הסקירה השבועית של ספונסר – 31.10.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
מדד ת"א  – 25השבוע ראינו בלימה בעליות השערים במדד המניות המוביל בת"א כשבסיכום שבועי ראינו ירידות שערים
קלות מאוד לאחר שבועיים של עליות מתונות מאז פריצת שיא כל הזמנים .רמת התנגדות שוכנת סביב  1278שהיא אזור
הגבוה השבועי ואילו אזור תמיכה נמצא סביב  1256/9אזור הנמוך השבועי שהכניס קונים.
מדד  DAXגרמניה – המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .ניתן לראות שמרגע פריצת השיא השנתי
סביב רמת  ,6340ראינו את המדד גומע עליות שערים נאות של כ 5% -עד לגבוה השבועי .השבוע נבלמו מעט עליות
השערים לאחר שהגבוה החדש נקבע ביום שני סביב רמת  6680נקודות ,בארבעת ימי המסחר שלאחר מכן ראינו בלימה
לאזור של  6600נקודות ככל הנראה בהמתנה לשווקי ארה"ב שגם כן דיי דשדשו השבוע.
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 המורכב ממניות תוכנה,
חומרה ,טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .גם השבוע אנו ממשיכים ללוות את מדד הנסד"ק  100בגרף השבועי בו ניתן
לראות שפריצת השיא השנתי סביב  2060מביאה בשלב זה קונים לשוק זה השבוע שני ברציפות וגם השבוע עלה המדד
קלות והמשיך את המגמה החיובית ,כל עוד המדד נמצא מעל הרמה שצוינה לעיל הוא נחשב כחיובי וסביר שנראה המשך
עליות שערים לאזור התנגדות היסטורי משנת  2007סביב רמת מחירים של  2200/50נקודות.
מדד נדל"ן  – 15אחרי שמדד הנדלן פרץ את רמת ההתנגדות החזקה באזרו  325נקודות ,המשיך מעלה לכיון רמת
התנגדות קרובה באזור  350נקודות ונעצרה שם היות ולפי נתוני העבר ברמה זו יש לנו גם כן רמת תמיכה .פריצה של רמת
התנגדות זו יוביל את המדד למהלך נוסף של עליות לכיוון  405נקודות ששם ממוקמת לנו גם כן רמת התנגדות .שבירה של
רמת תמיכה  325נקודות ייחשב איתות שלילי על המדד ויוביל אותו למהלך נוסף של ירידות .מחזורי המסחר הגבוהים
בשבועות האחרונים בהחלט תומכים במהלך העליות.
שקל-דולר – השקל התחזק מול הדולר בשבועות האחרונים ושבר את רמת התמיכה  365נקודות .המגמה הראשית של
הדולר מול השקל הינה ירידות ,התחזקות השקל ,היעד הראשון במדיה ולא נראה פריצה של רמת ה  365אגורות הינו 350
אגורות .ההתחזקות החדה של השקל בחודשים האחרונים נובעת מהעלאת הריבית במשק הישראלי אל מול ארה"ב,
וכתוצאה מכך זורם כסף לישראל ,בשילוב כניסת ישראל לארגון ה  OECDשהוא כשלעצמו ממצב את ישראל וכלכלתה
כחזקה מאוד.

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.
ניתוח טכני – מניית טבע נמצאת בתוך תעלה אופקית ארוכת טווח .במהלך השנים האחרונות ראינו ניסיונות פריצה או שבירה
אך בסופו של דבר המניה חוזרת לטווח מחירים בין  52דולר המהווה רמת תמיכה ו  56דולר המהווה רמת התנגדות.
שבירה מטה של שער  52דולר והתבססות מתחת ייחשב איתות שלילי ,ואילו פריצה במחזור גבוה של רמת  56דולר
והתבססות מעל ייחשב איתות חיובי.
שבוע הקרוב אם המניה לא תשבור מטה את רמת התמיכה  52דולר היעד הראשון הינו  54דולר במידה ותפרוץ אותו היעד
הבא  56דולר.

אסם ) – (604014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון
בטמפרטורת החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים,
ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים,
קפה ומזון לחיות מחמד.
המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות.
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי
בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות
ניתוח טכני – לאחר ניסיון כושל לפרוץ השבוע את שיא כל הזמנים ,המניה התממש קמעא ונעצרה על רמת תמיכה כפולה,
ממוצע נע קצר  50ימים וכן רמת תמיכה עולה.
במידה ושתי רמות תמיכה אלו יישברו ייחשב הדבר כאיתות שלילי ויוביל את המניה להמשך ירידות.
הסיכוי לשבירת התמיכות יחסית נמוך ,מחזור המסחר ביום התמיכה,יום חמישי ,גבוה מאוד.
היעד הראשון יהיה ניסיון נוסף לפרוץ את רמת השיא באזור ה 6000נקודות.
גזית ) – (723007החברה ,גזית אינק ,.הינה חברה פנמית העוסקת בהשקעות ונדל"ן מניב,בעיקר בארה"ב .עיקר החזקות
גזית הן החברות הציבוריות גזית גלוב ואורמת.
קבוצת גזית-גלוב עוסקת ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים בארה"ב ,קנדה ,אירופה וישראל .פעילות הקבוצה מתמקדת
בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף ,פועלת הקבוצה בענף הדיור המוגן בארה"ב וכן בענף מבני
משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות
בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים.
ניתוח טכני – גזית פרצה בתחילת השבוע את רמת ההתנגדות  9000נקודות במחזור גבוה .כתוצאה מכך התקבל איתות
טכני חיובי .במהלך השבוע התממש מעט המניה אך נתמכה מעל רמת ה  9000נקודות והייתה אפשרות כניסה נוספת למי
שפספס.
איתות יציאה יתקבל במידה ורמת התמיכה  9000נקודות תשבר מטה.
היעד הראשון רמתצ  10670נקודות שהינה רמת שיא בעבר וגם חופפת ליעד פיבונאצ'י ראשון.
לאחר מכן יעד גבוה יותר הינה רמת שיא כל הזמנים החופפת ליעד פיבונאצ'י  150%ברמת  12130נקודות.
ישראמקו ) – (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.
ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .מניות החברה נסחרות מדד ת"א  .25מניה זו עלתה גם
בשבוע שעבר  .מבט טכני למנייה מראה כי היא נמצאת מעל קו מהלך עולה לטווח הבינוני  ,כאשר בשבועיים האחרונים
נראית התכנסות \מהלך רוחבי של המנייה בין תמיכת קו המהלך העולה  ,בשילוב ממוצע  , 50כנראה בגרפ ,לבינ רמת
התנגדות אופקית על  .58.35השבוע –המשיכה המנייה במהלך התכנסות זו  .ואפ הגיעה שוב קרוב לרמת השיא כצפוי.
המנייה ממשיכה להיות במעקב כאשר יכולת פריצה יאשר אתות חיובי עם יעד ראשוני על  . 62מנגד שבירת ממוצע  50יאשר
אתות שלילי.....למעקב.
רציו ) – (394015השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ) ,(1992עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות )הנאמן כשותף מוגבל( מצד אחד ,ובין רציו
חיפושי נפט )השותף הכללי( מצד שני.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מעלה כי המנייה נשענת על קו מהלך עולה לטווח הבינוני בברור ,
ולאחרונה אפ ביצעה היפוכ נוסף על קו תמיכה זו כנראה על הגרפ המצ"ב .אישור להיפוך התקבל גם כאשר נפרצה התנגדות
קו מהלך יורד \מקווקו על הגרף .כעת ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת  , 46.5ויכולת פריצה יאשר המשך עד להתנגדות
הבאה על  .50הסטופ לפוזיציה זו עומד על רמת ממוצע  50היושב בדיוק על קו המהלך העולה התומך .עוד נוסיפ  ,כי
מבחינת תמונת המתנדים  ,נראה כי לאחר שהאיטיים ירדו לרמות נמוכות  ,הם בדרך להבשלה לפתיחת מהלך עולה נוסף,
כאשר המהירים  ,כבר החלו במהלך זה .כל זה אינו בא להפחית מרמת הסטופ שהוזכרה לעיל .לסיכום -מהלך עולה כאשר
הוא בתוקף כל עוד שנמצא מעל רמת ממוצע  50כאמור.

על רגל אחת
בזק ) – (230011בשבועיים האחרונים המנה פרצה את שיא כל הזמנים התממש מעט ונתמכה מעליו ביום חמישי.
לאור כך מתקבל לנו איתות חיובי איתות שלילי יתקבל במידה ובזק תכשל במהלך העליות הצפוי ותרד מתחת ל 935נקודות
המהווה רמת תמיכה.

חשוב לציין גם את מדיניות חלוקת הדיבידנד הנדיבה מאוד של החברה .כאשר בשנת  2010חילקה למעלה מ .15%
פמס ) – (315010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת רוחבית בשבועות
האחרונים בתחום 10000-11000 -כאשר יציאה מתחום זה יאשר אתות בהתאם .גובהה היעד הראשון יהיה כגובהה הטווח
הרוחבי .גם במשכ השבוע האחרון המשיכה המנייה לנוע בתחום הנ"ל  ,וכל שנותר הינו לחכות לאתות ביציאה מהתבנית
הרוחבית.
אבנר ) – (268011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בתצורת תעלה עולה
ברורה .בשבוע החולף לאחר שביצעה תיקון יורד בתוך התעלה ,בגובהה פיבו שליש , .ויצרה תבנית דמוי יתד שורית  ,פרצה
המנייה ביום המסחר האחרון את תבנית זו כאשר היעד הקרוב בשלב זה הינו רמת השיא על .280-התמיכה הינה ברמת
 .255ברור שיכולת לפרוץ גם את רמת השיא יאשר אתות חיובי המשכי.
שופרסל ) – (777037מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100מבט טכני מאשר כי התנועה הרוחבית של השבועות
האחרונים ממשיכה בשלב זה בתחום , 2158-2310-כאשר האתות המשמעותי יתקבל ביציאה מתוך תחום זה  .למעקב.
אלביט הדמייה ) – (1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100בסקירה הקודמת נאמר כי רמת  5500הינה
רמת ההתנגדות הקרובה ואתות חיובי המשכי יתקבל רק בפריצתה  .אתות זה לא התקבל והמנייה חזרה אחורה לתוכ
המהלך הרוחבי בשלב זה  ,כאשר התמיכה הקרובה הינה ברמת  . 5000אתות המשכ יתקבל ביציאה מתחום . 5500 -5000
אלרוב ) – (146019מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית ניתן לראות כי המניה שנמצאת במהלך עולה ,
פרצה לאחרונה תבנית התכנסות עם יעד לרמת  . 14000כעת המנייה נמצאת מעל רמת  12000שמהווה תמיכה למיידי  ,וכל
עוד שתמיכה זו מחזיקה מעמד יש בהחלט סיכוי שנראה את היעד שננקב בקרוב .יש לציינ כי ביום המסחר נראה כי המנייה
נתנה היפוכ על התמיכה –ב , 12000-מה שמחדד את האפשרות להגיע ליעד במיידי.
טאואר ) – (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100מבט טכני מראה כי המנייה ממשיכה לשהות בתבנית
התכנסות מחירים  ,כאשר רמת  490מהווה תמיכה מאוד חשובה .כל עוד שאין שבירה של רמה זו אין אתות שלילי  ,מנגד
יכולת לפרןץ את רמת ממוצע  50בשילוב קו מהלך יורד לטווח הקצר יאשר אתות חיובי ראשוני ) .היום ממוצע  50יושב ברמת
.( 531
בריינסוויי ) – (1100718מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  . .50מבט טכני מאשר כי רמת ההתנגדות על  900אופקי
הינה רמת התנגדות מהותית בשלב זה והמנייה נכשלה בשלב זה לפרוצ רמה זו .רמת  800הינה התמיכה החשובה
ושבירתה יאשר המשך לתמיכה הבאה על  .700ברור שפריצת רמת  900לכשיתבצע יאשר אתות חיובי מהותי.
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.

