הסקירה השבועית של ספונסר – 29.09.2013
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 מקוצר וחיובי נוסף עקב חג הסוכות ,במהלכו פרץ מדד המעו"ף את
ההתנגדות העיקשת באזור  0521הנקודות .רוב המדדים המובילים סיימו בעליות שערים של כאחוז כל אחד בממוצע ,כשמדד
התקשורת הוביל את העליות עם זינוק של כ 5.2% -בהובלת מניית בזק שקפצה בכ .2.5% -במדד ת"א  011בלטה לטובה
מניית דסק"ש שקפצה בכ 05.2% -והשלימה עלייה של כ 051% -מתחילת השנה .בנוסף ,בלטו לטובה מניות אלביט מערכות
ומבטח שמיר שזינקו בכ 1% -כל אחת .מנגד ,מניות נורסטאר ,איזיצ'יפ ופלוריסטם ירדו בכ 2% -בממוצע כל אחת .מחזורי
המסחר התרחבו בצורה משמעותית ועמדו על כ 0.2 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בממוצע כ .1.7% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך זמן ממוצע) הקצר וזינקו בכ0.52% -
במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.5% -במח"מ הארוך ,בעיקר בגלל הורדת הריבית המפתיעה
בתחילת השבוע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1..1% -מדד ת"א  72עלה ב ,0.3.% -מדד הבנקים עלה ב ,0.00% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  0..3%ומדד נפט וגז עלה ב .6.1.% -בשוק המט”ח ,לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד ,הדולר נותר
כמעט ללא שינוי ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.22ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום שלישי ברמה של  0521נקודות ,מעל
ההתנגדות הקשה ברמת  0521הנקודות ,ולאחר מהלך עולה מהיר של כמעט  01%מהתחתית שנרשמה בסוף חודש אוגוסט.
מלמטה ,רק שבירה ברורה של התמיכה התחתונה ,בטווח של  0021-0071נקודות תבשר על המשך ירידות שערים
משמעותיות ,אולם נכון לעכשיו נראה שהמדד ,עם תמיכה חיובית משוק המניות האמריקאי ,יכול להמשיך ולעלות לכיוון היעד
הבא השוכן ברמה של  0511נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד .המטבע האמריקאי ירד מתחת לרמה
הקריטית של  5.21ש"ח לדולר ,אולם אז בנק ישראל החליט להוריד את הריבית בצורה מפתיעה ברבע אחוז ,פעולה שגרמה
לעלייה מחודשת של הדולר אל עבר רמה של  5.22ש"ח לדולר .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שלמרות העליות
האחרונות ,הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת כאמור באזור 5.21
ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 21הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  21המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף (משנת  )5111מדד המניות הצרפתי חזר לעלות לאחר תיקון טכני קצר ,ואף פרץ את אזור
ההתנגדות המשמעותי ברמות של  2011-2021נקודות ,ובכך התקבל איתות קניה עם יעד באזור  2211הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נמצא ברמתו הגבוהה ביותר בחודשים האחרונים ומעל טווח הדשדוש אותו הזכרנו בסקירות
האחרונות ( 0011-0511נקודות) .בחול המועד קבע המדד גבוה שנתי חדש ברמה של  0521נקודות בחסות שוק חיובי מאוד
וסקוויז משוק הנגזרים יום לפני פקיעת האופציות לחודש ספטמבר .המדד ביצע תיקון יורד ונעל את שבוע המסחר המקוצר
מעט מעל לגבוה האחרון סביב  ,051142כל עוד ישמור על רמת  0011-0511נקודות סביר שנראה ניסיון תקיפה נוסף של
 0521נקודות ויעד לכיוון  0511בשבועות הקרובים.
מדד ת"א  – 07גם מניות השורה השנייה בבורסה בת"א נסחרו במגמה חיובית בחגים כשהם קובעים בשבוע שעבר גבוה חדש
במדד .טכנית העליות האחרונות דיי פסחו על המדד והתצורה העולה אינה נראת טוב למרות שאנו מעל לשיאים השנתיים סביב
 12145נקודות .יעד עולה אפשרי נמצא סביב  111471נקודות.
מדד הנדל"ן  – 17מדד הנדל"ן התנהג כפי שציפינו ממנה בסקירה לפני שבועיים ונעילה מעל  522הביאה שוב לאזור שיא
ואפילו גבוה שנתי חדש במסחר התוך יומי .המדד שוב נבלם באזור תקרת הדשדוש של החודשים האחרונים סביב 512-1
נקודות והתקפל חזרה למטה .הצפי שלנו הוא המשך מימוש במניות הנדל"ן וחזרה לאזור אמצע טווח הדשדוש סביב 522421
נקודות בשבוע המסחר הקרוב.

ניתוח מניות
בזק ( – )6.0011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,שירותי ,שירותי סלולר וטלפון נייד באמצעות חברת פלאפון ,תקשורת בינלאומית
וטלוויזיה רב-ערוצית (לווין) באמצעות חברת יס (.)YES
ניתוח טכני – לפני חודש וחצי העלנו את בזק בסקירה השבועית עם אפסייד מוגבל ,גם טכני גבוה מאוד ואזורי התנגדות לא
הצליחו למנוע מהמנייה לשעוט קדימה בחודש וחצי האחרונים כשהיא חזרה לשיא כל הזמנים סביב רמה של  151נקודות.
טכנית זווית העליה כפי שנראה בגרף השבועי המצורף חדה מאוד ולכן הסיכון במניה כעת אינו קטן ,מי שמחזיק יכול להמשיך
לזרום עם הטרנד החיובי אולם חשוב לזכור שאלימות גוררת אלימות ועליות חדות יגררו אחריהן מימושים חדים בהתאם.
דיסקונט ( - ).11616התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע”מ ,מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים בכל תחומי הפעילות
הפיננסית :שירותי בנקאות ישירה ,בנקאות מקוונת ואינטרנט .הפעילות בארץ פרוסה על פני תחומים נוספים ובהם כרטיסי
אשראי ,ניהול תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום .ביוני  5105מוזגה חברת הבת דיסקונט משכנתאות ,לתוך החברה.
ניתוח טכני – מניית דיסקונט סגרה את שני היעדים אותם הצבנו לפני כשבועיים בסקירה השבועית  151ו  152נקודות (גבוה
שבועי  .)125טכנית ,המניה יצאה למימוש בימי המסחר האחרונים כשהיעד בריא לתיקון הוא חצי מהמהלך העולה האחרון
וסגירה של גאפ פתוח סביב  11242נקודות .היפוך מעל רמה זו וסביר שנראה תקיפה נוספת של הגבוה האחרון.
אלביט מערכות ( – )1031161החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון 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 .52
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן ,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 בימים האחרונים ,המניה ,פרצה תבנית התכנסות מחירים עם יעד לאזור  ,01111יעד שהושג במלואו-כצפוי וכפי
שנאמר כאן ,בסקירות הקודמות .כעת רמת  01111אופקית עוברת להיות תמיכה קרובה ,כאשר נראה שלפחות רמת תמיכה זו
תיבדק מלמעלה כמימוש טכני למהלך העולה האחרון.
מזרחי טפחות ( – ).171.0התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,הנמצאות לאחרונה,בתנועת התכנסות מחירים,בתחום קו מהלך עולה ,לרמת השיא
השנתי,על רמת .2152עוד ,ניתן לראות כי תנועת ההתכנסות מתחילה להתקרב,לכדי הכרעה .התמיכה הקרובה כעת בתחום
ההתכנסות נמצאת ברמת  5111אופקית .השבוע נעשה ניסיון לפרוץ את רמת השיא  ,2152כאמור ,והוא נכשל .הסגירה
מתחת לרמת  2111ביום המסחר האחרון ,מאשר כנראה תנועה ,לעבר רמת התמיכה העולה (.)5111
קמהדע ( – )1011111החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות,מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,בהזרקה או באינהלציה.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ,וכעת בשבועות האחרונים ,ניתן לראות בברור
התכנסות מחירים,מתחת לרמת השיא .לאחרונה ,פרצה המניה את תחום ההתכנסות ברמת,2111,שעוברת להיות כעת
תמיכה עולה ,עם יעד על  2511בשלב זה.יעד זה כצפוי ,הושג השבוע .כעת אזור  ,2111מהווה תמיכה עולה מיידית ,וכל עוד
אין שבירה של תמיכה זו ,אין איתות למימוש ,למרות המבנה הטכני שנכנס לתחום הרווי בחלקו.
חברה לישראל ( )70.010החברה הינה חברת אחזקות,שבין אחזקותיה המרכזיות,ניתן לראות את כיל,צים,טאואר,בזן,כ"כ
החברה עוסקת בתחום האנרגיה והמים,בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני – מניות החברה ,כידוע,ירדו משמעותית בשנה האחרונה .לאחרונה אנו עדים לתיקון עולה ,כאמור לאחר מפולת לא
קטנה .בשלב זה המניה חצתה את רמת  ,011111שהיווה את רמת ההתנגדות המשמעותית הקרובה ,והגיעה ביום המסחר
האחרון עד קו מהלך יורד ראשי ,קו המהווה את הסימן היורד מאז תחילת המפולת,קו התנגדות זה נמצא כעת באזור ,012111
ולכן איתות על המשך תיקון עולה,יתקבל ,רק ביכולת פריצתו .ביום המסחר האחרון נכשל ניסיון פריצה .נוסיף עוד כי שינוי
מגמה עוד רחוק כאן ,ובינתיים כאמור יש להתייחס רק לתיקון עולה ותו לא.

על רגל אחת
אפריקה ( – ).11016מניות החברה עדיין נמצאות טכנית ,תחת מגמה יורדת ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,ומשני,בשלב זה
רמת ההתנגדות המיידית יורדת עד ל-,151-קו מהלך יורד משני,ולכן כל עוד אין נעילה מעל לרמה זו ,התמונה עדיין שלילית
כאמור.השבוע המשיכה המניה במגמה השלילית ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת  ,111במונחי שער סגירה.
אבנר ( – )6.3011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה פרצה המניה את רמת השיא על  ,510אולם עם
זאת,התמונה הטכנית הייתה מאוד גבוהה,ובסקירות האחרונות ,הזהרנו מפריצת שווא ,ואכן כך היה לאחרונה,שבו המניה יצאה

למימוש לא קטן,והיא נתמכה רק על קו תמיכה עולה באזור  .511מאז התמיכה ביצעה המניה היפוך ושבה אל מעל רמת
,510שעוברת להיות כעת תמיכה עולה .רמת השיא של השנה ברמת ,592,הינה ההתנגדות כעת ,ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות עולה המשכי .אנו מניחים כי תנועת מימוש לפחות עד לתמיכת  ,010על הפרק כעת.
כלכלית ירושלים ( – )113010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .02המניה שנמצאת במהלך עולה,
נתמכה לאחרונה ,על תמיכת  5111החשובה מאוד לטווח הקצר ,השבוע ,המניה פרצה את התנגדות  ,5192וגם את ,5511
וכעת ניצבת לפני התנגדות מהותית שניתן לראותה במיוחד בגרף השבועי ,של קו מהלך יורד ראשי ברמת .5711
כיל ( – )631011מניות החברה נסחרות במדד המעוף.המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה ,למפולת המחירים האחרונה,
והגיעה עד לרמת התנגדות מהותית על  5111במונחי נעילה.בשלב זה ,ניסיונות פריצה של התנגדות ראשונה זו ,עלו בתוהו.
איתות המשך תנועת תיקון עולה יתקבל רק בנעילה ברורה מעל התנגדות זו כאמור .אזור  ,5111-5100הוא אזור תמיכה חשוב
כעת,וגם אזור נעילת גאפ.
בזן ( - )6710613מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי המניה ממשיכה לשהות תחת איתות שלילי,
למרות התיקון העולה שראינו לאחרונה,לאחר המהלך היורד החד .בשלב זה רמת  ,020-025כאזור התנגדות הוא מהותי
במונחי נעילה ורק יכולת נעילה מעל אזור זה יאשר איתות לתיקון עולה נוסף לעבר  ,021שם התנגדות חשובה הבאה.
רמי לוי ( – )1101611מניות החברה,נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי ,המניה לאחרונה נסחרת מתחת לרמת
השיא באזור ,09511-09211 ,מכאן שרק יכולת נעילה מעל לטווח זה של התנגדות יאשר איתות חיובי המשכי.
איזיצ'יפ ( – )EZCHמניות החברה נסחרות במקביל כאן ובארה"ב,ולכן המניה הינה דואלית.היות והיא נקבעת בארה"ב,אזי
הניתוח מתבסס על הגרף בחו"ל,שלמעשה מראה כי ,לאחר מהלך חד בירידה,ולאחר תמיכה על  50.5דולר ,ראינו תיקון עולה
לא פחות חד,כאשר בשלב זה,ההתנגדות החשובה במונחי נעילה,יושבת באזור  57.2דולר שם קו מגמה שנשבר לאחרונה.
מתחת לרמה זו אנו רואים את התנגדות  51דולר במונחי נעילה כעת.וזאת מול תמיכה קרובה ברמת  52דולר .יציאה מתחום
 52-51דולר ,יאשר את האיתות ההמשכי במניה ,לטווח הקצר.
פרטנר ( – )103.131מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א ,52לאחרונה נסחרות בתחום רוחבי .בשלב זה ,רמת 5111
במונחי נעילה מהווה רמת התנגדות חשובה ורק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי .ההתנגדות מעל נמצאת
על אזור  ,5111ואילו התמיכה נמצאת באזור .5111
שטראוס ( – )01.01.מניות החברה נסחרות תחת מדד המעוף .טכנית המניה הגיעה לאחרונה לאזור רמת השיא על אזור
,1511כאשר רק פריצה ברורה יאשר איתות חיובי נוסף .התמיכה הקרובה והמיידית כעת נמצאת על  1111במונחי נעילה ואם
תישבר ,נקבל איתות על פתיחת מימוש במניה.
עזריאלי ( – )1111103מניות החברה נסחרות תחת מדד המעוף .טכנית,המניה כעת נתונה בתחום בין התנגדות אופקית
חשובה על  ,00511לרמת תמיכה חשובה על  ,01111כאשר יציאה במונחי נעילה מטווח זה יאשר איתות המשכי בהתאם,
לטווח הקצר.
סלקום ( – )11017.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד המעוף,נמצאות לפני התנגדות מהותית אופקית ברמת 2111
במונחי נעילה.יכולת פריצה כאן יאפשר איתות חיובי נוסף לעבר  .2511התמיכה כעת הקרובה נמצאת ברמת .5111
בבילון ( – )1101...מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת בתחום התכנסות מחירים לאחרונה,
ויכולת לפרוץ את רמת אזור  5111במונחי נעילה ,יאשר יעד על רמת  .5511רמת  5111בתוך ההתכנסות ,הינה התמיכה
הקרובה במניה.
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