הסקירה השבועית של ספונסר – 05.02.2012
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 – בבורסה בת"א נרשמה השבוע מגמה מעורבת תוך כדי מסחר מאוד יציב ואנמי וללא תנודות חריפות .מדדי
המניות המובילים נסגרו כאמור במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי המעו"ף ,הבנקים והגז ונפט ירדו בכ 1% -בממוצע
ומנגד ,מדדי ת"א  75והנדל"ן עלו בכחצי אחוז בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,100בלטו לטובה מניות טאואר ,הוט ,אפריקה
נכסים שקיבלה המלצת קנייה מבית ההשקעות אייביאיי ורמי לוי שעלו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,מניית אורמת ירדה בכמעט
 12%לאחר שמריל לינץ' חתכה את מחיר היעד של המניה ל 16$ -בלבד.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו באווירה אופטימית ורשמו עליות שערים של כ0.5% -
בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו לאורך כל
העקום ובכ 0.7% -המח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו מעט בטווחים הבינוניים והגדילו לעשות במח"מ
הארוך כשעלו בכ .0.7% -מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 800 -מיליון ש"ח בלבד ביום בממוצע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.79% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.14% -מדד הבנקים ירד ב ,0.99% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  1.25%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .2.53%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 1%לרמה של  3.737ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.8% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1121נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1130-1170נקודות .רק פריצה ברורה )ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  1000הנקודות )שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה
ומשמעותית( תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.72ש"ח לדולר לאחר שאמש
)חמישי( המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות לאחר פרסום נתוני המאקרו שהצביעו על התאוששות בכלכלה האמריקאית.
נתון תביעות האבטלה עלה על התחזיות ונעמד על סך של  ,367,000ירידה של  12,000תביעות בשבוע האחרון .ציפיות
הכלכלנים היו לירידה של  7000תביעות לסך של  370,000לעומת נתון של  379,000בשבוע שלפני .יוון סיימה את השיחות
עם הנושים הפרטיים בנוגע להסדר החובות ,אך בין הצדדים לא הושגה עדיין הסכמה במספר נושאים מהותיים כמו שכר עובדי
המדינה ,הפנסיות והזרמות ההון לבנקים ,כך אמר דובר ממשלת יוון בהודעה רשמית שסיפק היום) .קרדיט ל.(IFOREX -
כעת ,לאחר שהדולר שבר את התמיכה סביב  3.74ש"ח לדולר סביר להניח שיגיע לתמיכה החשובה הבאה באיזור  3.67ש"ח
לדולר ואם ישבור גם אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי עלה בימים האחרונים לאחר שפרץ בצורה יפה גם את ההתנגדות ברמת
 5750הנקודות ולדעתנו ברגע שיפרוץ את איזור  5800הנקודות הוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים .רק ירידה
מתחת לרמה של  5600נקודות תשנה את התחזית האופטימית.
מדד הבנקים -מדד הבנקים ממשיך להתקשות סביב אזור התנגדות מהותי ברצועת מחירים של  1010עד  1030השבוע כשל
המדד בהתקדמות לעבר רצועת ההתנגדות העליונה ואף סגר את שבוע המסחר מעט מתחת ל  1000הנקודות ,המדד למעשה
מדשדש בדומה לשאר השוק בלי כיוון ברור כשחלק מהאינדיקאטורים הטכניים מראים דווקא על אפשרות של תחילת תיקון
יורד.
מדד ת"א  – 75התמיכה סביב רמת  720/22נקודות החזיקה השבוע את המדד והוא עלה קלות בחצי השני של השבוע ,יום
המסחר האחרון מעיד על חולשה קלה )סגירה נמוכה מהפתיחה( ולכן יש לשים לב לכוחם של הקונים שכן אפשרי שנקבל שיא
יורד ואז האפשרות לשבירת התמיכה הנקודתית שצוינה לעיל תהיה ממשית יותר.

ניתוח מניות
פמס ) -(315010החברה ,מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ ,עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם
בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים .מוצרי פמס בנויים מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתלין .פמס
משווקת את מוצריה ללקוחות עסקיים ,אשר נוהגים למכור את המוצר הסופי ללקוחות מוסדיים )כגון ממשלות ,צבאות
ומשטרות( .מוצריה של פמס משמשים בעיקר כחומר גלם לייצור אמצעי מיגון שונים ,לרבות מיגון אישי ,מיגון רכבים קלים
וכבדים ,מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.
ניתוח טכני -אחת המניות החלשות ביותר במדד ת"א  ,75המניה מגיעה לרמות הנמוך של אוקטובר  2011ולאזור אופקי סביב
 5350נקודות ,היפוך מעל רמה זו או מעט מתחת לכך בליווי מחזור מסחר ער יכול לתת אזור כניסה נוח לסוחרים אגרסיביים
שמחפשים בעיקר תיקונים עולים מהירים .מאידך ,שבירה ברורה של רמת התמיכה יכולה להביא את המניה עד לרמת 4000
נקודות )הנמוך של שנת  .(2009עוד דבר שחשוב לציין הוא שהמניה למרות היותה במדד ת"א  75סובלת ממחזורי מסחר
נמוכים מאוד.
פריגו ) - (1092428החברה ,פריגו קומפני ,הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית .פריגו עוסקת
בייצור ,שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים מוצרי  ,OTCויטמינים ותוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות,
תרופות אתיות ,חומרים פעילים וציוד דיאגנוסטי למעבדות ולפרטיים .פריגו רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן
בבורסה בתל אביב והן בנאסד"ק תחת הסימול .PRGO
ניתוח טכני – הניתוח יתבסס על גרף ארה"ב שם נקבע מחירה ,ניתן לראות בגרף המחיר שהמניה שברה את אזור התמיכה
הנקודתי ביום המסחר האחרון )חמישי( וסגרה מתחת ל  94דולרים במחזור מעט גבוה מהממוצע .גאפ פתוח קיים סביב רמה
של  90דולר ונראה שזהו היעד המהיר של המניה לטווח הקצר .מעבר לזה ניתן לראות בגרף המצורף אזור תמיכה חזק מאוד
ברצועה של  86-88דולר שמחזיק את הנייר בתקופה האחרונה ,שבירה שלו יביא ככל הנראה לתיקון עמוק יותר ואולי אף סיום
טרנד עולה בן  3שנים.
מלאנוקס ) - (1101732החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת
אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים
לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב,
אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות .עוד נציין כי מלאנוקס רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן ב-
 NASDAQתחת הסימול  MLNXוהן בבורסה בתל אביב החל משנת .2007
ניתוח טכני – הניתוח יתבסס על גרף ארה"ב שם נקבע מחירה ,המניה קבלה מומנט חיובי מחודש לאחר הדוח שפרסמה
החברה בשבוע שעבר שדיווח על תוצאות מרשימות וניפוץ תחזיות האנליסטים דבר ששלח את המניה לעליות חדות באותו
היום .ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה שהמניה מגיעה לאזור מוכרים קשה מאוד סביב רמה של  37-37.5דולר למניה ,אי
יכולת לפרוץ את רמה זו ייתכן ויביא למימוש מחירים שמתחת שוכן לו גאפ פתוח סביב  32דולר.
כיל ) - (281014החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעילויות 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 המניה עדיין נותרת בתחום מהלך מתקן עולה ,אולם כעת בטווח מסחר רוחבי  3900-4128וממוצע 50
היושב נכון להיום על רמת  .3885-האיתות המרכזי יהיה ביציאה מתוך התחום הנ"ל ,כאשר כעת ניכר כי התנועה הולכת
להיות לתקרת ההתנגדות הרוחבית שצוינה .
הוט ) -(510016החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה )במישרין או
בעקיפין( ,באספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים בפריסה ארצית.
שירותי קבוצת הוט כוללים שירותי גישה לאינטרנט מהיר רחב פס על גבי תשתית הכבלים ללקוחות פרטיים ועסקיים ,אספקת
ציוד קצה הנדרש למתן השירותים ותחזוקה ,שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,שירותי תמסורת
ותקשורת נתונים ,שירותי גישה מרחוק ,שירותי  IP-VPNוכן שירותי תשתית  -הפצת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים עבור
החברה ושירותי מוקדי שידור .הוט משווקת את שירותיה תחת שם המותג .HOT
ניתוח טכני  -מראה כי המניה למעשה לאחר התיקון העולה האחרון נמצאת לפני התנגדות קו מהלך יורד באזור רמת  4800כך
שרק יכולת פריצת רמה זו בצורה ברורה יאשר המשך תיקון מהלך עולה במניה .רמת  4735הינה התמיכה המיידית במניה
ושבירתו יאשר למעשה המשך יורד לעבר תמיכת  4200שם התמיכה המהותית .למעקב.
.

על רגל אחת
טבע ) - (629014המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי כל אזור
 46-47הוא 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 על  44דולר.

כלכלית ירושלים ) - (198010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי למעשה אזור  2800מהווה
התנגדות חשובה כעת ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד רמת אזור  2730-2650הינה רמת
התמיכה החשובה הקרובה כעת.
לאומי ) – (604611מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המניה שנותרת תחת מהלך עולה מתקן כעת,
פרצה לאחרונה קו מהלך יורד משני ואף את רמת  1200החשובה .לכן רמת  1200הינה כעת תמיכה חשובה מאוד לטווח
הקצר ,כאשר ההתנגדות החשובה הבאה נמצאת ברמת .1300
חברה לישראל ) - (576017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המניה פרצה השבוע קו מהלך
יורד לטווח הקצר אולם נתקלה בהתנגדות חשובה על רמת  .240000למעשה רק פריצת התנגדות זו יאשר המשך מהלך עולה
מתקן במניה כאשר רמת ההתנגדות הבאה על .249000

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
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.

