הסקירה השבועית של ספונסר – 30.05.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה מעורבת מלווה במחזורי מסחר גבוהים במיוחד נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף.
המדדים המובילים סיימו את שבוע המסחר כמעט ללא שינוי .מדד הנדל"ן עלה בכ 1% -אולם נרשמה בו שונות גבוהה בין
המניות .לדוגמא ,מניית האם אפריקה ישראל סיימה את שבוע המסחר בעלייה של כ 5% -כשלעומתה חברת הבת ,אפריקה
נכסים צנחה בלמעלה מ .10% -במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית כלל תעשיות שעלתה בכ ,11% -ומנגד מניית דלק נדל"ן
צללה בכ 13% -נוספים והשלימה ירידה של כמעט  38%מתחילת החודש .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה
מעורבת עם נטייה לירידות שערים בעיקר במדד תל בונד  40שירד בכחצי אחוז .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת
השבוע עם נטייה לעליות שערים בעיקר באפיק השקלי בטווחים הארוכים ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות
קלות של כ 0.1% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו עד  0.4%בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע היה
גבוה ועמד על כ 3 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום המסחר ההיסטורי ביום רביעי בו נרשם מחזור שיא של כ 16.4 -מיליארד
ש"ח בעקבות מעבר של ישראל למדדי המדינות המפותחות בעולם.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.22% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.31% -מדד הבנקים עלה ב ,0.21% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  1.10%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .0.37%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה
שבועית קלה של כ 0.4% -לרמה של  3.83ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.2% -בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1104נקודות ,מעל רמת תמיכת משמעותית השוכנת
באזור  1100נקודות שם נמצא ממוצע נע  200שהוכיח את עצמו מספר פעמים בעבר כנקודה חשובה במיוחד .כעת ,רק
שבירה ברורה של התמיכה החזקה באזור  1100נקודות תהווה איתות שלילי משמעותי נוסף עם יעד ברמה של 1000
נקודות .מנגד ,התבססות מעליה והיפוך כלפי מעלה צפויה להביא תיקון עולה שצפוי להעצר רק באזור רמת  1180נקודות
המהווה כעת התנגדות חשובה כשבמידה ונקבל פריצה גם של רמה זו היא תסמן שיא חדש כיעד .לדעתנו ,בהעדר אירוע
קיצוני שלילי חדש ומפתיע נראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר נסחר בתנודתיות רבה בשבוע החולף ולאחר שנסחר כמה ימים מעל רמת ההתנגדות הקריטית ,נחלש
וחזר להסחר מתחתיה .עד עתה כאמור אזור ההתנגדות המשמעותי ברמות של  3.83-3.85ש"ח לדולר מחזיק מעמד ורק
פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה משמעותי עם יעד מיידי ברמה של  4ש"ח לדולר .כפי שהדגשנו בכל תחזיות
האחרונות התמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים
ומשם הגיע התיקון הנוכחי כלפי מעלה.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של ירידות שערים חדות עד לרמת התמיכה
החשובה שהוכיחה את עצמה פעם נוספת באזור  5000הנקודות ומשם נרשמו עליות שערים חדות .רק שבירה ברורה של
רמה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור  4600נקודות.
מדד  – S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד
זה כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המדד הצליח להבלם השבוע על רמת אופקית ב  1044שהוא הנמוך של חודש פברואר .רמת התנגדות אופקית קיימת סביב
רמה של  1115נקודות סגירה מעל יכולה להוציא מהלך עולה מחודש אל עבר רמות של  1150/60נקודות.
מדד  Bovespaברזיל – מדד המניות המרכזי של בורסת סאו פאולו הברזילאית .המסחר במניות המדד משקף  80%מסך
כל פעילות הבורסה בברזיל .המדד מכיל בין  50-60מניות ומתעדכן כל  4חודשים )ינואר ,מאי וספטמבר( .כפי שניתן לראות
בגרף מדד המניות של בורסת ברזיל שבר בשבוע שעבר את רמת התמיכה האופקית ב  60000נקודות אך נבלם ברמה של
 58000וחזר השבוע מעל רמת  60000נק' .ניתן לראות בגרף שהמדד עובד טכני מאוד עם רמות תמיכה אופקיות שהוכיחו
את עצמן בעבר ולכן בצמוד לרמות אלה ניתן להיכנס ללונג /שורט על המדד בסיכון נמוך מאוד.

ניתוח מניות
פריגו ) – (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם
רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ).(PRIVATE LABEL
בנוב'  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
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25אולם גם בארה"ב  ),להלן מניה ארביטראZית ( ושם היא נקבעת  .לכן ניתוח
המנייה יתבסס על גרפ חו"ל .מבט טכני מראה בפשטות  ,כי המנייה נמצאת בתנועה רוחבית  65 -53.6דולר בשבועות
האחרונים .אתמול פרצה המנייה את התנגדות ממוצע  50בשילוב עם אופקי  57.9להלן – רמות האיזונ בתנועה הרוחבית ,
כאשר היעד כרגע הינו לשיא על רמת  65דולר שם תיבחנ בשנית.
נייס ) – (NICEהחל משנת  ,2000פועלת החברה ,נייס מערכות בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות:
 חטיבת ה CEM-העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות. חטיבת ה VIM-העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור . חטיבת ה ISS-המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות מודיעין המחייבותפתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין והתקשורת מתמקדת
נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע.
עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25ובמקביל בנאסדק בארה"ב ).להלן מניה ארביטראZית ( היות והיא נקבעת
בחו"ל ,הניתוח יתבסס על גרף חו"ל .שם ניתן לראות כי המנייה נתמכה לאחרונה על קו מגמה עולה ארוך טווח ונתנה היפוכ
ביומיים האחרונים .בשלב זה רמת  30.88הינה רמת ההתנגדות הקרובה בשילוב ממוצע  , 200וקו מגמה יורד לטווח הקצר ,
כאשר יכולת לפרוץ רמה זו יאשר המשכ מהלך עולה לעבר רמת  32.45דולר  ,שם תיבחן בשנית.
בריינסוויי ) – (1100718החברה ,בריינסוויי בע“מ ,עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק ,.במחקר ופיתוח של מכשיר
רפואי לטיפול לא פולנשי בהפרעות נפוצות בתפקוד המח .בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר ,המצוי בשלבי
פיתוח .בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות ,הנובעות משינויים
ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – המניה במהלך יורד ,נתמכה בשלב זה על רמת  ,800התנגדות קרובה שוכנת ברמת  ,900פריצה תאפשר
תיקון עולה גדול יותר לכיוון  .1050לדעתנו רק פריצת  1050תחזיר את הנייר למגמת העליות .במקרה של שבירת 800
המימוש יהיה עמוק יותר.
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 – המניה שוברת השבוע את רמת התמיכה ב  3080נק' וממשיכה במסעה דרומה בשלב זה .רמת התמיכה
החשובה ביותר שוכנת כעת ב  2880נק' ואילו רמת ההתנגדות ב  ,3080פריצה או שבירה של גבולות אלו יסמנו את הכיוון
הבא.
מכתשים אגן ) – (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע“מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת
הפטנט .מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור
ושיווק של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – שוברת השבוע את רמת התמיכה ב  1400נקודות ובשלב זה יש להמתין ולראות האם זוהי שבירה אמינה או
שתתברר כשבירת שווא ,במקרה של חזרה מעל  1400המניה תצא לתיקון עולה גדול יותר לדעתנו.

ביוסל ) – (278010החברה ,ביו-סל בע“מ ,אינה פעילה למעט פעילות מימון והחזקה במניות  ,PROTALIXהמפתחת
תרופות מבוססות חלבון מהצומח.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במגמת הירידות שמאפיינת אותה בחודשים האחרונים ,השלימה השבוע יעד משולש דובי ואף
ירדה קצת מעבר לזה עד רמת  4000נקודות שהיא גם התמיכה הקרובה לנייר .ההתנגדות הקרובה שוכנת כעת ברמת 4300
נקודות כאשר פריצתה כלפי מעלה תאותת על תיקון עולה גדול יותר עם יעד לכיוון  4500ואחריה  5000בטווח הקצר.
במקרה של שבירת  4000ע"ב נעילה יתקבל איות טכני שלילי ביותר ובעצם איתות מכירה למי שמחזיק.

על רגל אחת
טאואר ) – (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת בטווח רוחבי – -500
 582כאשר איתות יתקבל ביציאה מתחום זה  ,והיעד הנגזר מככ יהיה בגובהה המהלך הרוחבי הנוכחי.
שיכון ובינוי ) – (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה מגיעה לרמת התנגדות
ראשונה על  , 700במסגרת המימוש הנוכחי  ,כאשר רק יכולת סגירה מעל  700יאשר המשכ עולה לעבר ההתנגדות על 732
בשילוב ממוצע  . 50מעל רמה זו ההתנגדות הינה ברמת .757

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנותsponser 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 ו/או מכשירים פיננסים.

