הסקירה השבועית של ספונסר – 05.12.2010
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 – מסחר רגוע ללא תנודות חדות מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים נרשם בשבוע החולף בבורסה
בת"א .מניות הנפט והגז המשיכו לבלוט לאור ציפייה דרוכה לתוצאות סופיות מליוויתן בעוד כשבועיים ,מניית רציו שנמצאת
באופן קבוע בכותרות לאחרונה עלתה בכ 8% -נוספים ,ומנגד מניות דלק קידוחים ודלק אנרגיה רשמו דווקא ירידות שערים
של כ 2.6% -בממוצע כל אחת .עוד בצד השלילי נציין את מניית דלק נדל"ן שבלטה לרעה וירדה בכ 11% -לאחר שהודיעה כי
כנראה תלך להסדר ובכך השלימה קריסה של כ 46% -מתחילת השנה .מניות אפריקה נכסים וכור רשמו גם הן השבוע
ירידות שערים חדות יחסית של כ 8% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד תיקנו כלפי מטה השבוע לשם שינוי ורשמו ירידות שערים של כ 0.9% -בממוצע כשמדד תל
בונד  20ירד בכ .1% -באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה שלילית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות
שערים בטווחים הארוכים של עד כ 1.05% -ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( ירדו בכ 0.5% -במח"מ הארוך .מחזורי
המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.05% -מדד ת”א  75עלה ב ,0.28% -מדד הבנקים עלה ב ,0.32% -מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע ירידה של  0.26%ומדד התל-טק  15ירד ב .0.10% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של
 0.95%לרמה של  3.64ש”ח לדולר
תחזית – מדד המעו"ף אמנם מדשדש בשבועות האחרונים אולם עדיין נמצא באיתות טכני חיובי )איתות קניה/לונג( כל עוד
הוא נסחר מעל אזור התמיכה החשוב ברמות של  1220-1240נקודות .כעת ,גם אם ידשדש עוד שבוע-שבועיים ,הוא צפוי
להמשיך ולעלות בקרוב אל עבר היעד הראשון השוכן ברמה של  1300נקודות ולאחר מכן להמשיך אל עבר היעד הבא השוכן
ברמה של  1350נקודות.
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש והפעם רשם ירידה כלפי מטה של כ 1% -לרמה של  3.64ש"ח לדולר .אזור רמות
ההתנגדות סביב  3.65-3.68ש"ח לדולר עדיין מנסה וצפוי לעצור כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל עוד הוא מתחת
לרמות אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני אכן רשם עליות נאות גם השבוע לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של  6600הנקודות
וקיבל איתות קניה ברור ,כעת הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור רמת  7200הנקודות.

ניתוח מניות
שטראוס ) – (746016החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים.
לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן האמריקאי "פפסיקו"
והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת  2004מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נותרת גם השבוע על תמיכה חשובה בדמות קו
מהלך עולה  -בשילוב אופקי  . 5455שבירה של רמה זו יאשר אתות שלילי נוספ  ,אולם היפוכ כאנ ובייחוד אפשרות לפרוץ
את רמת  ,5600יאשר אתות חיובי ויעד לשיא על .5896
שיכון ובינוי ) – (1081942החברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות
המשיקותה או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א –נדלן  .15מבט
טכני למנייה מאשר כי המנייה נמצאת עדיין מעל קווי מגמה עולים ברורים כאשר השבוע המנייה המשיכה במהלך העולה

לאחר היפוכ על קו מהלך עולה  .לאחר פריצת קו מהלך יורד לטווח קצר  ,נראה כי המנייה ממשיכה לעבר השיא על רמת
 ,.914בשלב ראשון.
כיל ) – (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג
ומלח בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – מוצג בגרף שבועי .המשך מעקב אחרי הנייר מהשבועות האחרונים ,המניה נתמכת יפה על רצועת התמיכה
המסומנת על הגרף ,זו אותה רצועה שסומנה כאן בכל הניתוחים האחרונים .נעילת השבוע האחרון על רמת  5500בדיוק
מסמנת לדעתי אפשרות לתקיפה נוספת של השיא השנתי ב  5770נק' ,פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה מהותי לנייר,
מאידך הסטופ יוצב בשבירת רצועת התמיכה המדוברת.
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 במדד
ת”א  25וכן בארה”ב  ,לכן המנייה הינה מניית ארביטראז’ ונקעת ע”פ המסחר בנאסד”ק.
ניתוח טכני – נסחרת מעל קו מגמה עולה די ברור ,בשלב זה נראה כי רמת  58-60דולר למניה מהווה תמיכה וכל זמן
שהמחיר נותר מעל רמה זו האפשרות להמשך עליות קיימת בהחלט .ביום המסחר האחרון )חמישי( עולה המניה בחדות,
המשך עליה ופריצת  $63.7תהווה לדעתי איתות חיובי ראשוני לחזרה לעליות במניה .הסטופ נמצא על קו המגמה העולה
המסומן על הגרף.
טבע ) – (TEVAהחברה ,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 .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם
אחרים ,את מוצרה הייחודי הראשון ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם SICOR,
ובינואר  2006הושלמה רכישתIVAX .
ניתוח טכני – המניה עדיין תחת מהלך יורד ברור ,נסחרת בטווח רחב יחסית בין רמת  49.5דולר מלמטה לרמת  55-56דולר
מלמעלה ,יציאה מתחום זה תסמן את הכיוון הבא לנייר ,כמו כן יש להתייחס לקו המגמה היורד משיא כל הזמנים ,פריצתו
תהווה סנונית ראשונה לשינוי כיוון בנייר .מי שבפנים צריך לדעתי להציב סטופ בשבירת התמיכה שצוינה.
אבנר יה"ש ) – (268011החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז
כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות
חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של
חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם ”הוצאות חיפוש
ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – פורצת השבוע את ההתנגדות ב  256נק' ובכך מבטלת את האפשרות להתפתחות של רו"כ .מאידך ראינו כי
המחיר נתקל ברמת  272נק' ולא הצליח לעבור אותו בשלב זה ,המשך עליות בשבוע הבא ופריצת  272ואחריה  280יהוו
איתות קניה מהותי ומשמעותי לנייר ,מאידך שבירת  255-6תחזיר את המחיר חזק לאחור.
דיסקונט השקעות ) – (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע”מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל”ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר
את החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז ’ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין.
ניתוח טכני – שוברת משולש דובי ויורדת בחדות תוך מחזורי מסחר גבוהים מאד ,רמת התמיכה הקרובה מסומנת ב 7116
נק' כאשר שם ישנו גם גאפ קטן שנשאר פתוח ,מלמעלה ההתנגדות הקרובה שוכנת על רמת התמיכה הקודמת שנשברה
והיא  7740נק' ,פריצתה והתבססות מעליה יאותתו על שינוי מגמה וחזרה לעליות לדעתי.

על רגל אחת
פריגו ) – (PRGOמניות החברה נסחרות גם בת"א וגם בארה"ב  ,לכן המנייה הינה דואלית .היא נקבעת בארה"ב ומבט
טכני מאשר כי לאחר מימוש  ,התהפכה המנייה וכעת היא נמצאת על קו מגמה עולה לטווח הקצר בשלב ראשון .משמעות
התמונה הינה יעד  1לעבר רמת  65דולר .רמת  60דולר הינה התמיכה כעת.
אלביט הדמייה ) – (1081116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מאשר כי עדיין המנייה נותרת באתות
שלילי וזאת כל עוד שנותרת מתחתלרמת ההתנגדות על  ,4700שהייתה רמת תמיכה לשעבר....רק פריצת רמה זו ייתן
אתות חיובי קצר טווח עם יעד לאזור  .5000תמיכה קרובה על .4400
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.

