה מאוד חשובה לטווח המיידי ולמעשה כל עוד
שרמה זו לא נשברת אין עדיין איתות שלילי והפריצה בתוקף .מאידך רמת  1630הינה תקרת התבנית ונראה כי האיתות הבא
לטווח הקצר יתקבל ביציאה מתחום .1440 -1630

פרטנר ) - (1083484מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית ניתן לראות כי השבוע המניה מסיימת על גבול קו
מהלך יורד ראשי במסגרת תיקון עולה לירידות האחרונות .רק יכולת סיום מעל רמת  2800יאשר כי יש איתות חיובי המשכי
ואיתות לאישור הפריצה של קו המגמה היורד כאמור.
פריגו ) - (PRGOמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  25וכן בארה"ב ) מניית ארביטראז( .היא נקבעת בחו"ל ולכן
הניתוח הטכני מתבסס על גרף חול .התמונה הטכנית הנראית כעת הינה קירבה לשיא כל הזמנים על רמת  108.5דולר מול
תמיכת קו מהלך עולה ברמת אזור  104דולר לכן האיתות הבא יגיע ביציאה מהתחום הנ"ל .השבוע מסיימת המניה כשהיא
קרובה לתמיכת  104דולר .האיתות שיתקבל יהיה שבירת התמיכה או היפוך עליו ובדיקת השיא שוב.
דלק קבוצה ) - (1084128מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות בברור כי רמת  75000הינה רמת התנגדות
מהותית וברורה בשלב זה ורק יכולת נעילה יאשר איתות להמשך עולה לעבר רמת  .80000המניה מסיימת את שבוע המסחר
כשהיא קרובה להתנגדות שצוינה.

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.

