הסקירה השבועית של ספונסר – 30.10.2011
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 – הבורסה בת"א רשמה שבוע מסחר חיובי נוסף בעיקר בזכות יום חמישי בו המדדים זינקו בכמעט  3%כל
אחד .מדדי המניות המובילים סגרו כאמור בעליות שערים חדות בהובלת מדדי הבנקים והגז ונפט שזינקו בכ 6% -ו7.7% -
בהתאמה .במדד ת"א  100בלטה השבוע מעל כולם מניית אלביט הדמיה שקפצה ב ! 74% -עוד בלטו לטובה מניות אינטרנט
זהב ופרוטליקס שעלו ב 35% -ו 25% -בהתאמה .בצד השלילי נציין את מניות דלק רכב ורבוע נדלן ש"הצליחו" לצנוח ב10% -
כל אחת למרות האווירה האופטימית בשווקים.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית גם כן כשמדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות של כ 1.1% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו לאורך
כל העקום עד  0.8%ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נותרו כמעט ללא שינוי למעט עלייה של כ 0.4% -בטווח הארוך.
מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט מחזור חריג אפילו לימי פקיעה ביום
חמישי של כ 3.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,4.09% -מדד תא  75עלה ב ,3.08% -מדד הבנקים עלה ב ,6.11% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  3.67%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .7.76%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של כ 1% -לרמה של  3.60ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם השבוע עלייה חדה נוספת של כ 4% -וסגר ברמה של  1168נקודות ,בכך השלים המדד מהלך
עולה מרשים במיוחד של כ 19% -מהתחתית שנרשמה לפני כחודש וחצי ברמה של  982נקודות .כפי שניתן לראות בגרף
המצורף המדד פרץ בצורה ברורה מאוד את אזור  1150הנקודות ששימש כהתנגדות חזקה ומשמעותית בחודשים האחרונים
וכעת נפתחה האפשרות להמשך התיקון העולה עד לרמה של  1250נקודות שלדעתי נראה כבר בשבועות הקרובים למרות
שייתכן שנקבל בדרך לשם מימוש נקודתי של כמה ימים.
מדד הבנקים -שבוע מסחר חיובי עבר על מדד הבנקים עם תשואה שבועית של מעל  .6%המדד הגיע ביום המסחר האחרון
לאזור ההתנגדות הבא סביב  1100/20נקודות שם אמור להבלם או להתעכב לפני המשך המהלך העולה ,פתח גאפ פתוח
נמצא ברמה של  1120נקודות וסגירה מעל לרצועה המחיר המוזכרת לעיל תביא ליעד מהיר נוסף שהוא סגירת הגאפ ברמה
של .1177
מדד יתר  -50מדד היתר נועל שבוע מסחר חיוביים עליה של כ  7%ומחזורי מסחר שחזרו להתרחב בעיקר בגלל מניית מודיעין
שרכזה מחזורים ערים מאוד של מעל  35מיליון שח .טכנית המדד נכנס לאזור הגאפ היורד של אוגוסט האחרון ברמה של 338
וסגירתו תתבצע ברמה של  ,356.5יש לשים לב שהנר האחרון חורג מרצועת בולינגר העליונה ולכן יכולים לקבל כאן עצירה
בעליות במקרה הטוב ומימוש במקרה הפחות טוב.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מזנק בשבועות האחרונים ולאחר שפרץ את ההתנגדות ברמת  5400הנקודות
השבוע גם הצליח לפרוץ את ההתנגדות המשמעותית יותר סביב  5600נקודות .כעת נראה כי המדד יכול לחזור לדשדש
ברמות הגבוהות שבין  5600-6100נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך לרדת גם בשבוע החולף ונסחר כעת ברמה של  3.60ש"ח לדולר .מנהיגי אירופה
הגיעו לקראת סוף השבוע להסכם על תוכנית לפתרון משבר החוב באירופה,ההסכם שהגיעו אליו מנהיגי האיחוד בבריסל הוא
הגדלת קרן החילוץ האירופית לטריליון יורו וביצוע תספורת של  50%מחובה של יוון ,האווירה החיובית בשווקים החלישה את
הדולר והגדילה את תיאבון המשקיעים ליטול סיכונים .כעת ,המטבע צפוי לדשדש סביב הרמות הנוכחיות עם סיכוי ממשי
להמשך ירידות עד לרמה של  3.50ש"ח לדולר.
זהב  -הזהב פרץ את רמת ההתנגדות שהחזיקה אותו במשך כמה שבועות למטה  , $1680בשלב זה הזהב נבלם ברמות
תיקון פיבונאצ'י  50%-61.80%שבירה חזרה של רמת  $1680יכולה להחזיר את הזהב לירידות לעבר  , $1530הצפי הוא
להמשך עליות ודשדוש ברמות הגבוהות כאשר כיוון ברור יתקבל בפריצה של  $1830או שבירה של . $1680
כסף  -הכסף עולה ביחד עם הזהב כאשר התנגדות קרובה  $37.8שפריצתה תביא למהלך עליות לעבר  $42.30אך מצד שני
שבירה חזרה של  $33.33תביא להמשך ירידות לעבר . $26

נפט  -הנפט עולה ללא מעצורים כאשר הוא פורץ רמות התנגדות חשובות בדרך  ,כרגע הנפט נבלם בהתנגדות חשובה
 $94.63שפריצתה תביא את הנפט לרמת ההתנגדות הבאה  $95.20ולאחר מכן  $98והרמה העגולה  , $100חזרה של
המחיר מתחת ל $90-תביא לירידות לעבר . $83
יורו/דולר  -הצמד פרץ תבנית היפוך של ראש וכתפיים הפוכים בגרף יומי כאשר פריצה וסגירה מעל  1.4170תביא להמשך
מהלך עולה לעבר  1.4280ו . 1.4440-כל הסנטימנט החיובי נמשך היורו הינו קניה כל עוד הוא שומר על המחיר מעל .1.3930
אוסטרלי/דולר  -הצמד פרץ את קו המגמה היורד הראשי וביצע מהלך עליות מאוד חזק ומרשים של  1300פיפס תוך חודש
אחד בלבד  ,הצמד נמצא כרגע באזור מחיר של מוכרים כאשר ההתנגדות  1.0750-1.0790הינה מכשול שפריצתו תביא את
הצמד לעליות עד שיא כל הזמנים שלו . 1.1-1.108

ניתוח מניות
כיל ) -(281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ביום המסחר האחרון הגיעה המניה כמעט לאזור הגבוה האחרון מאז אוגוסט שנמצא ברמה של  4720נקודות,
עליות שערים מרמה של  4000הנקודות לאזור ההתנגדות שצוין כמו גם נר יומי חלש שמראה על המצאות מוכרים באזור
מגבירים את החשש למימושים בנייר ויציאה לתיקון יורד.
מודיעין יה"ש ) -(345017מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין מודיעין אנרגיה
ניהול כשותף כללי ,לבין מודיעין אנרגיה נאמנויות כשותף המוגבל .מטרת מודיעין יהש היא להשתתף בפעולות חיפושי נפט ו/או
גז והפקתם .לצורך זה התקשרה מודיעין יהש בהסכמי תפעול עם שותפיה לעסקאות המשותפות .הניהול השוטף של מודיעין
יה"ש מבוצע על ידי השותף הכללי .למודיעין יהש אין עובדים ,והדירקטורים הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני -לאחר גל ירידות חזק מאוד בנייר מהקיץ האחרון ,יצאה המניה לתיקון עולה מרמות שפל תקופתיות וסגרה גאפ
יורד מחודש אוגוסט האחרון שהוא גם אזור התנגדות אופקי סביב רמה של  41נקודות .הנר של יום המסחר האחרון מצביע על
מוכרים באזור המחירים הנוכחי וסיכוי למימוש לאחר גל העליות האחרון.
טאואר ) - (1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירה בשבוע שעבר ,המניה אכן פרצה את רמת  260נקודות וגמעה השבוע עליות של ,17%
המניה סגרה את השבוע מעל אזור התנגדות נקודתי סביב  294נקודות אזור מוכרים הבא נמצא לא רחוק ברמה של  310ואילו
למעלה ישנם יעדים של סגירת גאפ יורד מאוגוסט האחרון שנמצא ברמה של  330עד ל ) 380אולם לכך יש עוד זמן( .מחזורי
המסחר ירדו ביומיים האחרונים עם תצורת נרות עייפה מראה שסביר שנקבל מכאן תיקון קטן לפני המשך המגמה ,עומק
התיקון יעזור להגדיר יעדים עולים חדשים.
בזן ) - (2590248החברה ,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 דלקמוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
 פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. ארומאטיים :ייצור חומרים ארומאטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מראה כי המניה השבוע פרצה את רמת  210החשובה ,ולכן קיבלה איתות חיובי נוסף ,לעבר רמת ההתנגדות
הבאה על  .220רמת  210הופכת להיות התמיכה בשלב זה .תמיכת  210הינה משמעותית להמשך התנועה העולה –כאשר
רק שבירת קו המגמה העולה שנוצר כעת מהשפל -מעל רמת  200יבטל את האיתות העולה העכשווי.

דלק קבוצה ) - (1084128החברה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצעות חברות בנות פועלת
בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדל"ן ,רכב ,פיננסיים וביטוח וביוכימיה .בנוסף לכך קבוצת דלק
פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב .קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה:
דלק פטרוליום ,דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים .בחודש אוגוסט  2007השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים
ותחנות דלק בארצות בנלוקס )בלגיה ,הולנד ולוקסמבורג( ,פעילות השיווק בנלוקס כוללת גם חנויות נוחות ,סניפי רשת מזון
ומתקני שטיפת רכב.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25-
ניתוח טכני  -נראה כי לאחרונה פרצה המנייה את רמת  69500אופקית  ,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי למהלך העולה
מרמת השפל האחרונה .כעת הגיעה המנייה עד להתנגדות ממוצע  200שהיום נמצא ברמת  ,75464ורק סגירה מעליו יאשר
איתות המשך המהלך העולה הנוכחי .תמיכת  69500הינה תמיכה מהותית להמשך.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' ,טכנית היא נקבעת
בחו"ל ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה המנייה תנסה השבוע לפרוץ בגרף השבועי את רמת  40הדולר,
ואם זה יצליח נקבל סוף ,סוף איתות חיובי ראשוני עם יעד  1על רמת  42דולר ומעל יעד על  45אופקי .רמת  40בשבועי אם
זה יקרה תהפך לתמיכה חשובה.

בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית בשלב זה המניה הצליחה לפרוץ את רמת  744רמת
התנגדות חשובה שהופכת להיות התמיכה כעת .רמת אזור  800היא ההתנגדות החשובה כעת ורק פריצתה יחדש את
האיתות החיובי להמשך עולה.
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25טכנית המניה נתנה תיקון עולה מרשים לאחרונה,
אולם –עדיין כללית נותרת בתוך תעלה יורדת ארוכת טווח .כעת רמת  17000הינה ההתנגדות ואילו רמת  15500תמיכה,
האיתות הבא יתקבל ביציאה מטווח זה.

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.

