הסקירה השבועית של ספונסר – 29.05.2011
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 – שבוע מסחר שלילי במיוחד ,מלווה בירידות שערים חדות בכל האפיק המנייתי עבר על הבורסה בת"א.
המדדים המובילים סיימו בירידות שערים של כ 4% -בממוצע כשלא פחות משבע מניות ממדד ת"א  100ירדו השבוע בלמעלה
מ .10% -הסיפור של השבוע שייך לאלביט הדמיה שהמניות ואגרות החוב שלה צנחו בכ 25% -לאחר שנודע על בעיות
בתשלום חוב של חברה פרטית של מוטי זיסר לבנק פועלים .פרסום זה גרם לכדור שלג שהחל להתגלגל וסחף איתו מניות
ואגרות חוב קונצרניות רבות להסחר במגמה שלילית .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניות אבגול ,מגדל ביטוח ואיזיצ'יפ שהצליחו
לסיים את השבוע בצד הירוק.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה מעורבת ונפתח המרווח בין האג"ח הממשלתי לאג"ח הקונצרני ,מדדי התל בונד נסחרו בירידות
שערים של כ 0.6% -בממוצע כשמדד תל בונד  40יורד בכ 0.8% -בהובלת הצניחה באגרות החוב של אלביט הדמיה .באג"ח
הממשלתי המסחר לווה באווירה אופטימית ובירידת תשואות .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו בכ0.1% -
בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו לאורך כל העקום עד  .0.6%מחזורי המסחר היו גבוהים במיוחד
לקראת סוף השבוע ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4.28% -מדד ת“א  75ירד ב ,3.80% -מדד הבנקים ירד ב ,3.87% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  3.85%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .4.55%בשוק המט“ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר
ברמה של  3.473ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף צנח בכ 4.3% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1238נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף המדד נתמך כצפוי מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1220נקודות וזאת לאחר ששבר את רמת התמיכה הקודמת
סביב  1280נקודות .רק שבירה ברורה גם של רמה זו תהווה איתות שלילי נוסף עם יעד ברמה של  1160נקודות .בצד החיובי
נציין כי רק כאשר המדד יפרוץ חזרה כלפי מעלה בצורה ברורה את איזור  1280נקודות יתקבל איתות קניה )לונג( אולם ישנו
סיכוי סביר שנדשדש בטווח המדובר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי לאחר שכצפוי לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות
סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר ומשם חזר לרדת כלפי מטה וישנו סיכוי גבוה שהדולר יחזור לבקר ברמות הנמוכות בהן כבר ביקר
בעבר של  3.20-3.40ש"ח לדולר.
יורו-דולר – החלשות הדולר בעולם הביאה לתיקון יורד בבורסות בשלושת השבועות האחרונים ,בגרף המצורף ניתן לראות את
הבלימה סביב רמה של  1.4יורו לדולר ,שמירה על רמת תמיכה זו תשמר את מגמת העליות בשווקים ואילו שבירה של רמה זו
והמשך התחזקות הדולר בעולם יעיבו וישלחו את השווקים בעולם לתיקון עמוק יותר.
מדד הבנקים -מדד הבנקים שבר השבוע את אזור התמיכה ברמת  1290נקודות והגיע לאזור תמיכה מהותי בגרף היומי אותו
ציינו ושנמצא סביב  1250נקודות .בגרף השבועי המצורף לסקירה ניתן לראות את החשיבות של הסגירה השבועית מעל
 1230/50נקודות המהווה תמיכה אופקית חזקה מאוד .ניתן לחפש פוזיציית לונג על המדד עם סטופ ברור סביב  1230נקודות
על בסיס סגירה שבועית.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן ירד גם השבוע והשיל מערכו  .3.8%חוב בדמות גאפ סביב רמת  326נקודות נסגר ביום רביעי
האחרון כשהמדד הגיע כמעט לנמוך של חודש מרץ .מדד הנדל"ן מהיותר חזקים במדדים הבורסה הגיע שוב סמוך לאזור אופקי
חזק מאוד ברצועת מחיר של  318/20נקודות ,לכל מי שמחפש פוזיציית לונג בהחלט יכול לשקול כניסה סביב אזור התמיכה עם
יחס סיכון סיכוי מצוין להמשך השנה.
מדד יתר  -50המדד המשיך במגמה השלילית שלו גם בשבוע המסחר האחרון והשיל מערכו סביב  5%וסגר הרבה מעבר את
היעד אותו הצבנו בסקירות שלנו סביב  400נקודות .המדד ירד השבוע עד לרמת  380נקודות ועשה שפל שנתי חדש עם
שבירת הנמוך הקודם סביב  394נק' ,הצפי כעת הוא תיקון עולה שיכול להמשך עד רמת  400/5נקודות שם יבחן להמשך.

מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי ממשיך לדשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שעדיין לא הצליח לפרוץ את רמת
ההתנגדות החזקה סביב  6100נקודות ובימים האחרונים נתמך מעל רמת התמיכה של  5800הנקודות .רק פריצה ברורה של
ההתנגדות המדוברת כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.

מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד“ק בניו
יורק .מדד הנסד“ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .המדד סגר השבוע גאפ סביב רמה של  2306נקודות וחזר למעלה ב 2ימי המסחר
האחרונים ,טכנית ניתן לראות שאזור של  2300יצא שפל בגרף לטווח הקצר וסביר שנראה המשך תיקון בתחילת שבוע הבא
כשהיעד העולה הוא סביב  2350נקודות גאפ פתוח מתחילת שבוע המסחר האחרון.

ניתוח מניות
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל. נכסים מניבים בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה ,משרדים ומסחר בישראל -.פיתוחמקרקעין 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 -השבוע שוב הגיעה לתמיכה חשובה ברמת  ,2285והתהפכה מעלה ,כאשר בשלב זה היא נמצאת לפני התנגדות
כפולה של קו מהלך יורד ט"ק בשילוב התנגדות אופקית על  .2450יכולת פריצת רמה זו במונחי סגירה יאשר איתות חיובי נוסף
עם יעד קרוב סביב אזור  2650ובשילוב קו מהלך יורד של תבנית ההתכנסות כך שלמעשה נתונה המניה בתבנית זו כעת.
כאמור רמת  2285נשארת תמיכה מהותית.
פורמולה מערכות ) - (256016החברה ,פורמולה מערכות ) (1985בע"מ ,הינה בית תוכנה הפועל בשני תחומים:
 שירותי תוכנה :פיתוח אפליקציות שונות ,אינטגרציה של מערכות ,שירותי יעוץ והדרכה ושירותי אאוטסורסינג. פתרונות תוכנה משולבים :ביצוע הסבות בין שפות תוכנה שונות ,הסבות בתחום מטבע היורו וכן מערכות שליטה ובקרה.בין החזקותיה העיקריות של פורמולה מערכות ,ניתן למנות את החברות הציבוריות מטריקס ,מג'יק ,סאפיינס ופורמולה ויז'ן.
מניות החברה נסחרות במדד היתר .50
ניתוח טכני -המנייה נותרת למעשה בתחום רוחבי כאשר רמת תמיכה על  -5847הינה רמת תמיכה מהותית בשלב זה.
המנייה נסחרת כעת מעל רמת תמיכה זו  ,ויכולת פריצת רמת  ,6300-יאשר איתות חיובי ,כאשר ההתנגדויות מעל הינם-
 6500ו.7000-
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.
ניתוח טכני – המניה תחת מימוש בשלב זה ,פותחת השבוע תבנית דגל יורד עם יעד מלא ברמת  1516נק' ,מלמעלה ישנה
התנגדות ברמת  1684נק' וכל זמן שהמחיר נותר מתחתיה ניתן להגדיר את הנייר במגמה יורדת .לסיכום ,תחת מימוש עד
לפריצת ההתנגדות כאשר שבירה של רמת  1590נק' תביא להחרפת הירידות בנייר לדעתי.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
ועוד.
חתמות
משכנתאות,
ניתוח טכני – המניה תחת מימוש בשלב זה ,פותחת השבוע תבנית דגל יורד עם יעד מלא ברמת  1500נק' ,מלמעלה ישנה
כעת התנגדות במחיר  1668נק' ,כל זמן שלא פורצת את ההתנגדות הנ"ל ניתן להגדירה במגמה יורדת .לסיכום ,תחת מימוש
עד לפריצת ההתנגדות ,שבירה נוספת של רמת  1600תביא להחרפת הירידות בנייר לדעתי.

בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים .רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת).טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני  -המניה תחת מימוש בשלב זה ,עושה שיאים ושפלים יורדים ונסחרת כעת בין רמת  890-900מלמעלה לרמת
 870מלמטה ,פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יתנו את האות למהלך הבא ,במקרה של שבירת התמיכה יתקבל איתות שלילי
משמעותי נוסף .לסיכום ,קניה רק בפריצת  900והתבססו מעליה.
אבנר ) - (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 .מניות החברה נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה תחת מימוש כאשר היא נסחרת בשלב זה בין רמת  213מלמעלה לרמת  206מלמטה ,פריצה או שבירה
של הרמות הנ"ל יתנו את האיתות למהלך הבא .מי שמאמין בסקטור הגז/נפט יכול לטעמי לקנות את הנייר ולהציב סטופ קרוב
ונוח ברמת  206נק'.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן ארה"ב )סימול  (TEVAלכן מנייה זו היא מניית ארביטראז .טכנית
היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .המבט הטכני מראה כי –רמות הממוצעים  100+200אשר נמצאים
בתחום –  50.82 -50.25דולר  ,מהווים אזור התנגדות חשוב כעת .רק יכולת פריצת אזור זה יאשר איתות חיובי המשכי
למנייה ,עם יעד באזור  .53.5ככלל עדיין המנייה תחת מהלך יורד כללי \ מימוש.

פריגו ) - (1092428מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,25וגם בארה"ב )סימול  .(PRGOטכנית היא נקבעת בחו"ל,
ולכן הניתוח הטכני יתבסס על גרף חו"ל ,שם נראה כי  ,המנייה שנמצאת עדיין על קו תמיכה עולה ברור  ,התממשה לאחרונה
עד כדי פיבו  2\3והתהפכה על תמיכת קו מהלך עולה א"ט .בשלב זה יכולת פריצת רמת  85-דולר  ,יאשר יעד לשיא ברמת
 92.3דולר.

נייס ) - (273011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  25וגם בארה"ב )סימול  .(NICEטכנית היא נקבעת בחו"ל ,ולכן
הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .לפי ניתוח זה נראה כי -המנייה ממשיכה לשהות על קו תמיכה עולה ולאחרונה לאחר מימוש
קצר התהפכה שוב על תמיכה עולה זו  ,כאשר יכולת פריצת רמת התנגדות קרובה על 36 -דולר ,יאשר יעד לרמת  .38.5דולר
בשלב ראשון.

ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה שנותרת במימוש כעת מתקרבת
לאזור תמיכה ברמת  40 -39דולר .למעשה כאן יתקבל האיתות ההמשכי במנייה ,כאשר היפוך באזור זה יאשר אתות כניסה ,
בליווי סטופ צמוד ,ומנגד שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי המשכי.

שיכון ובינוי ) - (1081942מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,100נמצאות עדיין טכנית ,תחת מימוש אולם השבוע הגיעה
המנייה לתמיכת רמת  853-אופקית .האיתות הבא יתקבל ביכולת המנייה לבצע היפוך על תמיכה זו ,או שבירתה ולכן אופן
הפעולה יהיה בהתאם לאיתות.

רמי לוי ) - (1104249מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נותרת תחת מימוש
מחירים מרמת השיא שהגיעה אליה לאחרונה .המנייה נותרת עדיין מתחת רמת התנגדות חשובה על ,12850-ורק יכולת
פריצתה יאשר איתות חוזר חיובי עם יעד לשיא על.14150-

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.

