הסקירה השבועית של ספונסר – 03.04.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי מלווה בעליות שערים נאות בעקבות המשך המגמה חיובית בשווקי העולם וירידה של לוב
ויפן מהכותרות .מדדי המעו"ף ות"א  75עלו בכ 3% -כל אחד ומדדי הנדל"ן והבנקים קפצו בכ 5% -כל אחד .במדד ת"א 100
בלטו לטובה מניות אפריקה ישראל לאחר פרסום דו"חות טובים וחזרה לרווח ,הראל השקעות ,כלל ביטוח ופז נפט שזינקו בכ-
 9.5%בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד השלילי נציין את מניות פמס ואיתוראן שירדו בכ 3.5% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.65% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה
שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים חדות של עד כ 1.45% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( ירדו בכ 0.2% -במח"מים הבינוניים .מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום
למעט יום חמישי בו שינוי בהרכבי המדדים גרם למחזור מסחר גבוה יותר של כ 2.6 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,3.18% -מדד ת“א  75עלה ב ,2.83% -מדד הבנקים עלה ב ,5.23% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  4.76%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .1.59%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  2.2%לרמה של  3.478ש“ח לדולר
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 3.2% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1321נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף התמיכה החשובה עליה סמכנו באיזור  1280הנקודות הוכיחה את עצמה בשבוע שעבר ואכן משם המדד חזר להסחר
במגמה חיובית .כעת ,היעד נמצא באיזור השיא של  1350נקודות כשכל ירידה עד  1280תחשב כתיקון טכני בלבד.
שקל-דולר – הדולר ירד בכ 2.2% -במהלך השבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.475ש"ח לדולר כשניתן להבחין
לראשונה מזה לא מעט זמן בכך שהנגיד לא מתערב במסחר ולא מנסה להחזיק את שער הדולר ע"י קניות מט"ח .מבחינה
הטכנית המטבע האמריקאי שבר תמיכה מאוד חשובה באיזור  3.50-3.52ש"ח לדולר והוא צפוי להמשיך ולנזול כלפי מטה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים נוספות בשבוע החולף לאחר שנתמך בתמיכה חשובה מאוד
ברמה של  5600נקודות וכעת הוא חוזר ומתקרב לאיזור השיא סביב  6100הנקודות שם ייבחן לפני המשך המהלך כלפי
מעלה.
מדד הבנקים -המדד ממשיך את המגמה החיובית שלו וגם השבוע נועל את המסחר בעליות שערים ופריצה של רמת התנגדות
מאוד חשובה לטווח הקצר ברצועה של  1370/80נקודות .בתחילת השבוע ניתן לראות שמחזורי המסחר היו נמוכים ולא תמכו
בעליות הנאות אולם בהמשך כבר גדלו המחזרים ולמרות עצירה ביומיים האחרונים סביר שכל עוד המדד מעל ברמה הנ"ל
המגמה החיובית תמשך כשמעל  1400היעד יהיה בשיא סביב  1450נקודות.
מדד נדל"ן  -15המדד נהנה השבוע מעליות שערים חדות ונאות בהתאם למגמה החיובית בבורסה .המדד סגר גאפ עולה סביב
רמת  357/8נקודות והמשיך במגמה החיובית שלו כשהוא חוזר במהרה לאזור השיא השנתי סביב  360/5נקודות .סוחרים
אגרסיביים יחפשו שורט עם סטופ צמוד וברור ברמות האלה בעיקר לאחר המהלך העולה המהיר סולידיים ימתינו לנקודות
כניסה למגמה החיובית.
מדד היתר  -50לפני כשבועיים כתבנו בסקירה יעדים מהירים למדד היתר כתיקון עולה לירידות האחרונות ,האחד סביב 425
שנכבש בשבוע שעבר והשני סביב  440נקודות שהיא הרמה החשובה אליה הגיע המדד השבוע .מהלך העליות המהיר והחד
אל מול רמת ההתנגדות מזמין תיקון במדד לפני הכרעה להמשך או פריצה של רמת ההתנגדות או חזרה למגמה היורדת.

ניתוח מניות
טבע ) - (629014החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית,
הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה
הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה
IVAX
רכישת.
ניתוח טכני– בששת ימי המסחר האחרונים המניה מדשדשת מעל רמת  49.80תוך שהיא מקפידה לנעול תמיד מעל רמת $50
למניה ,להערכתי מתבשל מהלך עולה נוסף בנייר כאשר פריצה של רמת ההתנגדות ב  $51תהווה את האיתות הבא להמשך
עולה ,פריצה שכזו תסמן יעד מיידי סביב רמת  44.7-45דולר למניה ,מלמטה רמת התמיכה הקרובה שוכנת על הגאפ הפתוח
)מסומן על הגרף( ושם לדעתי יש להציב את הסטופ למי שמחזיק את הנייר.
שטראוס ) - (746016בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה“ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון
מוצרי מזון החברה ,שטראוס גרופ בע“מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות
ומשקאות ממותגים .לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי “דנונה“ ,הקונצרן
האמריקאי “פפסיקו“ והחברה האיטלקית “לוואצה“ .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות
ושטראוס סלטים .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג “יד מרדכי“ ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד “מקס ברנר“ והפעלת ” ”Chocolate Barsבארץ ובחו“ל
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ניתוח טכני  -פורצת בגאפ עולה את ההתנגדות ברמת  5500נק' וממשיכה למעלה במהירות ובעצמה ,היעד הקרוב של הנייר
סומן ברמת השיא השנתי ולהערכתי סביר שנראה המשך עליה עד היעד הנ"ל לפחות ,התמיכה הקרובה שוכנת מן הסתם על
תחתית הגאפ הפתוח ברמת  5500נק' וכל זמן שהמחיר נותר מעליה הכיוון הוא חיובי.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו .
ניתוח טכני – בשבועיים האחרונים עלתה המניה בחדות מרמת  5200ועד רמת  6000כאשר בשלושת ימי המסחר האחרונים
ראינו שוב ירידה ובדיקה של התמיכה האופקית ב  5730נק' אך הפעם מלמעלה כלפי מטה .התבססות מעל  5730תאפשר
מהלך עולה נוסף ופריצה של ההתנגדות ברמת  6000נק' ,פריצה שכזאת תהווה לדעתי איתות טכני חיובי ביותר ותסמן יעדים
גבוהים אל מעל השיא השנתי .לסיכום ,אפשרות קניה עם סטופ קרוב ב  5700-5730כאשר בפריצת  6000ניתן יהיה לחזק
במנה נוספת.
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע“מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה“ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים .
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה אך עדיין מתחת לרצועת ההתנגדות  ,4640-4745פריצה של ההתנגדות הנ"ל
תהווה איתות טכני חיובי ביותר ותסמן יעדים גבוהים ,בשלב זה להערכתי ישנם סיכויים טובים מאד לפריצת ההתנגדות כאשר
הסטופ יוצב על רמת  4530שמהווה תמיכה אופקית.
אלביט מערכות ) - (1281124החברה ,אלביט מערכות בע“מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה .
ניתוח טכני – לאחר שעשתה תחתית כפולה סביב רמת  17000המניה עולה בחדות ,פורצת קו מגמה יורד ונראה שהיא בדרכה
להתמודדות עם ההתנגדות המשמעותית סביב  19840-20090נק' ,פריצה של ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות חיובי נוסף
ותסמן את רמת  21000כיעד נוסף.

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 מתקנת כלפי מעלה בחדות במהלך השבועיים האחרונים ,ביום המסחר האחרון ראינו פריצה של
ההתנגדות האופקית ב  1800נק' תוך נעילה בגבוה היומי ,מכאן להערכתי סביר שנראה המשך עליה כאשר היעד הראשון סומן
ברמת השיא השנתי שפריצתו תהווה איתות חיובי נוסף .מלמטה התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  1750נק' וניתן לומר שכל זמן
שהמחיר נותר מעליה הכיוון של הנייר חיובי.
פז נפט ) - (1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המנייה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים ,בתחום רמות  60000-65000כאשר יציאה מתחום זה יאשר
איתות המשכי לטווח הקצר .ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה עד לתקרת הטווח הרוחבי ואפ סגרה מעט מעליו  ,מה
שאומר שיום המסחר הבא יהיה חשוב לקבלת האיתות .יכולת השארות מעל לרמת  65000יאשר יעד ראשון לרמת השיא על
 .67190מנגד כישלון -יחזיר המנייה לטווח הרוחבי .האפשרות הראשונה נראית בהחלט יותר סבירה ע"פ מכלול התמונה
הטכנית כעת.
דלק קידוחים ) - (475020שותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות 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 ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של
השותפות .בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי השבוע פרצה המנייה את קו המהלך היורד ,קו שביטא את המימוש האחרון במנייה .בשלב זה המנייה
נמצאת לפני התנגדות  1400כאשר יכולת לסגור מעל רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי ,ההתנגדות מעל הינה טווח המחיר -
 .1450-1488נראה כי לאזור זה ,תגיע המנייה בשבוע הקרוב.

על רגל אחת
דלק קבוצה ) - (1084128מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחרונה נסחרה המנייה תחת מהלך רוחבי 82000--
 ,90000כאשר השבוע נפרצה רמת טווח זה ,מה שאומר -קבלת יעד ראשון לרמת  97500בשלב זה .ההתנגדות מעל הינה-
רמת .100000
כלכלית י-ם ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה מתקרבת ליעד של השיא
האחרון ברמת  .4596האיתות הבא יתקבל ביכולת המנייה לפרוץ רמה זו  ,ואז קבלת יעד לעבר רמת  ,5000או כישלון עם
היפוך לתמיכה קרובה על רמת  .4200-נראה כי האפשרות השנייה –יותר סבירה כלומר -הגעה ליעד ומימוש.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה במסגרת התיקון העולה
למימוש האחרון  ,להתנגדות כפולה על רמת  45בשילוב קו מהלך יורד .רק יכולת לפרוץ רמה זו  ,יאשר איתות חיובי המשכי
עם יעד קרוב על.47-

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.

