הסקירה השבועית של ספונסר – 30.06.2013
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 סיכמה שבוע מסחר שלילי נוסף בירידות שערים .מדד המעו"ף השלים רצף של שמונה ימי
ירידות רצופים ,ובממוצע המדדים המובילים ירדו השבוע בכ 2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לרעה מניות מנורה
מבטחים ,דסק"ש ,אלרוב נדלן וכלל ביטוח שירדו בכ 01% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית כלל תעשיות זינקה ב0..1% -
לאחר שקיבלה הצעת רכש בפרמיה של  22%ע"י בלווטניק שמחזיק נכון להיום בעקיפין  .24.4%בנוסף ,פלוריסטם תיקנה
כלפי מעלה בכ 02% -ומניית אלוט עלתה בכ.00% -
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בממוצע כחצי אחוז .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך זמן ממוצע)
הקצר והבינוני ,אולם עלו מעט במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הקצר
והבינוני ועלו בכ 1.1% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2..1% -מדד ת"א  .1ירד ב ,2..1% -מדד הבנקים ירד ב ,1..2% -מדד הנדל"ן  01רשם
השבוע ירידה של  2.11%ומדד נפט וגז ירד ב .1...% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 0.6%
לרמה של  3.202ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0041נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה
חודשים ברצף בין רמות  0021-0211נקודות ,ללא כיוון ברור ובתחילת השבוע יבחן את התמיכה הנקודתית סביב רמת 0041
הנקודות .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.202ש"ח לדולר.
בבורסות בוול סטריט נסגר המסחר (חמישי) בעליות שערים של כ ,1..% -לאחר שנתוני אבטלה מגרמניה ונתוני דיור טובים
מארה"ב תמכו בעליות .מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש סביב אזור  3.21ש"ח לדולר ואם לא תהיה הפתעה נוספת ,המטבע
האמריקאי צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך לשדר את החולשה לה ציפינו בסקירה בשבוע שעבר ומתקרב בצעדים מהירים לכיוון
אזור התמיכה סביב  0011נקודות עם סגירה בנמוך השבועי .טכנית המדד ממשיך לנוע בטווח מסחר ברור מאוד בין 0011-
 0211נקודות ורק יציאה ברורה מהטווח תביא למהלך מהותי ,עז אז ניתן לסחור את הטווח הברור שצוין וזה אומר כוננות לונג
על המדד לשבוע הקרוב במידה ונגיע לאזורי התמיכה או סמוך אליהם.
מדד הנדל"ן  – 2.מדד הנדל"ן שבר בשבוע האחרון את אזור הטריגר לתבנית הראש וכתפיים אותה ציינו בשבוע שעבר.
טכנית ,המדד ביצע תיקון עולה בימים שלאחר מכן ובדק את אזור של  322-.מלמטה ,ייתכן והמדד מכין את המהלך היורד
הבא שהוא כאמור אזור יעד התבנית שצוינה לעיל סביב  331נקודות.
מדד היתר  – .0מדד היתר  11מראה סימני חולשה דווקא בגרף השבועי .ניתן לראות את הנר השבועי של השבוע שעבר ואת
זה שלפני  1שבועות ,נר אדום עם צל יחסית ארוך סביב רמת  331נקודות שהיא אזור שיא רב שנתי .השבוע קבלנו נר שלילי
עם סגירה כמעט בנמוך השבועי שלמעשה מאשר את החולשה של שבוע המסחר הקודם .המדד נמצא לאחר מהלך עליות חזק
מאוד בחודשים האחרונים ונראה שיש סימני חולשה ראשוניים עם אפשרות לתיקון מהותי בטווח זמן הקצר-בינוני .ירידה מרמה
של  111נקודות יכולה להתחיל מומנט שלילי ויעד קצר וסביר נמצא סביב  211נקודות.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף (משנת
 )0442מדד המניות הגרמני שבר בשבוע שעבר כלפי מטה וכעת מנסה לתקן חזרה ולסגור מעל רמת  1111הנקודות .אזור זה
מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד יסיים את החודש מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )20.221.החברה ,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 ,פיננסים וביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני – לאחר גבוה חדש שהקבל לפני שלושה שבועות המניה יצא לגל מתקן וכבר אבדה כ  1%מהגבוה האחרון .בגרף
השבועי ניתן לראות את פריצת השווא במניה יחד עם שילוב של אינדיקאטורים שליליים וסטיות דוביות שכעת יוצאות אל
הפועל .התמיכה הקרובה נמצאת סביב  41111נקודות ושבירתה תוציא תיקון מעט עמוק יותר במניות הקבוצה.
חברה לישראל ( – ).16021החברה 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 הן מקומיים והן גלובליים ,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 ,רכב וטכנולוגיה המתקדמת.
ניתוח טכני – המומנט השלילי במניה נעצר השבוע בשפל של סוף שנת  2100ברמה של  211111נקודות .החברה דיווחה ביום
רביעי על פיצול פעילות החברה והוצאה של טאואר ,מיזם הרכב הסיני קורוס ,וצים מפעילות החברה ופתיחה של חברת
אחזקות חדשה שתסחר בבורסה המקומית או בבורסה זרה .המהלך צפוי בשנה הקרובה ו הוא זה ששלח את מניות החברה
מרמות שפל רב שנתיים לעליות של כ  01%ביום רביעי האחרון .טכנית המניה עדיין נסחרת סמוך לנמוכים כשהתמיכה
המהותית נמצאת סביב  211111נקודות .כל עוד שומרת המניה על רמה יחד עם החדשות של השבוע סביר שהסיכוי לשבירה
קטן מהותית .אנו נעקוב אחרי המניה בשבועות הקרובים ונעדכן מקרוב על אפשרות כניסה או לחילופין לשבירה של התמיכה
ויעד יורד של עוד  21%למטה.
כיל ( - )1.2022החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 3 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית בגרף השבועי באזור  .3411איתות שלילי זה הינו
מהותי כעת ורק יכולת חזרה מעל לקו המגמה קרי ,מעל לרמת  2111יאשר בברור סיום המגמה היורדת כעת .לפי הגרף
השבועי המצ"ב נראה כי התמיכה הבאה החשובה נמצאת באזור  .3121-3111נציין כי לפי הגרף היומי רמת ההתנגדות
הקרובה נמצאת על  .3411כאמור רק שילוב ויכולת פריצת  3411-2111במונחים שבועיים יאשרו סיום המימוש במניה.
בזן ( - )1..012.החברה,בתי זיקוק לנפט עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ואירומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה עברו לאחרונה מימוש חד ,עם זאת נראית כעת התייצבות בתחום רוחבי התחום
בטווח  012-022.1כאשר יכולת יציאה מתחום זה יאשר את האיתות הבא במניה .השבוע דשדשה המניה בתחום הרוחבי
הנזכר .נציין כי הדשדוש הרוחבי כעת נוטה לדשדוש בזוית עולה כך שיש סיכוי שנראה פריצה מאשר שבירה.
מזרחי טפחות ( - )6..291התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות תחת מימוש לאחרונה ,כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור לטווח
הקצר ,קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת  31.1במונחי נעילה.
יכולת נעילה מעל יאשר אי תות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  .+2111בשלב זה נפתח מימוש במניה ,כאשר
התמיכה הקרובה שהייתה על  3111נשברה לאחרונה וגם התמיכה הבאה על  3243נשברה ביום המסחר האחרון ,מה שומר
שהיא עוברת לרמת התנגדות מיידית כעת עם תמיכה הבאה על אזור .3211
מגדל ביטוח ( - )20.226.החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים ,פועלת במספר תחומים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך,
שירותים פיננסיים ,וביטוח כללי .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -לאחרונה המניה נסחרת במימוש כאשר התנועה העולה הכללית עדיין נשמרת .ניתן לראות את תמיכת 122
בשילו ב קו מגמה עולה ראשי .כעת ,בתור תמיכה חשובה ומהותית אליה הגיעה המניה לאחרונה .עדיין אין לנו אי תות מהימן על
היפוך על תמיכה או שבירת התמיכה .אי תות חיובי מהימן יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת  112בשלב ראשון .כאמור ,שבירת
 122מהצד השני יאשר אי תות שלילי נוסף.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( - )69.029מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן להבחין ,כי רמת  0211שהייתה תמיכה
חשובה לטווח הקצר ,נשברה השבוע ,ולכן המניה נמצאת כעת תחת איתות שלילי ,זאת ועוד גם תמיכת  032.נשברה ולכן היא
עוברת כעת להתנגדות מיידית ,ללא נעילה מעל רמה זו,אין אי תות חיובי ,0211 .הינה התמיכה הקרובה כעת.
אלביט מערכות ( - )20.2212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .21מבט טכני מראה כי ,המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת ,כאשר רמת אזור , 02111שהייתה תמיכה קרובה ,נשברה השבוע ,ולכן רמת אזור  01311מהווה כעת תמיכה קרובה
חשובה ,בשילוב עם קו מגמה עולה ארוך טווח .רק שבירת אזור תמיכה זה ,יאשר אי תות שלילי משמעותי.

שופרסל ( - )111091מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0312רמה שהגיעה אליה לאחרונה ,ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  ,0312היא דיי חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה(.בינתיים מימוש מינורי רוחבית) , .רמת  0311היא תמיכה קרובה
שנשברה השבוע ,ולכן היא עוברת כעת להתנגדות מיידית 0211 .תמיכה קרובה.
רמי לוי ( - )220212.מניות החברה ,נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי ,המניה כעת תחת מימוש והגיעה עד
לתמיכת אזור  .0.111לאחרונה נשברה תמיכה זו ,ואף הגענו קרוב לתמיכה הבאה באזור  .02111איתות לסיום המימוש נוכל
לקבל בצורה ראשונית ,רק בנעילה מעל רמת  0.111כאמור.
קמהדע ( - )20.222.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שכעת תחת מימוש שברה לאחרונה
תמיכה חשובה על  3...אולם לאחרונה ,השכילה לחזור מעל תמיכה זו ,ואף המניה פרצה קו מהלך יורד וגם את 2111
אופקית ,כך שהתקבל איתות חיובי ליעד הקרוב על רמת אזור .2211
בריינסוויי ( - )220012.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א יתר  .11ניתן לראות שהמניה השבוע המשיכה במגמת
המימוש  ,ובנוסף  ,שברה תמיכת התכנסות באזור  .1311היעד כעת על  1111שם התמיכה החשובה הבאה.
בזק ( - )190022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ,21לאחרונה ,המניה הגיעה עד לתקרת התבנית העולה ומשם
פתחה במימוש .רמת  242הקרובה ,נשברה וכעת התמיכה עומדת על רמת , 2.3שם תיבחן המניה .
אלוני חץ ( - )9.0029מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21בשבועיים האחרונים  ,נמצאת המניה במימוש מחירים לאחר
הגעה לשיא שנתי .אזור  2211במונחי נעילה מהווה תמיכה משמעותית וחשובה ,והשבוע ,ביצעה היפוך על תמיכה זו ,כאשר
אישור להיפוך זה נקבל ביכולת נעילה מעל רמת  2311,אופקית.
רקח ( - )20.200.המניה נמצאת בשלב זה באי תות שלילי ברור ,וכמו שהתבטאנו בפורום במשך הימים האחרונים ,דובר על
יעד באזור  0.11-0111לפי הגרף החודשי שם יש תמיכה של מכלול נקודות טכניות .השבוע מגיעה המניה לתחום זה ולכן
כדאי לשים לב לאות היפוך לכשיגיע .ההדגשה כאן ,כי האי תות השלילי קיים במלואו ,ועד שלפחות לא נראה נר היפוך יומי
ברור ,אין אי תות חיובי כל שהוא  ,ולו ראשוני.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser 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.

