הסקירה השבועית של ספונסר – 30.01.2011
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 – גם השבוע המדדים המובילים המשיכו לדשדש במקום ללא שינוי מהותי ובטווח מסחר צר במיוחד .מדדי
המניות המובילים ירדו בכחצי אחוז בממוצע למעט מדד הנדל"ן שהצליח להסחר במגמה חיובית בעיקר בזכות מניית אפריקה
ישראל שזינקה בלמעלה מ 18% -לאחר שהודיעה כי היא רוכשת כ 10% -נוספים בחברת הבת אפי פיתוח .במדד ת"א 100
בלטו לרעה מניות הגז דלק קידוחים ,אבנר והכשרת היישוב שירדו בממוצע בשיעור של כ 6% -כל אחת .מנגד ,בצד החיובי
נציין את מניות פריגו ופמס שהצליחו לסיים את השבוע בעלייה של כ 8% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו ביציבות ורשמו ירידות שערים קלות של כ 0.1% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה שלילית בעיקר בעקבות העלאת הריבית הצפויה ברבע אחוז ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים
של כ 0.6% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( רשמו ירידות שערים קלות של כ 0.2% -בממוצע.
מחזורי המסחר ירדו מעט ועמדו על כ 1.7 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום בנטרול מחזור הפקיעה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.38% -מדד ת“א  75ירד ב ,0.53% -מדד הבנקים ירד ב ,1.60% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע עליה של  1.58%ומדד התל-טק  15רשם ירידה של  .2.72%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית של
 0.8%לרמה של  3.66ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד מעט בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1332נקודות ,ההתנגדות הקרובה שחוסמת את
המדד בשבועות האחרונים נמצאת באזור של  1345נקודות ורק פריצה ברורה שלה תהווה איתות קניה מחודש כשכרגע המדד
צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות עד שיגיע טריגר חדש ,התמיכה הקרובה מקבלת השבוע משנה תוקף והיא נמצאת
ברמה של  1320נקודות.
שקל-דולר – הדולר המשיך להסחר גם השבוע במגמה חיובית לאחר שפורסם כי שר האוצר יפעל לביטול הפטור ממס
למשקיעי חוץ על רווחים מהשקעה במק“מ ובאג“ח ממשלתיות .כעת הדולר נסחר ברמה של  3.66ש"ח לדולר ורק פריצה של
אזור ההתנגדות ברמות של  3.65-3.70ש"ח לדולר תהווה איתות קניה למטבע האמריקאי .אזור התמיכה נמצא סביב רמות של
 3.50-3.53ש"ח לדולרץ
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות וקיבל כאן
אצלנו בסקירה השבועית איתות קניה ברור ,השבוע כמעט ונגע ביעד אותו ציינו באזור רמת  7230הנקודות ופריצה של אזור זה
תהווה איתות נוסף עם יעד ברמה של  8000נקודות.

מדד הבנקים  -בסקירה שבוע שעבר ציינו את אזור התמיכה האופקי ברמת מחיר של  1374/7נקודות שהחזיק אותו כבר 3
פעמים בחודש האחרון .השבוע ראינו המשך חולשה במדד הבנקים ושבירה של הרמה שציינה לעיל ,יותר מכך ביום המסחר
האחרון בחסות פקיעת האופציות ראינו בדיקה של רמת התמיכה שהפכה להתנגדות עם נר אוגף אדום שמחזק את ההנחה
להמשך ירידות שערים במדד לטווח הקצר ,תמיכה הבאה נמצא סביב רמה של .1345/50
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 ממשיך במגמה החיובית שלו ולאחר  3ימי תיקון בשבוע שעבר ותחילת השבוע
הזה הוא חוזר לעלות כשאתמול )יום ה'( הוא נתקל באזור השיא השנתי סביב רמת  1331/2נקודות .רמת תמיכה נמצאת
ברצועה של  2265/70נקודות שם המתינו הקונים בתחילת השבוע.
מדד הניקיי  - 225מדד המניות המוביל בבורסת המניות של טוקיו המכיל את  225המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.
מגמה חיובית אפיינה את מדד הנייקיי השבוע לאחר הירידות בשבוע שעבר אולם ביום המסחר האחרון ירדה הבורסה ביפן על
רקע הורדת דירוג של מודיס .ניתן לראות בגרף את אזור  10500שמהווה כרגע שיא יורד ואיתות חולשה אולם כל עוד לא נשבר
הנמוך האחרון ברמת  10270ורמת התמיכה האופקית  10200ניתן להישאר בפוזיציית לונג על המדד.

ניתוח מניות
פרטנר ) - (1083484התאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מספק שירותי תקשורת )ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי
אינטרנט( ,תחת המותג  .ORANGEבשנת  2009השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי  ,ISPגישה לדואר
אלקטרוני ,Wi-Fi ,טלפוניה נייחת באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר
את האסטרטגיה שלה להפוך ממפעיל סלולרי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת כללית עדיין תחת מהלך עולה,
כאשר השבוע השכילה המנייה להתייצב מעל רמת ההתנגדות שהפכה לתמיכה כעת על  .7348המנייה אומנם עולה באיטיות,
אך בעקביות ,ולמעשה כרגע היעד הינו באזור  ,7600סמוך לשיא.
.
פריגו ) - (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ) .(LABEL PRIVATEבנוב'  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה .NASDAQ-נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון.
ניתוח טכני – מניות החברה נקבעות בחו"ל ולכן המבט הטכני מתייחס לגרף חו"ל .מגרף זה ניתן להסיק כי ,לאחרונה  -פרצה
המנייה התכנסות מחירים ברורה במחזור ער ,ואף השכילה לפרוץ גם תבנית עולה שהייתה מנת חלקה של המנייה בחודשים
האחרונים .מכאן נובע יעד על רמת  78.8דולר ,כאשר רמת  70דולר היא התמיכה המיידית ואילו רמת  68תמיכה
המשמעותית.
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 – לאחר מהלך עולה ארוך ומרשים מאד יוצאת המניה לתיקון טכני יורד ,בשבוע המסחר האחרון ניתן לראות כי
המחיר נותר מתחת לרמת ההתנגדות האופקית ב  1788נק' וכל זמן שכך המסחר ימשיך להיות נוטה לירידות .רמת התמיכה
הקרובה שוכנת ב  1750נק' ,שבירתה תהווה איתות למימוש עמוק יותר בנייר.
החברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע“מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו“ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי היקף
פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת ,באמצעות
מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת החברה לישראל
לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א 25
ניתוח טכני – במהלך השבוע האחרון ראינו מימוש רווחים בנייר כאשר בשלב זה המחיר נבלם על קו מגמה עולה ארוך טווח אך
מתחת לרמת מ.נ) 20 .אמצע בולינגר( .רמות המחיר החשובות לשלב זה הן  4450שח למניה מלמעלה ואילו  4400ו4260 -
שח למניה מלמטה ,שבירה או פריצה של הרמות הנ"ל יהוו איתות טכני למהלך הבא במניה.
דיסקונט ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים למשכנתאות
וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי
השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח.בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים.בנקאות פרטית .מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיסחר במהלך הצידי )המדשדש( שמאפיין אותה בשבועות האחרונים ,רמת  810נק' ממשיכה להוות
נקודת מבחן משמעותית כאשר ניתן לראות בבירור על הגרף שברמה זו מגיעים המוכרים בכל פעם שהמחיר מתקרב אליה ,מלמטה
רמת התמיכה שוכנת ב  780נק' ,שבירתה כלפי מטה תפתח תבנית ראש וכתפיים ותיתן איתות שלילי לטווח הבינוני בנייר .לסיכום,
קניה רק בפריצה והתבססות מעל  810נק'.

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,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה ארוך ומרשים המניה יוצאת לתיקון טכני יורד ,ביום המסחר האחרון ניתן לראות את הופעתו
של נר אדום ארוך ודובי מאד בשילוב עם מחזור מסחר גבוה )אין להתעלם מהעובדה שהיתה פקיעה של אופציות המעוף(

שמעיד להערכתי על המשך מימוש רווחים בטווח הקצר .רמת התמיכה החשובה שוכנת בין  1650ל  1680נקודות ושם יהיה
צורך לבחון את הגרף מחדש .לסיכום ,מימוש רווחים בטווח הקצר והמתנה להיפוך.
אבנר יה"ש ) - (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 .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם “הוצאות חיפוש ופיתוח“ כמשמעות מונח זה בתקנות מס
הכנסה.
ניתוח טכני – המניה שוברת השבוע תבנית התכנסות בצורת משולש ובכך מקבלת איתות טכני שלילי לטווח הקצר והבינוני,
היעד הראשון למהלך היורד הינו לדעתי  206נק' ,רמה זו מהווה גם רמת תמיכה אופקית משמעותית ביותר שעליה הקונים
יצטרכו להוכיח את כוחם .במקרה של שבירת  200-206יתקבל איתות טכני שלילי מהותי לטווח הארוך במניה .יש לציין כי
המניה מוטה להשפעות רבות בהיבט הפונדומנטאלי ולכן במקרה של היפוך ופריצת  240ו 250 -נק' האיתות השלילי יבוטל
והמניה תחזור למהלך העולה.
לסיכום ,לטווח הקצר הנייר שלילי עד שיוכח אחרת.
בזן ) - (2590238החברה ,בתי זקוק לנפט בע“מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים ,זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמריםומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו“ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק.ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה לדשדש סביב רמות השיא השנתי אך להערכתי מכינה עצמה לתיקון יורד בטווח הקצר .בשלושת ימי
המסחר האחרונים ניתן לראות כי הנייר נסחר מתחת למ.נ 20 .ומתקשה לחזור להסחר מעליו ,רמת התמיכה האופקית הקרובה
והחשובה שוכנת ב  262נק' ,שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר ואולי גם הבינוני.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית ,ובפעילות
משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו“ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות בפעילויות שונות
הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות ,חתמות והנפקות,
הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את מלוא החזקותיו בבנק
יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה ארוך ומרשים המניה יוצאת לתיקון טכני יורד ,כאשר ניתן לראות על הגרף שישנם שיאים ושפלים
יורדים ,יחד עם זאת ניתן לראות כי מ.נ 20 .חותך את מ.נ 50 .מלמעלה כלפי מטה מה שמהווה אינדיקציה נוספת לכך שהנייר נמצא
במהלך יורד מתקן בשלב זה .רמת התמיכה הקרובה שוכנת בשפל האחרון על  3613נק' ואילו רמת ההתנגדות האופקית ב ,3840
איתות טכני נוסף יתקבל בפריצה או שבירה של הרמות הנ"ל.

על רגל אחת

ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה לאחרונה שברה
המנייה תמיכה מהותית על רמת  ,40ולכן רמה זו עוברת מרמת תמיכה להתנגדות  .היעד שהיה על תמיכת  , 35יעד
שהושג ביום המסחר האחרון ,ואפ המנייה התהפכה על תמיכה זו .כעת עדיין רמת  40וקו מהלך יורד נותרים
כהתנגדות וכל שככ האתות השלילי בתוקפ  ,כל עוד שהמנייה נותרת מתחת לרמות התנגדות אלה .תיקון עולה עד
לרמות אלה בהחלט בא בחשבון.
כלל ביוטכנולוגיה ) - (1104280מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי לאחרונה המנייה
פרצה תחום התכנסות מחירים תוך מחזורים גבוהים  ,כאשר בשלב זה היעד שהיה ברמת השיא על , 2500-הושג
כמעט במלואו .בשלב זה מימוש יראה טבעי לפני המשך ,כאשר רמת  2200היא התמיכה הקרובה.
טבע ) - (TEVAמניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .נקבעת בחו"ל וע"פ גרפ חו"ל אנו
רואים כי בגרף שבועי המנייה נראית כפורצת התכנסות מחירים אולם צריך להמתין למסחר היום ולסיום השבוע לראות
אם אכן יש פריצה .סיום מעל רמת  55יאשר פריצה ויעד לשיא באזור  64דולר.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המהלך העולה עדיינ בתוקפ בשלב זה,
למרות הדשדוש\מימוש לאחרונה .רמת  1028וקו תמיכה עולה הינם כרגע התמיכה כאשר שבירתם יאשר אתות
למימוש נוספ ,מנגד היפוכ על תמיכה יאשר ,חזרה למהלך עולה.
כיל ) - (281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המנייה ממשיכה לשהות תחת מהלך שורי
כאשר -ביום המסחר האחרון המנייה התהפכה על תמיכת קו מהלך עולה בשילוב ממוצע  ,50וקיבלה אתות לחזרה
להמשכ עולה  ,עם יעד באזור .6600
כלל ביטוח ) - (224014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נותרת תחת
מהלך עולה ואפ התהפכה השבוע על תמיכת קו מהלך זה ,בשילוב עם תמיכת ממוצע  .50רמת ההתנגדות המיידית
כעת עומדת על-10750 -שיא עולה אחרון  ,ואילו היעד מעל על רמת .11100
מנורה מבטחים ) - (566018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100התנועה העולה של המנייה עדיין בתוקף,
כאשר השבוע נעצרה על תמיכה חשובה ברמת  , 5000ואף ביצעה היפוכ על תמיכה זו .יכולת המנייה לפרוץ גם את קו
המהלך היורד ברמת  ,5200יאשר סיום התיקון וחזרה למסלול עולה עם יעד על  5400כיעד .1

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.

