הסקירה השבועית של ספונסר – 05.01.2014
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 תנודתי במגמה מעורבת .מדדי ת"א  ,52ת"א  011והבנקים ירדו בכאחוז
בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי היתר ,הגז ונפט ,הביומד והנדל"ן עלו בכאחוז בממוצע כל אחד .בצד החיובי נציין את מניית
אלביט הדמיה שזינקה השבוע בכ ,47% -לאחר שבית המשפט אישר את הסדר החוב עם בנק הפועלים ,ובכך נלקחה השליטה
בחברה מידיו של מוטי זיסר ועברה לידי מחזיקי האג"ח ובנק לאומי .מנגד ,מניית אידיבי אחזקות צנחה בכ 71% -לאחר שבעלי
עניין נוספים המשיכו למכור בבורסה את מניות החברה ,לאחר איבוד השליטה של נוחי דנקנר .מניית כן פייט ירדה בכ54% -
לאחר שהודיעה כי הניסוי שלב  3בתרופת ה ,CF101-שביצעה החברה-הבת אופטליקס בסינדרום העין היבשה ,לא השיג את
המטרה הראשית והמשנית של הניסוי .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד עלו בצורה מתונה ובכ1.12% -
בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ1.42% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.28% -מדד ת"א  42עלה ב ,6.01% -מדד הבנקים ירד ב ,6..1% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע עליה של  0.1.%ומדד נפט וגז עלה ב .8.66% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק מעט בכ 0.8% -מול השקל ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.21ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.8% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0355נקודות .המדד יצר סדרה של שלוש פסגות יורדות ,וזהו סימן שלילי ,אולם כל עוד הוא נתמך מעל רמת 0301
הנקודות ,ישנו סיכוי גבוה שיחזור להסחר במגמה עולה בשבועות הקרובים .שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי עם
יעד ראשון ברמה של  0542הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להי סחר בטווח מסחר צר בשבועות האחרונים כשהוא נבלם השבוע שוב באזור התנגדות
סביב  0321061נקודות וסיים את השבוע בירידות שערים חדות .טכנית המדד לא נראה טוב כששבירה של אזור  0311נקודות
תשלח אותו לבדיקת אזור התמיכה סביב  .0561עוד נציין שאזור  0561נקודות חשוב מאוד שכן שבירה שלו תוציא תיקון עמוק
יותר לכיוון  0511ותפתח תבנית "."M
מדד הנדל"ן  – 61מדד הנדל"ן פתח טוב את השנה ונסחר ביומיים האחרונים סביב גבוה חדש מעל  382נקודות .ביום חמישי
הגיעו מוכרים אגרסיביים למדד באזור הגבוהים עם סגירה שלילית מאוד מתחת לשיא האחרון .טכנית ,יש כאן איתות שורט
אגרסיבי לטווח הקצר עם יעד לכיוון  362041נקודות בשלב ראשון.
מדד ת"א גז ונפט – מ דד הגז ונפט ממשיך להחזיק מעל אזור תמיכה סביב  0511051נקודות ומתחת לאזור התנגדות סביב
 0542081נקודות .קשה מאוד להעריך את הכיוון לטווח הקרוב כשהצפי שלנו הוא המשיך דשדוש בטווח הנ"ל עד ליציאה ממנו
לאחד הכיוונים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט ,במיוחד לקראת סוף השבוע מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.21
ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,יום המסחר הראשון של  5107בבורסות המובילות של ניו יורק ננעל בירידות לאחר פרסום נתוני
הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שעמדו מעט מעל הצפי בשוק .ברקע למסחר :ירידות שערים במרבית בורסות אירופה,
ופרסום מדד מנהלי הרכש בסין שעמד מתחת לציפיות המשקיעים (קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף
המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור 3.74
ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 71הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  71המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  7311הנקודות ורק פריצה שלו
תהווה איתות קניה מחודש.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ( – )60..111חברה ,אלוט תקשורת בע”מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום ”זלילת” רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד”ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – הניתוח יתבסס על גרף המניה בארה"ב שכן מחזורי המסחר שם ערים יותר .המניה נסחרת בשבועות האחרונים
בטווח מסחר צר לאחר מהלך עולה חד מאזור של  05.6דולר לאזור של  .+02טכנית המניה בונה דגל שורי תבנית אגרסיבית
להמשך הטרנד העולה .ההתבססות האחרונה נמצאת מתחת לאזור התנגדות סביב  02.2-06דולר שהיא התנגדות לא רק של
התקופה האחרונה אלא של השנה האחרונה (לא נראה בגרף) תחילת תנועה עולה בליווי מחזור ער סביר שיביא לקונים
לפריצת אזור ההתנגדות ואף ליעד של הדגל לאזור של  08-01דולר .למעקב.
שופרסל ( – )777077החברה שופרסל בע"מ פועלת בשתי תחומי פעילות אחת מהם קמעונאות בתחום המזון ע"י רשת חנויות
שכונתיות ואזוריות והתחום השני פעילות בתחום הנדל"ן המניב הן במישרין והן באמצעות השכרת מרכזים מסחריים.
ניתוח טכני  -המנייה לאורך כל שנת  5103עולה בטרנד בריא מה שמראה על יציבות ב מנייה כששליטת הקונים ברורה על
הגרף .ב מבנה המחירים האחרון ההתנגדות הופכת לתמיכה חזקה עם לא פחות מ  7נגיעות על רמת  0350נקודות לערך בגרף
שבועי כשאת השבוע האחרון סגרה המנייה עם מודל ברור להמשך עליות לשבוע הקרוב ואפילו פרצה את קו המגמה היורד
מאזור  0715נקודות לאזור  0331נקודות .תמיכה על קו המגמה היורד באזור  0711נקודות בסוף יום מסחר יהוו אפשרות
לכניסה ללונג.
דלתא ( - )187071החברה דלתא גליל תעשיות בע"מ וחברות הבת שלה עוסקות בעיצוב ,פיתוח ,ייצור ,שווק ומכירה של
מוצרי הלבשה תחתונה ויצור עבור מותגים כדוגמא ,הוגו בוס ,טומי הילפינגר וכו.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על מבנה מחירים עולה לאחר דשדוש של כחצי שנה מאזור  7488נקודות לאזור  2801נקודות
כשבמהלך מבנה מחירים העולה שליטת הקונים ברורה .בשבוע האחרון המניה פרצה את מבנה המחירים באזור  8883נקודות
עם נר עוצמתי בליווי מחזור מסחר גבוה שמאותת על המשך העליות גם לשבוע הקרוב.
אבנר יהש ( - )812066החברה אבנר חיפושי נפט הינה שוטפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בן אבנר נפט וגז כשותף
כללי והוקמה לצורך חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .המנייה נסחרת במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה שלאחר דשדוש כמעט לאורך כל השנה מאזור  571נקודות לאזור  582נקודות פרצה המנייה
את אזור  311נקודות וירדה בחזרה לבדוק את הרמה להמשך עליות בטווחי פיבונאצ"י .המניה נעצרה על רמה זו עם מודל טכני
להמשך עליות כששליטת הקונים ברורה על הגרף .פריצה של אזור  331נקודות בסוף יום מסחר יהווה אפשרות לכניסה ללונג
להמשך עליות.
אלביט מערכות ( - )6026681החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן ,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בניהם את  ,01011 ,08111הכל לפי הצפי שעלה
כאן בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה,כאשר כעת נתונה במהלך רוחבי בתחום  50211ל-אזור
 51111ושילוב של תחתית תבנית עולה .לאור הסיום השבוע,נראה כי פניה של המניה כעת ,לרדת שוב לבדיקת התמיכה
העולה בשבוע הבא ,ושם למעשה ייקבע האתות ההמשכי.
כיל ( - )826061החברה,פועלת בתחומי,הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלקת ל 3-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה פרצה
המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .לטווח הקצר נראית בברור תבנית התכנסות מחירים כעת
שלאחרונה נשברה ולכן הופעל איתות שלילי .אזור  5441-5811הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה ,קו מגמה שנפרץ
לאחרונה.רמת  5161הינה ההתנגדות הקרובה כעת.
ישראמקו יה"ש ( - .)878067השותפות ישראמקו ,נגב  ,5מבוססת ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,כאשר היא עוסקת בתחום
חיפושי והפקת גז ונפט בישראל .יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה הראשית נשמרת כעת,אולם כעת בתוך תמונה של מימוש .עם זאת ביום
המסחר האחרון נשבר קו תמיכה עולה לטווח הקצר בשילוב רמת  ,41מה שמאשר כעת המשך מימוש כנראה לאזור  ,68ושם
יוחלט על ההמשך.

על רגל אחת
אפריקה ( - )166068מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו השבוע תבנית יתד שורית  ,וגרמו לעליה חדה ומהירה
בשער המניה .בשלב זה המניה מתמודדת עם התנגדות באזור , 455-3ועדיין אין הכרעה ברורה בעניין הזה .עם זאת ולפי
התצורה הקיימת אפשר להעריך כי הגאפ על  610שנפתח השבוע עומד כנראה להיסגר בקרוב .ולאחר נעילתו נקבל החלטה
לאן פניה של מניית הסוחרים הזו.
כלכלית י-ם ( - )6.2060מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן במדד נדלן .02המניה שנמצאת במהלך עולה והשבוע אפ
פרצה קו מהלך יורד ולמעשה תבנית התכנסות ,כאשר רמת  3711עולה כעת להיות אזור תמיכה חשוב לטווח הקצר .כל עוד
אין שבירה שלו ,אין איתות לסיום התנועה העולה ,כאש ר ביום המסחר האחרון נבדק רמה זו מלמעלה .התמונה הטכנית
מרמזת כנראה על יכולת שבירה של תמיכה זו ,או אז התמיכה הבאה נקובה באזור  3561לערך.
חלל תקשורת ( - )60.8711מניות החברה התממשו בחדות לאחרונה,עקב אירוע פונדמנטאלי,שבהמשך הוברר כפתיר.עקב
כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .המניה שנכנסה להתכנסות מחירים לאחרונה,נפרץ בשלב זה והיעד
הנגזר מפריצה זו למעשה הושלם .למעשה השבוע הושלם יעד נוסף על  2811מפריצת התכנסות מחירים נוספת ורק יכולת
נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף .ההערכה היא ,שהמניה בשלה בשלב זה לצאת למימוש כל שהוא .תמיכה קרובה
נקובה ברמת .2611
קמהדע ( - )60.166.מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  011עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  2511שהייתה התנגדות נפרצה השבוע ולמעשה רמה זו עולה כעת להיות תמיכה עולה חשובה .למעשה רמת
 2471הוא יעד כעת לאחר פריצת התכנסות מחירים השבוע .התמיכה המהותית לכל התוכנית הינו קו המהלך העולה באזור
 2011לערך.
אבוגן ( - )6601011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות לאחרונה פריצת תבנית רוחבית עם יעד על ,4311
כאשר רמת  6211כרמת הפריצה האחרונה עולה להיות תמיכה קרובה חשובה.
אינסולין ( - )6680616מניות החברה נסחרות בתצורת מימוש בשלב זה וקו המהלך היורד הברור מאשר תצורה זו .כל עוד
שאין לנו פריצת הקו באזור  .521מנגד ,אזור  535מהווה כעת תמיכה קרובה.
בזק ( - )870066מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,52עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .בשלב זה רמת  212מהווה התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי ראשוני .מנגד,
רמת  281הינה התמיכה הקרובה.
מזור רובוטיקה ( - )6601221מניות החברה השבוע החלו תיקון עולה למימוש האחרון ,תיקון חד וברור .בשלב זה רמת אזור
 3611הינה התנגדות מהותית ,קו מהלך עולה שנשבר לאחרונה .יכולת פריצתו יאשר יעד לרמת השיא באזור .7111
נייר חדרה ( - )178062מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011החלו השבוע בתיקון עולה למפולת האחרונה שחוו עקב
בעיות פונדמנטאליות .בשלב זה רמת  04111מהווה התנגדות קרובה ,כך שרק נעילה מעל רמה זו ,יאשר איתות חיובי להמשך
תיקון עולה.

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 ו0או מכשירים פיננסים.

