הסקירה השבועית של ספונסר – 29.12.2013
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 תנודתי במגמה חיובית .מדדי ת"א  52ות"א  011עלו בכאחוז בממוצע
כל אחד ,מדדי הטכנולוגיה והיתר עלו בכמעט  4%כל אחד ,ומנגד מדד הגז ונפט ירד בכ 1.0% -בסיכום שבועי .במדד ת"א
 011מניית טאואר בלטה לטובה כשזינקה בכ ,52% -לאחר שחתמה בתחילת השבוע עם פנסוניק על הסכם למיזם משותף
הכולל את שלושת מתקני הייצור של פנסוניק ביפן ,טאואר תייצר עבור פנסוניק את כל מוצרי המוליכים למחצה והיא מעריכה כי
הכנסותיה יגדלו ב 411 -מיליון דולר בשנה .עוד בצד החיובי נציין גם את מניית לייבפרסון שעלתה בכ ,01% -ומניות ביג ורבוע
נדל"ן שעלו השבוע בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניית בי קומיוניקיישנס ירדה בכ .6% -במדד היתר בלטו לטובה מניות סאמיט
שזינקו בכ ,50% -ומניות קמטק ופריורטק שעלו בכ 02% -ו 00% -בהתאמה .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ0.0 -
מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.52% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני והארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הבינוני.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.87% -מדד ת"א  12עלה ב ,5..2% -מדד הבנקים עלה ב ,5..2% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  5.02%ומדד נפט וגז ירד ב .0.52% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.2% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  0.49ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.2% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0000נקודות .לאחר שהמדד שבר בתחילת החודש בצורה מפתיעה את רמת  0021הנקודות שהייתה אמורה לשמש
כתמיכה כלפי מטה ,הוא נתמך סביב רמת  0001הנקודות ,וכעת זו הרמה החשובה למעקב .ניסיון העלייה האחרון נעצר באזור
 0021נקודות וכל עוד המדד לא מצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה רמה זו המדד מוגדר כ"מדשדש" ורק שבירה של רמה זו
תהווה איתות טכני שלילי עם יעד ראשון ברמה של  0512הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט בשבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  0.49ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,המסחר בבורסת וול סטריט נחתם במגמה חיובית עם עליות שערים נאות ושיאים חדשים .אתמול פורסמו
נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע הקודם .הדרישות הראשוניות עמדו על  002אלף דרישות חדשות ,כאשר
האנליסטים ציפו שהקריאה תעמוד על  046אלף ,וזאת לעומת  019אלף קריאות שנרשמו בשבוע הקודם (קרדיט ל.)Iforex -
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה
הקרובה נמצאת מתחת לאזור  0.21ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 41הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  41המניות 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  )5112מדד המניות הצרפתי התהפך חזרה כלפי מעלה כפי שציפינו מעל אזור התמיכה
החשוב באזור  4111-4021הנקודות ,וכל עוד רמה זו לא נשברת ,המדד נשאר עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית,
ברמה של  4211נקודות ,כשלפני כן ישנה התנגדות קלה באזור  4021הנקודות .במקרה של שבירה כלפי מטה יתקבל איתות
מכירה ,עם יעד ברמה של  0611נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך השבוע בתיקון העולה וחזר כמעט לשיאו ולגבוה האחרון סביב  0061נקודות .אזור
התמיכה האופקי סביב  056122נקודות הצליח לאושש את המדד והוא רמת תמיכה חשובה ביותר לטווח הקצר .טכנית ,ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד חזר סמוך לגבוהים אולם התקפל מעט מתחתיהם ויצא שיא יורד נוסף ,חשוב לראות את כוחם
הקונים בשבוע האחרון של השנה ופתיחת השנה החדשה ,האם אנו לפני תיקון או פריצת הגבוה האחרון ולעבר רמת 0411251
נקודות שהם השיאים של שנת .5100
מדד הנדל"ן  – 52מדד הנדל"ן בדומה למדד הבנקים ,המשיך השבוע את התיקון העולה והגיע סמוך לשיאים האחרונים סביב
 025-026נקודות .בדיקת התמיכה האופקית סביב  06221מלפני שבועיים הצליחה להחזיק והכניסה קונים למדד שדחפו סמוך
לגבוהים האחרונים .גם כאן צריך לתת את הקרדיט לקונים וכולם
מדד ת"א גז ונפט – בתחילת השבוע עוד הפגינו מניות הגז ונפט עוצמה ועברו את אזור השפל האחרון סביב  0562נקודות
אותו ציינו בשבועות האחרונים .המדד קבל גג  01נקודות מעל וחזר להתממש בחציו השני של השבוע .המדד ממשיך להראות

חלש וסיים את שבוע המסחר בתצורה טכנית שלילית שמזמינה בדיקה של אזור התמיכה סביב  0511251בשבוע המסחר
הקרוב.

ניתוח מניות
פריון ( – )55522.2החברה ,פריון נטוורק בע"מ (לשעבר אינקרדימייל) ,עוסקת בתחום האימייל ומציעה מגוון מוצרים
אינטרנטיים שמטרתם להעשיר ולהעצים את חווית המשתמש .בנוסף פעילה החברה בתחום סרגלי הכלים לדפדפנים.
ב ספטמבר האחרון דיווחה החברה על מיזוג עם חברת קונדואיט הפרטית שתפצל את פעילות סרגלי הכלים שלה ותמוזג יחד
עם פריון ,חלוקת המניות בין החברות נקבעה ל  09%לטובת בעלי מניות פריון 19% ,לטובת בעלי קונדואיט ו  5%לטובת עובדי
החברות .פריון הינה חברה דואלית שנסחרת במדד היתר  21והן בבורסת הנסד"ק תחת הסימול .PERI
ניתוח טכני – המניה התנהגה השבוע מעבר למצופה והמשיכה בתצורה החיובית שלה מיום חמישי שעבר ופער המחירים
העולה מעל  01.4דולרים .המניה סגרה את היעד שלנו סביב  00.2דולר ואף המשיכה מעבר לזה סמוך ל  05דולר .אזור
התנגדות קרוב שוכן סביב  05.5דולר שם היא צפויה להבלם או לחילופין להכנס לתיקון יורד.
אלביט מערכות ( )507555.החברה ,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,אתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת אתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בינהם את  ,09011 ,02111ואפ את קו המהלך העולה
ארוך הטווח שהוא למעשה תקרת תבנית .לאחר שהגיעה לתמונה טכנית רוויה החלה המניה במימוש וחזרה מתחת לקו
המהלך שנפרץ.כעת רמת , 51111מהווה תמיכה אופקית  ,מול תקרת קו המהלך העולה באזור  50011כעת .מהלך רוחבי
בתחום הזה יאשר התייצבות ,וכנראה הכנה לראות את המניה ברמות שיא חדשות .בינתיים התמונה הטכנית מראה על איוורור
בריא של אינדיקטורים.
כיל ( )57505.החברה,פועלת בתחומי,הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 0-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .לטווח הקצר נראית בברור תבנית התכנסות מחירים כעת
שלאחרונה נשברה,ולכן הופעל אתות שלילי .אזור  5111-5211הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה,קו מגמה שנפרץ
לאחרונה.רמת  5921הינה ההתנגדות הקרובה כעת.
ישראמקו יה"ש ( )525058השותפות ישראמקו,נגב  ,5מבוססת ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,כאשר היא עוסקת בתחום
חיפושי והפקת גז ונפט בישראל .יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה הראשית נשמרת כעת ,כאשר לאחרונה מתבססת יחידת ההשתתפות מעל
רמת תמיכה על  ,11שהיא חשובה מאוד לטווח הקצר במונחי נעילה .התמונה הטכנית נמצאת כעת באיוורור,כאשר נראה כי
הגעה לתמיכת  11בקרוב,יאשר את האתות הבא ,היפוך על תמיכה או שבירה והמשך מימוש .נראה כי כעת הנטייה היא לקבל
היפוך על תמיכת  11לכשנגיע לשם .יעד קרוב נמצא ברמת השיא השנתי באזור .10.1
שיכון ובינוי ( - )50752.5החברה שיכון ובינוי בע"מ פועלת בישראל ובחו"ל בענף הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים
לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין הכולל החזקה והכשרה של נכסים מניבים וגם כולל יצור של חומרי גלם
לענף הבנייה.
ניתוח טכני :גרף מעניין שאיתות ראשון וחשוב הוא התנגדות שהופכת לתמיכה בחצי שנה האחרונה באזור של  121נקודות.
כשאת הבלימות שלו על הרמת תמיכה ברוב הפעמים עצר מעל רמת  211נקודות שמראה על יציבות מאד חזקה של תמיכה.
בנוסף בגרף תוך יומי נראה גם שעשה תיקון למהלך הראלי היומי בשבועיים האחרונים בין טווחי הפיבונאצ"י עם מודל להמשך
עליות.שבירה של רמת  221נקודות תהיה טריגר לכניסה ללונג ,לאגרסיביים או לשמרנים הכניסה תהיה בפריצה של אזור
ה 911נקודות (עדיפות שהפריצה תהיה במחזור יחסית גבוה מהרגיל)
מזור רובוטיקה( - )5506722החברה מזור רובוטיקה עוסקת בפיתוח,יצור,ושיווק של מכשירים רפואיים חדשניים וכולל פעילות
בתחום הרובוטיקה .מונחית ההדמיה שלאחרונה נסחרת בנסד"ק ובתוך כך רשומה כעת מזור רובוטיקה כחברה דואלית.
ניתוח טכני :גם לגרף זה איתות חיובי כשהתנגדות הופכת לתמיכה במגמה עולה על רמת ה 5161הנקודות לערך ,ואיתות נוסף
שיש למנייה זה פריצת קו מגמה יורד ביומי עם גאפ (פער פריצה) מאיזור ה 4111הנקודות לאיזור  5161הנקודות ,ונבלמה
באזור ה 0211נקודות לערך .פריצה של איזור זה של  0211נקודות יכול להוות טריגר לכניסה ללונג לאגרסיבים או לשמרנים
הכניסה יכולה להיות בפריצה של איזור ה 4111הנקודות וגם כאן עדיפות תהייה אם הפריצה תהיה במחזור גבוה.
אבוג'ן ( - )5502022חברת אבוג"ן בע"מ ולחברת הבת שלה שני מגזרי פעילות עיקריים אחת מהם הוא מחקר ופיתוח של גנים
ורציפי ד.נ.א אחרים לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים ,והשני לצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות כגון
קוטלי עשבים ופיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים.

ניתוח טכני :גרף המנייה מראה על התנגדות שהופכת לתמיכה באיזורי ה 6211נקודות עם שלוש נגיעות ברמת התמיכה
כשמתחילת השנה דשדשה המנייה בין איזור ה 0221ל 4024נקודות לערך ואז פרצה בראלי עד לאזור  6211הנקודות ונבלמה
פעמיים על רמה זו ובפעם השלישית פרצה המנייה את רמת  6211נקודות והפכה התנגדות זו לתמיכה .הטריגר לכניסה יהיה
בפריצה של רמת  6911הנקודות ללונג.

על רגל אחת
אפריקה ( )655055מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה לאחרונה לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש .אזור  621היא רמת התמיכה כעת הקרובה ,כאשר מעל קו מהלך יורד
ברור אשר מתנגד ברמת אזור .621
כלכלית י-ם ( )527050מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .02המניה שנמצאת במהלך
עולה,ולאחרונה,נמצאת במימוש מחירים .לאחרונה שברה קו מהלך עולה ברמת אזור  ,0021אולם  ,חזרה מעל קו זה ,שעובר
לתמיכה קרובה כעת .היעד כעת נמצא באזור  0411שם קו מהלך יורד מהשיא השנתי .תמיכה קרובה כעת .0501
חלל תקשורת ( )50252.2מניות החברה,התממשו בחדות לאחרונה,עקב ארוע פונדמנטאלי,שבהמשך הוברר כפתיר.עקב
כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .המניה שנכנסה להתכנסות מחירים לאחרונה,נפרץ בשלב זה ,
והיעד הנגזר מפריצה זו למעשה הושלם .כעת רק יכולת נעילה מעל אזור 2511 -2011-יאשר איתות חיובי נוסף.
קמהדע ( )502.552מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,011עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  2511היא אזור התנגדות מיידי ,ולכן רק פריצה כאן יחדש את האיתות החיובי .מנגד קו המהלך העולה הראשי
ארוך הטוח באזור  4991שנבדק מלמעלה השבוע,מהווה תמיכה חשובה ומהותית כעת,במונחים של גרף שבועי.
דלק קבוצה ( )507.557מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52ניתן לראות כי לאחרונה המניה מסיימת באיתות של שבירת
תבנית עולה ראשית ,ובשלב זה התמיכה כעת נעה סביב הטווח  .052111-056211אציין כי השבוע נסיון לחזור לתבנית
שנשברה מלמטה נכשל והמניה שוב הסתובבה לתצורת המימוש ולמעשה קבעה שיא יורד.
רציו ( )22.052יה"ש רציו,נסחרות במדד ת"א  . 011בשלב זה נראית תבנית התכנסות מחירים בין קו מהלך יורד באזור
 ,46.2לבין אזור  45.2קו מהלך עולה ,מהותית כתמיכה .איתות מרכזי יתקבל ביציאה מתבנית זו.עוד ניתן להבחין כי מתגבשת
גם תבנית מתכנסת ,בתחום אזורי ההתנגדות\תמיכה שהוזכרו .התנגדות קרובה כעת הינה ברמת .44
אבוגן ( )5502022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות לאחרונה,פריצת תבנית רוחבית עם יעד על ,1011
כאשר רמת  6211כרמת הפריצה האחרונה ,עולה להיות תמיכה קרובה חשובה.
דלתא ( )65802.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011לאחר מימוש שעברו לאחרונה,הושגה תמיכה בשלב זה באזור
 , 1911והחל תיקון עולה למימוש האחרון .יעד קרוב מסומן כעת ברמת  ,2211הושג כצפוי ,ואף הגענו לרמת אזור ,2121שם
השיא השנתי ,ויכולת מימוש כאן עולה על הפרק שוב.
בזן ( )52205.7מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 011ניתן לראות כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד
החד האחרון.רמת אזור  001-000שמהווה תמיכה קרובה כעת ,נבדקה מלמעלה ,ובוצע שוב היפוך על תמיכה ,כאשר היעד
הקרוב נקוב כעת באזור .051
אינסולין ( )5550565מניות החברה נסחרות בתצורת מימוש בשלב זה ,וקו המהלך היורד הברור מאשר תצורה זו .כל עוד
שאין לנו פריצת הקו באזור ,511מנגד אזור ,542-521מהווה כעת תמיכה קרובה.
אבנר ( )567055יחידות ההשתתפות שנסחרות במדד ת"א  , 52נמצאים עדיין תחת מימוש כאשר ניתן לראות תמיכה באזור
 .000שבירת רמה זו במונחי נעילה יאשר איתות שלילי המשכי .אזור  ,051יורד כעת לרמת התנגדות קרובה.
כלל ביו טכ )550.570( .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ניתן לראות תמונה של תיקון עולה והתבססות
בתנועה עולה מעל השפל האחרון .השבוע ,המניה המשיכה במסע התיקון העולה ,כאשר ראינו היפוך על רמת  ,121שעוברת
כעת לתמיכה עולה ואף ראינו פריצת רמת  110עם יעד לאזור  202כעת .אציין כי לפי דעתי ,התמונה המתבהרת בשבועות
האחרונים,מצביעה על תבנית סיום המהלך היורד ותחילת תנועה עולה ארוכת טווח ,ולדעתי המניה תהיה אחת מהפתעות שנת
.5104

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.
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 ו2או מכשירים פיננסים.

