הסקירה השבועית של ספונסר – 06.02.2011
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 – פתיחת שבוע שלילית במיוחד בעקבות האירועים במצרים השתלטה על הבורסה בת"א .ירידות חדות
במיוחד של כ 4% -בממוצע פתחו את השבוע בעקבות המהומות במצרים שהמשיכו להשפיע על המסחר גם בשאר ימות
השבוע .מדד הבנקים בלט לרעה בירידה של כמעט  5%לאור הפחד מחוסר יציבות באזור .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות
הביטוח הראל ,מנורה מבטחים והפניקס שירדו ביותר מ 10% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית רציו המשיכה את המומנטום
החיובי ורשמה עלייה נוספת של  8%השבוע.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית בעיקר
בעקבות עליית תשואות חדה בארה"ב באג"ח ל 10 -שנים שהגיע לרמת תשואה של  ,3.54%שערי אגרות החוב הצמודות
למדד רשמו ירידות שערים של כ 0.8% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות הארוכות )השחרים( רשמו ירידות
חדות יותר של כ 1.2% -בממוצע .מחזורי המסחר עלו בצורה משמעותית בעיקר בתחילת השבוע לאור האירועים ועמדו על כ-
 2.7מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.50% -מדד ת“א  75ירד ב ,3.51% -מדד הבנקים ירד ב ,4.66% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  5.12%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .0.07%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית של
 0.8%לרמה של  3.71ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.5% -בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1299נקודות ,ההתנגדות הקרובה שחסמה את
המדד במהלך כל חודש ינואר נמצאת באזור של  1345נקודות ורק פריצה ברורה שלה תהווה איתות קניה מחודש כשכרגע
המדד צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות ובטווח רחב יותר של  1280-1345נקודות עד שיגיע טריגר חדש בדמות רגיעה
במצרים או התפתחות לרעה ,התמיכה הקרובה קיבלה השבוע משנה תוקף לאחר שתמכה שוב במדד המעו"ף והיא נמצאת
ברמה של  1280נקודות.
שקל-דולר – הדולר המשיך להסחר גם השבוע במגמה חיובית לאור הבלגן במצרים והפחד מחוסר יציבות באזור .כעת הדולר
נסחר ברמה של  3.71ש"ח לדולר ואם יצליח לפרוץ סופית את אזור ההתנגדות ברמות של  3.65-3.70ש"ח לדולר נקבל איתות
קניה למטבע האמריקאי אולם יש לקחת בחשבון כי רגיעה במצרים תשלח את הדולר חזרה לשערים נמוכים יותר .אזור
התמיכה נמצא סביב רמות של  3.50-3.53ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -בשבועיים האחרונים ציינו את רמות התמיכה שנשברו רמת  1373/5ורמת  1350הוציא תבנית ירידות שנסגרה
השבוע בעקבות הירידות החדות .ניתן לראות בגרף רצועת מחיר שמהווה תמיכה חשובה מאוד ברמה של  1290/1300נקודות
סביר שתמיכה באזור יכול להוציא תיקון עולה של מספר אחוזים ואולי אף סגירת הגאפ עד לאזור של .+1350
מדד הנסד"ק  -100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו
יורק .מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .מגמה חיובית מאפיינת השבוע את מדד הנסד"ק  100עם עליות שערים נאות לאחר
הירידה החדה של יום שישי שעבר .אזור התנגדות נמצא סביב רמת  2332/6ואילו אזור תמיכה חזק מאוד נמצא ברמה של
 2270על בסיס סגירה.
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 המשיך לעלות בצורה איטית גם השבוע והגיע ליעד אותו אנחנו מציינים בחודשיים האחרונים ברמה של  7200נקודות
וכעת יש לראות אם המדד יצליח לפרוץ כלפי מעלה ולהמשיך לעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור  8200הנקודות.

ניתוח מניות
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף המחיר ששבירה של רמת  780נקודות עוד בסיום השבוע שעבר הוציאה תיקון יורד חזק מאוד
למטה תוך שבירה של רמת תמיכה נוספת על  760נקודות .אזור תמיכה נמצא סביב רמת  720/5נקודות .ניתן לחפש פוזיציית
לונג סביב רמת התמיכה עם סטופ צמוד או לחילופין בפריצה של רמת  760נקודות עם יעד מהיר סביב .780
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 – ניתן לראות בגרף את שבירת התמיכה האופקית החזקה סביב רמת  4480נקודות שהביאה לתיקון יורד מהיר
בחסות המימושים השבוע .רמת תמיכה שבה נבלמה המניה נמצאת ברמה של  4280נקודות שם היה הגבוה האחרון שנפרץ
בדצמבר האחרון ,שבירה של רמה זו ככל הנראה תוציא תיקון עמוק יותר במניה.
גב ים ) -(759019החברה ,חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ,עוסקת בשני תחומים:
 נכסים מניבים :יזום ,פיתוח ,תכנון ,הקמה ,השכרה וניהול פארקים תעשייתיים ועסקיים ,בנייני משרדים ,שטחי מסחר ,מבניאחסנה וחניונים.
 בניה למגורים :יזום ,פיתוח ,בנייה ושיווק של שכונות מגורים איכותיות.גב ים הינה חברת בת של החברה לנכסים ולבנין ,מקבוצת אי די בי.
ניתוח טכני  -ניתן לראות את החולשה במניה השבוע שלא הצליחה לתקן את הירידה החדה של יום ראשון ויותר מכך ביומיים
האחרונים ראינו מוכרים גדולים מאוד במניה עם שבירה של רמת תמיכה אופקית חשבוה סביב  89600/90000נקודות .סביר
מאוד שיגיע כאן פול באק וניסיון בדיקה של רמת התמיכה שנשברה.
אגוד ) - (722314התאגיד ,בנק איגוד לישראל בע“מ ,הוא תאגיד בנקאי מסחרי .פעילותו העסקית של בנק אגוד מתמקדת
במספר תחומים - :תיווך פיננסי בין מפקידים לבין לווים - .שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות ,במגוון פעילויות ,בתחומי
המט“ח ,סחר בינלאומי ,ניירות ערך ,שירותי מידע ,ייעוץ וניהול פיננסי בנקאי ,מכשירים פיננסיים נגזרים ועוד השקעת ההון
העצמי של הבנק וניהול סיכוני שוק .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .100
ניתוח טכני – ניתן לראות את החולשה השבוע במניה שירדה בליווי מחזורי מסחר גבוהים מאוד ויותר מכך נעלה את השבוע
מתחת לאזור תמיכה אופקי ברמה של  1800נקודות ,בדקה רמה זו ביום רביעי ונעילה נמוכה שהזמינה כאמור המשך ירידות
גם ביום חמישי וסגירה באזור הנמוך שבועי .המומנט במניה שלילי מאוד ,אולם ,הירידה החדה והמהירה השבוע מזמינה
הזדמנות לסוחרים אגרסיביים עם כניסה ביום היפוך וסטופ בשפל האחרון.
כלל עסקי ביטוח ) - (224014החברה ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,פועלת במספר תחומים מרכזיים :תחום חסכון ארוך
טווח ,תחום ביטוח כללי בישראל ובאירופה ,תחום ביטוח בריאות ,תחום פעילות ביטוח כללי באמצעות חברת בת בארה"ב
ותחום השירותים הפיננסים .בנוסף ,לקבוצת כלל עסקי ביטוח פעילויות אחרות שאינן נכללות בתחומים המרכזיים הנ"ל ,אשר
כוללות פעילות פקטורינג וליסינג מימוני ,מתן אשראי צרכני ועסקי ,תפעול וניהול מחלקות סיעודיות בבתי אבות ובבתי חולים
ואחזקה של סוכנויות ביטוח.
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף היומי את שבירת התמיכה האופקית החזקה השבוע ברמת  10000נקודות ,בדיקתה ביום
רביעי והמשך מומנט שלילי במניה עם סגירה באזור של נמוך שבועי .בשלב זה המניה שלילית וסביר שהמומנט השלילי בה
ימשך .למרות שמחזורי המסחר ירדו בימים האחרונים דבר שיכול להעיד עם התמעטות המוכרים ברמות אלה.
אזורים ) - (715011החברה ,אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ,פועלת בעיקר באמצעות חברות בת ,בשלושה
תחומי פעילות עיקריים :בניה למגורים :רכישה ומכירה של זכויות בקרקעות ,יזום פרוייקטים וביצועם ,לרבות התכנון ,הבניה
והמכירה .הפרוייקטים כוללים בניית דירות מגורים ,מלונות דירות ודירות נופש בארץ ובחו"ל .נדל"ן מניב :השקעה ,רכישה
והקמה של נכסי דלא ניידי והשכרתם לשימושים עסקיים בארץ ובחו"ל ומלונאות -פועלת באמצעות חברת בת "אזורים תיירות".
ניתוח טכני – אזור  1350-1450נקודות נראה כאזור כניסה מאוד נוח למניה וזאת לאחר ירידות שערים חדות בשבועות
האחרונים .לדעתנו ,בסופו של דבר תתבצע רכישה של החברה ע"י חברת נדל"ן גדולה יותר כגון שיכון ובינוי והמניה נסחרת
כרגע בדיסקאונט וצפויה לתקן בשבועות הקרובים.

שטראוס ) - (746016בישראל ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,ברזיל וארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון
מוצרי מזון החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות
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 .לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות :פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי דבש ,שמן זית
וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי" ,ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת " "Chocolate Barsבארץ ובחו"ל
תחת המותג "מקס ברנר" .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המניה נמצאת כרגע לפני הכרעה לטווח המיידי \קצר ,כאשר התנגדות נמצאת על קו מהלך עולה שנשבר לאחרונה
ואילו תמיכה על רמת  .5200-יכולת המנייה לפרוץ את קו המהלך העולה המתנגד )רמת התנגדות שהגיעה אליה ביום המסחר
האחרון ( יאשר איתות חיובי כאשר סגירת גאפ ויעד קרוב על ממוצע  50הינו האישור הראשון ,לכך ,ואז הדרך סלולה לעבר
...5700רמת השיא .מנגד אי יכולת לפרוץ ובמקביל שבירת  -5200יאשר איתות שלילי על מימוש המשכי  .ככלל התנועה
הכללית העולה עדיין בתוקף – למרות המימוש שראתה לאחרונה .לסיכום -המתנה קצרה לאיתות שיתקבל  ,והפעולה תהיה
נגזרת מאיתות זה.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד חברת דיסקונט השקעות בע"מ הינה חברת השקעות ,העוסקת בתחומים שונים ,
בניהם תקשורת ,נדלן ,טכנולוגיה ,מסחר ושירותים נוספים .בין אחזקותיה -שופרסל ,סלקום ,נטוויזן ,גיוון ,נכסים ובניין וכור.
ניתוח טכני  -המנייה הגיעה לתמיכה חשובה על רמת  7000והמשמעות הינה כאן קבלת החלטה לטווח הקרוב
להמשך,כלומר-שבירת רמת  7000יאשר איתות להמשך מימוש  ,מנגד היפוך במחזור על תמיכה זו יאשר לפחות יעד קרוב על
 .7400ל מ ע ק ב.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות גם במדד ת"א  25וגם בארה"ב במקביל .מניית ארביטרא Zזו  ,נקבעת בחו"ל -וע"פ
גרף חו"ל .אנו רואים כי -בגרף שבועי המנייה נראית כפורצת התכנסות מחירים אולם צריך להמתין למסחר היום ולסיום השבוע
לראות אם אכן יש פריצה .סגירה מעל רמת  55יאשר פריצה ויעד לשיא באזור  64דולר.
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המנייה עדיין נותרת מתחת
להתנגדות כפולה על קו מהלך יורד ראשי בשילוב רמת  40אופקי .יכולת המנייה לפרוץ רמת התנגדות זו יאשר איתות חיובי
מהותי להמשך ,לעומת זאת כל עוד שאין פריצה האיתות השלילי בתוקף.

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.

