הסקירה השבועית של ספונסר – 04.03.2012
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 המקומית נסגרה השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים ברוב המדדים ,למרות יומיים
חיוביים ברביעי-חמישי .מדדי המניות המובילים נסגרו ברובם כאמור בצד האדום כשברקע ירידות שערים חדות של כמעט 4%
במדד הבנקים בהובלת דיסקונט ולאומי שירדו בכ 5.5% -כל אחד .מדדי ת"א  ,55הטכנולוגיה והביומד הצליחו לסיים בצד
הירוק את השבוע התנודתי .במדד ת"א  ,011בלטו לרעה מניות שמן גז ונפט שצנחו בכ .04% -מניות דסק"ש ,אינטרנט זהב,
אלקו החזקות וטאואר ירדו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,מניית פרולור ביוטק חזרה לעלות וזינקה בכמעט  01%כשניתן לציין גם
לטובה את מניית פריגו עם עלייה מכובדת של כמעט  00%בשבוע החולף.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 1.0% -בממוצע.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ1.05% -
בממוצע בטווח הקצר וירדו כחצי אחוז בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו רק במח"מ הארוך בכ-
 .1.4%מחזורי המסחר התרחבו מעט ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח ביום בממוצע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.15% -מדד ת"א  55עלה ב ,0.5% -מדד הבנקים ירד ב ,3.88% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע ירידה של  5..1%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .5..1%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עלייה שבועית של
 5..%לרמה של  1.585ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0110נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב
רמות  0011-0051נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של
איזור  0101הנקודות תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של
 0111נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  1.585ש"ח לדולר לאחר שאמש
(ה') המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות ,לאחר שברביעי הסתיים המסחר בירידות וקטע את רצף העליות שנמשך
בחודשים האחרונים .ברקע ,מחיר הנפט ממשיך לשמור על יציבות סביב  018דולר לחבית והזהב עולה קלות ל 0,505 -דולר
לאונקיה לאחר ירידה חדה שנרשמה שלשום במחיר המתכת הזהובה בזירת המאקרו נתוני תביעות האבטלה השבועיות
ממשיך להיות בשפל ,זה השבוע השלישי ברציפות .נתוני הצריכה וההוצאה הפרטית לחודש ינואר הצביעו על כך שהעם
האמריקני חוסך יותר ,זאת מאחר ורמת ההכנסה עלתה על רמת ההוצאה הפרטית .המשקיעים הגיבו למוצא פיו של נשיא
ה'פד' שנאם גם היום ,זאת לאחר שאמש הוא אכזב את המשקיעים כשרמז שלא תהיה תוכנית רכישות אג"ח נוספת .כעת,
הדולר צפוי להמשיך לדשדש כשהתמיכה החשובה נמצאת באיזור  1.05ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור אותה צפוי לו מהלך
יורד ממושך.
מדד הבנקים – לאחר איתותי חולשה בשבועות האחרונ ים קבלנו את התיקון המיוחל במדד הבנקים שהוביל את הירידות בשוק
ונחלש כ  4%בסיכום השבועי .עוצמת התיקון הייתה חזקה מאוד שכן רמת  111041נקודות נשברה כבר ביום ראשון ובהמשך
אף נבדקה רמת  111001נקודות שהיא אזור נמוך שנתי ותמיכה אופקית חזקה מהשנה שעברה .שבירה של רמת  111נקודות
תמשיך את המומנט השלילי עם סיכוי לבדוק את התמיכה באזור של  811051נקודות.
מדד נדל"ן  – 51ירידות השערים השבוע לא פסחו על מדד הנדל"ן ,גם הוא שבר מספר תמיכות חשובות ( )051 ,055שצוינו
עוד בשבוע שעבר והגיע לאזור עליון של תמיכה חזקה ברמה של  051005נקודות .ביום המסחר האחרון נבלם המדד מתחת ל
 055וסגר מעט חלש יותר כך שחלק מהירידות כבר נמחקו בשני ימי המסחר האחרונים .המשך מגמה עולה בתחילת השבוע
יכול לשלוח את המדד להמשך תיקון עולה לכיוון של  081נק'.
מדד  DAXגרמניה – המדד מורכב ממניות  11החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .גם השבוע המשיך המדד להתנדנד בין הגבוה
האחרון סמוך לאזור של  5111נקודות לבים תמיכה ברמה של  0511041שמביאה קונים בתוך יומי .רק יציאה מהתחום שצוין
יביא להמשך המגמה כשעדיין ,מתנד ה  MACDנמצא באיתות שלילי כמו גם מתנדי מומנט שמראים על החלשות המגמה
הקיימת.

מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  011המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי דשדש במקום בשבועות האחרונים לאחר שפרץ את איזור  5811הנקודות
והוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים לכיוון  0011נקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  5011נקודות תשנה את
התחזית האופטימית.
זהב – לאחר שהזהב נפל ביום רביעי על רקע דבריו של בן ברננקי שלא הולכת להיות תוכנית הקלה כמותית חדשה QE3
הדולר הרקיע שחקים והזהב צלל  .בשלב זה אנו רואים את הזהב חלש מאוד לאחר שהוא לא מצליח להרים את הראש ולתקן
בצורה משמעותית  .יש לשים לב לרמות התמיכה  $0511-$0081שכל זמן שמחזיקות מעמד כתמיכות ההנחה הטכנית הינה
לונג בטווח הבינוני  .בטווח הקצר פריצה של  $0504תביא לתיקון טכני בזהב לעבר  $0555ואולי חזרה לעליות לעבר . $0811
מצד שני שבירת  $0081תביא להיחלשות הזהב ל. $0511-
נפט – הנפט זינק אתמול בשעות הערב יחד עם שאר השוק וניסה לפרוץ את השיא השנתי  $001אך ללא הצלחה בשלב זה .
פריצה וסגירה שבועית מעל  $001תביא להמשך התחזקות הנפט לעבר  . $005מצד שני שבירת  $014.81תגרום להיחלשות
הנפט עד לתמיכה  $011.51שמהווה נקודת התמיכה הכי משמעותית לנפט לטווח הארוך .
יורו-דולר – היורו ביצע מהלך תיקון פיבונאצ'י  51%למהלך הירידות מ 0.4051-עד  . 0.0051אנו רואים שהצמד מאבד
ממומנטום העליות בימים האחרונים וייתכן ונראה תיקון של הצמד עד לקו המגמה העולה בגרף יומי  .התמיכות הבאות בצמד
 0.1011-0.1011ומתחת לכך  . 0.1051כל עוד הצמד לא בונה שפל יורד ההנחה הטכנית ממשיכה להיות לונג אך שבירה של
קו המגמה העולה תסמן את סיומו של התיקון בצמד וחזרה לירידות לעבר  . 0.0051במקרה של פריצה של  0.1485היעד הבא
שיתקבל הינו .0.1551-0.1011
ניוזילנדי-דולר – הצמד מדשדש בימים האחרונים בטווח של כ 011-פיפס בין  . 1.8041-1.8441הצמד ממשיך להיסחר מעל
קו המגמה לטווח ארוך שעדיין לא נשבר וכל עוד שכך ההנחה הטכנית ממשיכה להיות לונג .יש להמתין לפריצה0שבירה של
טווח הדשדוש ע''מ לקבל איתות להמשך בהתאם כאשר שבירת של  1.8041תסיים את טרנד העליות בצמד ותביא לשינוי
מגמה לשורט בטווח הקצר.
פאונד-יין – הצמד פרץ במהלך הלילה את השיא  001.55ובכך הוא מסמן את היעד הבא ב 011.81-שאמורה לבלום בטווח
הקצר את מהלך העליות של הצמד  .היין נחלש על רקע החלטת הבנק המרכזי של יפן על ביצוע תוכנית הקלה כמותית ע''י
מכירת יינים ע''מ לעודד את הייצוא  .כל זמן שהתמיכה  005.11מחזיקה מעמד ההנחה הטכנית ממשיכה להיות לונג על הצמד.
שבירת  005.11תביא לשינוי המגמה לשורט והיעד הראשון הינו .004

ניתוח מניות
כלל ביו ( – )5504.80החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות שונות
הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה .כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – הטרנד השלילי במניה נמשך גם ביום המסחר הראשון של השבוע ,כשהמוכרים שולחים את המניה מתחת לרמת
התמיכה ברמה של  0111נקודות .ב  1ימי המסחר הבאים התבססה המניה מתחת ל  0111נקודות עם בלימה ברמה של
 0051נקודות .סוחרים זריזים ואגרסיביים יכלו לחבור בנר ההיפוך ביום המסחר האחרון שהביא לנעילה חזקה  011נקודות
מעל לנמוכים של השבוע המשך השבוע יבחן האם זוהי עליה חד פעמית וחוזרים לטרנד היורד או שיכול לצאת כאן תיקון
משמעותי יותר.
מזרחי ( – )711431התאגיד ,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  0118הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את מלוא
החזקותיו בבנק יהב.
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף המצורף את הבלימה בנייר ב  4ימי המסחר האחרונים ברצועת מחיר של  015101111נקודות.
ביום המסחר האחרון המניה נותנת נר חזק מאוד מאזור נמוך לנעילה חזקה בגבוה השבועי על בסיס נעילה .טכנית ,המשך
עליה מעל הגבוה השבועי ( )1181נקודת יביא להמשך תיקון עולה עם יעד באזור של .108101011
אורמת ( – ).70058החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מפתחת ,מתכננת ומייצרת
ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה.
בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה בOPTI -
 ,CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בנקודה מעניינת מאוד לאחר התבססות סביב  0011נקודות ויציאה למהלך עולה איטי אולם בגיבוי
מחזורים ערים ביחס לממוצע .טכנית נעילה מעל  0088ולמען ביטחון  0511יביא להמשך התיקון העולה ולאזור של 0811
נקודות שם קיים גאפ פתוח.

כיל ( – ).85054החברה  ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעיליות המרכזיות – כיל
דשנים  ,כיל מוצרים תעשייתיים (ייצור ברום ) .וכיל מוצרי תכלית  .נוסף על כך מתעסקת החברה גם בהתפלת מים  ,וייצור
מגנזיום.
ניתוח טכני – מראה כי כצפוי המניה-שנסחרת במדד ת"א  , 05פרצה את התחום הרוחבי לאחרונה  -בברור ותוך כדי מחזורי
מסחר כאשר רמת אזור -4111-4411שהיוותה אזור התנגדות ויעד  ,עצר את המניה בשלב זה והיא החלה בנסיגה שוב.
היות ורמת  4008נשברה –אזי אין מנוס מבדיקת רמת  1111שוב –ושם למעשה ייקבע האתות להמשך הטווח הקצר .היפוך
על תמיכה או שבירתה  .ל מ ע ק ב.
בזן ( – ).110.48החברה –בתי זקוק לנפט  ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק -רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים
וזיקוקם .פולימרים -ייצור פוליאטילן  ,ופוליפרופילן .ו-ארומטיים -ייצור חומרים ארומטיים.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  -05נותרת על קו תמיכה עולה ברור המבטא את הכיוון העולה המתקן
בשלב זה .רמת  001הינה ההתנגדות כעת בשילוב עם קו המגמה היורד לטווח הקצר  .יכולת פריצה כאן יאשר -את רמת
 001וקו מהלך יורד ארוך הטווח .הסטופלוס על תמיכת  – 011בשילוב קרוב של קו תמיכה עולה כאמור.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ ,נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור 40-
 45הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות
אלה יאשר איתות לונג מהותי -דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת בתחום ממוצע  -51על 44
דולר .בינתיים רואים דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצוינו לעיל.
כלכלית ירושלים ( – )518050מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי ,למעשה המניה שנכנסה
למהלך מימוש  ,נעצרה בשלב זה על תמיכת רמת  0111אופקית .יש גם סימנים מקדימים ראשוניים על היפוך ברמה זו .רמה
זו הינה תמיכה מאוד חשובה להמשך .היעד הקרוב נמצא ברמת  0511-בשילוב קו מהלך יורד לטווח הקצר  ,שם ייקבע
ההמשך במניה כאמור .למעקב
דלק קבוצה ( – )50845.8מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .05מבט טכני מראה כי ,המניה שעברה בימים האחרונים
מימוש  ,נעצרה על רמת  05111אופקית וביצעה היפוך על תמיכה זו .בשלב זה על המניה להוכיח יכולת סגירה מעל רמת -
 51111כדי לאשר איתות המשך לתיקון עולה.
הוט ( – )150057מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א , 05 -נמצאות למעשה בתנועה רוחבית – כאשר התקרה הינה
ברמת  .4551נראה כי פני המניה כעת היא לרמת התנגדות זו כאשר התמיכה הקרובה נמצאת על רמת .4111-

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו0או מכשירים פיננסים.

