הסקירה השבועית של ספונסר – 05.05.2013
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 את שבוע המסחר במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .רוב המדדים המובילים
רשמו עליות שערים נאות של כ 2% -בממוצע כל אחד ,למעט מדד המעו"ף שסיים כמעט ללא שינוי בעיקר בעקבות ירידות
שערים במניות הגדולות טבע ,בזק ומלאנוקס שמשכו אותו כלפי מטה .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות דסק"ש ,אפריקה
וכלל ביוטכנולוגיה שעלו בלמעלה מ 01% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.57% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הם במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ (משך חיים ממוצע)
הקצר אולם עלו בצורה חדה בשיעור של כ 0.1% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך
כל העקום ובכ 0.07% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 011 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,...0% -מדד ת"א  57עלה ב ,3..1% -מדד הבנקים עלה ב ,..0.% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע עליה של  ...3%ומדד נפט וגז עלה ב ....2% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 3..%לרמה של  1.753ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0213נקודות .המדד מדשדש כבר שישה
חודשים ברצף בין רמות  0017-0271נקודות ,ללא שום כיוון .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות
קניה .לדעתנו ,אם ארה" ב תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך להחלש מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  1.711ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש (חמישי) במגמה חיובית ונרשמו עליות שערים בכל המדדים של כ 0% -בממוצע לאחר
שהבנק המרכזי של אירופה הוריד את הריבית בגוש היורו ב 1.27% -והיא נקבעה על שיעור של  . 1.7%הפדרל ריזרב הודיע
שהוא ממשיך בתוכנית התמריצים שלו כרגיל .במקביל נגיד הבנק האמריקאי ,הודיע על השארת הריבית ללא שינוי ברמה של
בין  .1%-1.27%נ תוני התביעות החדשות לדמי אבטלה הפתיעו לטובה ורשמו ירידה לרמה של  123אלף תביעות חדשות
לעומת צפי לעלייה לרמה של  131אלף תביעות( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,הדולר המשיך להפגין חולשה לאחר
ששבר את רמת התמיכה של  ₪ 1.51לדולר ולעת עתה הוא קרוב לרמת התמיכה הבאה השוכנת סביב הרמה של  1.75ש"ח
לדולר ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.
מדד הבנקים – עוד שבוע עבר במדד הבנקים ועדיין אין לנו הכרעה ברורה לכיוון .כפי שכתבנו בשבוע שעבר נעילה מעל 0011
תביא את המדד לתחנה הבאה סביב  0071נקודות שם נעל המדד את שבוע המסחר .בראיה הרחבה יותר המדד ממשיך לנוע
בין  0011ל  0211כששבוע המסחר ננעל סמוך לאמצע טווח הדשדוש.
מדד ת"א  – 50גם במדד ת"א  57ראינו המשך ישיר של סיום שבוע המסחר הקודם ,המדד נעל את שבוע המסחר סמוך לאזור
ההתנגדות סביב  55580נקודות כשביום רביעי ראינו נר של מוכרים סביב רמת ההתנגדות .טכנית המשך טרנד עולה יסמן את
היעד הבא במדד סביב  011ו  021נקודות מנגד ,מימוש שיגיע מהרמות בהן סגרנו את השבוע יכולים לבדיקה נוספת של רמות
התמיכה ב  571ו  535נקודות.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 31הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  31המניות 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 נתמך בצורה יפה כפי שציפינו ברמת  1111הנקודות ומשם זינק כלפי מעלה,
אל עבר ההתנגדות הקרובה והחשובה באזור  1051הנקודות ובשבוע האחרון הוא מדשדש באזור הזה ,פריצה כאן תהווה
איתות קניה מחודש עם יעד באזור של  3071נקודות.

ניתוח מניות
רציו ( – )1.0.30השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)0992עוסקת 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 .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.

ניתוח טכני – סוחרים ערניים ובעיקר אגרסיביים שקראו את הסקירה שלנו בשבוע שעבר יכולו לקחת ריסק בתחילת השבוע
מעל אזור התמיכה שצוין סביב שער  .11בתחילת השבוע המשיכה ההתבססות סביב רמה של  11.7ומעל לרמת התמיכה
שצוינה לעיל כשבימים שלישי ובעיקר רביעי ראינו תנועה חדה במניה על רקע העלאת יתרות הגז במאגר ליוויתן ,המניה עלתה
בחדות ואף מעבר ליעד אותו הצבנו סביב  11נק' (גבוה שבועי .)13.0
חברה לישראל ( - )050.35החברה לישראל בע”מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בישראל
ובחו”ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – בחודש האחרון סבלה המניה ממימוש חד מאוד בעיקר בגלל נושא התגמולים של כיל למדינה ועל ויתורה של
חברת פוטש הקנדית על רכישת מניו תיה של כיל מידי המדינה ואף גרוע מכך מכירת המניות שבידה .טכנית המניה נבלמה
בשבוע המסחר האחרון סביב  211111נקודות ויכולה להביא מכאן תיקון עולה ,טריגר לתיקון יהיה מעל אזור של 217111-
 211111נקודות שיכולים להביא ליעד מהיר לאזור של  ,230111-271111סטופ לוס ימוקם בנמוכים האחרונים סביב
.225711
כיל ( - ).23.30החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה 1 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שברה לאחרונה תמיכה עולה רא שית וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת  .3150לכן
המניה כעת תחת איתות שלילי .השבוע התבצע תיקון עולה כאשר במסגרת תיקון זה המניה השכילה לפרוץ את רמת
ההתנגדות הראשונה על  3252מה שמאשר למעשה את בדיקת רמת ההתנגדות המהותית  3150שהוזכרה לעיל .רק יכולת
פריצת רמת  3150מלמטה יאשר אי תות חיובי להמשך תיקון עולה המשכי.
בריינסוויי ( - )33..532החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני להפרעות נפוצות בתפקוד המוח.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר .71
ניתוח טכני  -ניתן לראות בגרף המצורף כי לאחרונה לאחר מימוש דיי חד מרמת השיא השנתי נכנסה המניה לתחום ברור של
התכנסות מחירים ,שנפרצה למעלה בשבוע המסחר הנוכחי .בסקירות האחרונות כי פריצת ההתכנסות הנ"ל ,תאשר יכולת
תנועה של כ 21-אחוז ,כלומר עד לרמת השיא השנתי באזור .5111-5111-יעד זה נותר בעינו גם לאחר נעילת השבוע הנוכחי,
כאשר התמיכה הקרובה נמצאת ברמת אזור  7051לערך ,כלומר ,תקרת התבנית שנפרצה השבוע כאמור.
בבילון ( - )33.3000החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט .המנייה נסחרת במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחר מימוש עמוק וירידה דרסטית מרמות השיא .לאחרונה ניתן לראות כי תבנית התכנסות
מחירים דמוי יתד שוורית נפרצה בשלב זה המניה הגיעה עד ליעד התיקון העולה הראשון על רמת אזור  , 2201כשבינתיים
נבלמה סביב אזור זה .כעת אין להמעיט בפריצת התבנית היורדת ארוכת הטוו ח אולם שילוב של תמונה טכנית מעט גבוהה
בייחוד באינדיקאטורים הקצרים יכול להוציא מימוש כפי שראינו השבוע .תמיכה קיימת על אזור  .2171-2101בכל מקרה נעילה
מעל  ,2201יאשר אי תות נוסף להמשך התיקון העולה .נציין כי בגרפים ארוכי הטווח ,ניכרים איתותים חיובים בחלק לא מבוטל
מהאינדיקאטורים.שבירת תמיכת  2171במונחי נעילה יבטל האיתות החיובי הקיים כעת.

על רגל אחת
בזק ( - ).1..33המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה עומדת על  ,371רמה שנבחנה ביום המסחר האחרון כתמיכה .המימוש שראינו השבוע ,הוביל לשבירת תמיכות
קרובות אולם כאמור אזור  371מהותי כעת כתמיכה ויכולת שבירתו יאשר אי תות המשך מימוש לאזור  .311נציין כי תמיכה
עולה ראשית נשברה השבוע מה שאומר יכולת המשך מימוש כאפשרית יותר.
ישראמקו ( - ).1..35יחידת ההשתתפות נסחרת תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין שרירה וזאת
למרות המימוש שאנו רואים בשבועות האחרונים .התמיכה הקרובה והמהותית בשלב זה נמצאת על תמיכה עולה ברמת אזור
 10שהיא תמיכה עולה ראשית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת באזור  .13ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה קרוב מאוד
לרמת תקרת ההתנגדות קרי  .13ההערכה שלנו ,הינה יכולת פריצת  13כאפשרית כבר בשבוע הקרוב.
דלק קבוצה ( - )3.203.2מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מבהיר כי לאחרונה הגיעה המניה עד לרמת
שיא באזור  011111ומשם יצאה למימוש שהיה צפוי להגיע עקב תמונה טכנית גבוהה ,השבוע קיבלנו תמיכה ברמת ,91111
ומשם החל תיקון עולה למימוש האחרון .רמת  91111מסומנת כתמיכה חשובה להמשך במונחי נעילה .ההתנגדות כעת הינה
ברמת  ,90911שם ייבחן המשך התיקון העולה הנוכחי.

שיכון ובינוי ( - )3.23.0.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ניתן לראות כי התנועה העולה של החודשים
האחרונים עדיין תקפה למרות הדשדוש של השבועות האחרונים .ניתן להבחין כעת בתחום התכנסות מחירים סימטרית,
שיציאה ממנה יאשר אי תות חיובי בגובה של כ 5-אחוז .נציין כי ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בדיוק על רמת ההתנגדות
של תקרת ההתכנסות ,כך שאם נראה עליה ביום המסחר הבא ,נקבל איתות חיובי עם יעד בגובה שצוין.
קמהדע ( - )3..033.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  011נמצאות בקו תנועה עולה כאשר לאחרונה נקבע לה יעד
באזור  3111-3011יעד שהושג ואף מעבר לאזור  3711שם נמצאת רמת השיא של כל הזמנים .משם קיבלנו נסיגה מרמת
המחיר ותנועת מימוש החלה עקב טכני מאוד גבוה ,בכל הגרפים לכל הטווחים .אזור  3011מסומן כעת כתמיכה קרובה ויכולת
נעילה מתחתיו יאשר איתות המשך מימוש .מנגד יכולת פריצת השיא יאשר אי תות חיובי לשיאים חדשים.
אזורים ( - )530.33מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א יתר  .71לאחרונה ניכרת פעילות ערה במניה שעיקרה פריצת רמת
ההתנגדות המהותית על  ,130כאשר רמה זו הופכת כעת לתמיכה מהותית .נראה כי בשלב זה המניה תחזור אחורה לבדיקת
תמיכת  130ורק לאחר מכן יוחלט אם תחזור שוב להמשך עולה או שתשבור את התמיכה המהותית.

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 ו 8או מכשירים פיננסים.

