הסקירה השבועית של ספונסר – 05.09.2010
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי יחסית שהסתיים בצורה אופטימית עבר על המשקיעים בבורסה באחד העם .אחרי
פתיחת שבוע מסחר יציבה ללא תנודות מיוחדות הגיעו יומיים של עליות שערים במקביל למגמה אופטימית במיוחד באירופה
ובארה"ב .בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בעליות של כ 2% -בממוצע למעט מדד הבנקים שהמשיך את השנה הלא
טובה מבחינתו וסיים גם השבוע בירידה קלה .מניות השותפות בליוויתן לא עצרו לנוח גם השבוע ורשמו עליות שערים חדות,
מניית רציו גמעה  30%נוספים והשלימה מהלך של כמעט  240%מתחילת השנה ! מניות דלק קידוחים ,אבנר ודלק אנרגיה
"הסתפקו" בעליות של כ 15% -כל אחת בשבוע החולף.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ 0.5% -בממוצע .באג"ח
הממשלתי נרשמה מגמה חיובית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים נאות של כ 0.6% -בטווחים הארוכים
ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו לאורך כל העקום בצורה מתונה יותר בכ .0.1% -מחזורי המסחר היו סבירים
ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב ,1.55% -מדד ת”א  75עלה ב ,3.2% -מדד הבנקים השיל מערכו  ,0.32%מדד הנדל”ן 15
רשם השבוע עליה של  1.15%ומדד התל-טק  15עלה ב .3.09% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ1% -
לרמה של  3.785ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.5% -בשבוע החולף לאחר שתיקן בדיוק מהנקודה )השער הנמוך היומי של יום שלישי( אותה
ציינתי בתחזיות האחרונות כנקודת תמיכה חשובה במיוחד ברמה של  1125נקודות .כעת ,המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש
בשבועות הקרובים בטווח שבין  1125-1180נקודות ללא תנודות חריגות ורק שבירה ברורה כלפי מטה של אזור התמיכה הנ"ל
תהווה איתות מכירה משמעותי .לדעתי ,בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה לאחר
החגים ראלי מחודש נוסף במדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר ממשיך לדשדש ולהסחר בטווח יחסית צר של  3.75-3.90ש"ח לדולר מתחילת חודש מאי ולא נראה שינוי
כיוון מהותי באופק .פריצה מפתיעה כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד ברמת  4ש"ח לדולר ,ומנגד רק שבירה של רמת
התמיכה ברמה של  3.75ש"ח לדולר תהווה איתות מכירה עם יעד באזור של  3.63-3.65ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם
בטווח הארוך .בנוסף ,כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה 3.9 -ש"ח לדולר בחודשים
הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם השבוע עליות שערים נאות וכעת שוב הגיע פעם נוספת להתנגדות
חשובה שהוכיחה את עצמה כמה פעמים בחודשים האחרונים באזור רמת  5400הנקודות .פריצה של רמה זו תהווה איתות
קניה עם יעד באזור  5800הנקודות.
זהב -הזהב הוציא ראלי חזק מאוד מרמת  1160דולר לאונקיה ועד לרמת  1250דולר שהיא אזור של שיא כל הזמנים ללא כל
תיקון בדרך .ניתן לראות בגרף סטייה דובית קלה בית מתנד ה  RSIלגרף המחירים שאולי מאותת על העתיד לבוא .סביר מאוד
שאחרי ראלי כזה יהיה צורך בתיקון טכני לפני פריצת השיא .טרייד נוח ניתן לעשות ע"י כניסה לשורט על הזהב עם סטופ ברמה
של  1260/5דולר.
מדד  -s&p 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .ניתן לראות את רמת התמיכה החזקה
סביב  1040נקודות שהחזיקה את המדד ובלמה את המוכרים בשבועיים האחרונים ,רמת ביניים סביב  1061/7נפרצה לפני
כיומיים במחזור מסחר גבוה מהממוצע ,רמת התנגדות נוספת קיימת סביב  1100/5נקודות שפריצתה ככלה נראה תביא
לבדיקה נוספת של אזור .1120/31
מדד ת"א  – 75מדד מניות בעלות שווי השוק השני בגודלו בבורסה ויחד עם מניות צ"א  25מרכיבות את מדד ת"א  .100ניתן
לראות בגרף השבועי שלאחר הירידות החדות של חודשים אפריל ומאי המדד למעשה נבלם ברמת  740נקודות ומאז מדשדש
ברצועת מחיר אופקית בים  740-826שהיא הרמה הגבוה ביותר שהמדד הגיע אליה אחרי מאי .בסיכום השבוע המחיר נבלם

על רמת  800/5שם נסגר המסחר שזוהי רמת הגובה השבועי ומצביע על חוזק הקונים .אזור תמיכה חשוב נמצא סביב 740
ותחנת ביניים על  760נקודות.
מדד הבנקים -מדד המורכב ממניות  5הבנקים הגדולים ,ניתן לראות בגרף היומי את מגמת הירידות המינורית אליה נכנס
המדד ,המדד מייצר שיאים ושפלים יורדים בגרף המחירים זאת לאחר ראלי מרשים ובלימה באזור של  1240/42נקודות ,באזור
השבועי כל רמת  1240/60הינה רמת התנגדות לא פשוטה שלא יהיה קל לפרוץ .השבוע ירד המדד ונבלם ברמה של 1185
נקודות ,כל האזור של  1190/5מהווה אזור תמיכה חזק מאוד על בסיס סגירה יומית.

ניתוח מניות
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – ממשיכה להיסחר בין רמת  1560מלמטה לרמת  1665מלמעלה ,פריצה או שבירה יהוו איתות טכני מהותי
לטווח הקצר והבינוני בנייר.
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,אלביט מערכות בע”מ ,פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות,
יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון ,פיתוח,
יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .במאי  2010הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט
טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות ,במישרין ובעקיפין ,של אלביט מערכות .בתוך כך ,נמחקו מניות אזימוט
מהרישום למסחר בבורסה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת עדיין מעל רצועת תמיכה חזקה מאד בין רמת  18600ל  18700נקודות שבירתה תשלח את הנייר
לשפל יורד חדש ובדיקת התמיכה הבאה סביב  18000נקודות .מלמעלה רמת ההתנגדות המשמעותית ביותר שוכנת כעת ב
 21200נקודות ,פריצתה תהווה איתות טכני חיובי עם יעד ראשון סביב  24000נק'.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,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  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה מפתחת מהלך עליות כאשר לאחרונה פתחה תבנית רו"כ הפוכים ,כפי שמצוין על הגרף ,ואילו כעת נסחרת
בתוך תבנית דגל עולה ,במידה והדגל ייפרץ יתקבל יעד מיידי בגובה התורן )התבניות מסומנות ע"ג הגרף המצורף( .לסיכון,
בשלב זה לדעתי פני הנייר למעלה כאשר הסטופ יוצב בשבירה של רמת  3100נק'.
גזית גלוב ) - (126011החברה ,גזית-גלוב בע”מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה”ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – נסחרת בתוך רצועת דשדוש רחבה מאד ובשלב זה מבצעת מהלך עולה לכיוון תקרת הדשדוש הנ"ל .ההתנגדות
הקרובה לנייר שוכנת ברמת  3800נקודות ואחריה ברמת  ,4000מאידך רמת התמיכה המשמעותית בשלב זה הינה 3600-
 3650נק' ,שבירתה תהווה איתות מכירה לטווח הקצר.
ישראמקו ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – נסחרת בין רמת  57.5מלמעלה לרמת  47מלמטה ,רצועת דשדוש ארוכה ותחום מסחר ברור לחלוטין ,במקרה
של יציאה מתחום זה כלפי מעלה או כלפי מטה יתקבל מיד איתות קניה או מכירה לנייר.
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.

 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית .נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור
מגנזיום.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה עדיין נמצאת תחת מהלך מתקן עולה ,לאחר שעברה מימוש בשבועיים האחרונים ,ניתן לראות כי ביומיים
האחרונים ביצעה המנייה היפוך על קו תמיכה עולה ,שהוא למעשה היה קו הפריצה ,לשעבר ועכשיו הופך לקו תמיכה עולה.
היעדים הקרובים כרגע הינם -רמת  5000ומעל רמת  .5250נקודת התמיכה על קו המהלך העולה עומד ברמת .4770

בזק ) -(230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה עדיין נסחרת במסלול של תבנית עולה ,כאשר בשבוע החולף בדקה המנייה את תחתית התבנית העולה ,
ונראה בשלב זה שהיא מדשדשת על תמיכה זו ,כאשר התמיכה החשובה נמצאת באזור  .837-850יכולת המנייה לפרוץ רמת
הממוצעים  50ו 200-המתלכדים כעת באזור  870יאשר בברור המשך עולה לתקרת התעלה ,מנגד כל עוד שלא נשברת
תמיכת  837אין איתות שלילי ליציאה \סטופ.

על רגל אחת
טבע ) -(629014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  , 25היות והמנייה הינה ארביטראז' הנסחרת גם בחו"ל  ,והיא נקבעת
שם  ,אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל שמראה לנו כי המנייה שקיבלה איתות שלילי טכני לאחרונה נמצאת בשלב זה
בדשדוש סביב אזור  50-52דולר .רק יכולת לפרוץ את רמת ההתנגדות על  52דולר ,יחזיר למנייה איתות חיובי ראשוני ,כאמור
בינתיים אין זה כך ,והאיתות השלילי בתוקף .תמיכה קרובה על  42.5דולר ולמעשה ללא שינוי מהסקירה מהשבוע הקודם.

בזן ) -(2590248מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי ,המנייה שברה את תמיכת קו מהלך עולה
לטווח הקצר  ,אולם נמצאת בתוך תנועה רוחבית צרה יחסית ,לטווח המיידי \ קצר .תחום  188-198-הינו טווח המתנה לפני
קבלת איתות המשכי בהתאם.

רמי לוי ) -(1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת תוך מהלך רוחבי ברור
בשבועות האחרונים – בתחום  ,8679-9358 ,כאשר רק יציאה מתחום זה במונחי סגירה ,יאשר איתות המשכי ברור למנייה.

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.

