הסקירה השבועית של ספונסר – 08.08.2010
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 – מגמה חיובית מלווה באווירה אופטימית ומחזורי מסחר ערים יחסית לחודשי הקיץ נרשמה השבוע בבורסה
בת"א .המדדים המובילים סיימו בעליות שערים נאות בהובלת מדדי ת"א  75והנדל"ן שעלו בכ 4% -בממוצע כל אחד .מניות
הגז והנפט דלק אנרגיה ,דלק קידוחים ורציו המחזיקות במאגר ליוויתן המשיכו במסען צפונה גם השבוע ורשמו עליות שערים
חדות כשרציו בלטה במיוחד עם עלייה שבועית של כמעט  35%ועלייה של כ 170% -מתחילת השנה ! מנגד ,מניות הטכנולוגיה
מלאנוקס ,מטריקס ונס טכנולוגיות ירדו בכ 4% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים חדות של כ 0.9% -בממוצע .באג"ח הממשלתי
נרשמה מגמה חיובית מתונה ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של כ 0.8% -במח"מים הארוכים ומדדי
אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בצורה מתונה יותר של עד  0.3%בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע היה גבוה
יחסית ועמד על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב ,2.77% -מדד ת”א  75עלה ב ,4.78% -מדד הבנקים השיל מערכו  ,0.15%מדד הנדל”ן
 15רשם השבוע עליה של  3.37%ומדד התל-טק  15עלה ב .1.68% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של
 0.2%לרמה של  3.775ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכמעט  3%בשבוע החולף ופרץ במהלכו את אזור ההתנגדות החשוב של  1135-1140נקודות
ובכך התקבל איתות קניה ברור בהמשך לצפי החיובי שלי בחודשיים האחרונים והיעד נמצא כרגע ברמה של  1180נקודות .כפי
שציינתי כאמור בתחזיות האחרונות מדד המעו"ף אכן עשה מהלך מרשים של כמעט  10%כלפי מעלה מהתחתית בתחילת
חודש יולי ברמות של  1050-1060נקודות וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות את עבר היעד הקרוב .רק שבירה ברורה כלפי מטה
של אזור  1135נקודות תהווה איתות שלילי ותבטל את איתות הקניה )לונג( .לדעתי ,ואני חוזר על כך כבר כמה שבועות רצוף,
בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.
שקל-דולר – הדולר נסחר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף לאחר הצניחה בשבוע שעבר שנבעה כתוצאה מהעלאת
הריבית המפתיעה בה נקט הנגיד ,סטנלי פישר .הדולר נסחר כעת סביב רמה של  3.77ש"ח לדולר לאחר ששבר רמת תמיכה
חשובה באזור  3.80ש"ח לדולר והתייצב סביב רמות אלו בימים האחרונים .במידה והדולר ישבור את רמת התמיכה המינורית
ברמה של  3.75ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך ולרדת לכיוון התמיכה החזקה 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 4 -ש"ח לדולר
בחודשים הקרובים.
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 היומי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם השבוע עליות חדות במיוחד ובסופו הגיע שוב לאזור השיא השנתי של  6300-6400נקודות .כעת ,אם
ההתנגדות ברמות אלה תפרץ נקבל מהלך עולה נוסף עם יעד ברמה של  7000נקודות.
זהב -כפי שכתבנו בסקירת השבוע שעבר אזור התמיכה סביב רמת  1160נקודות אכן הוא תיקון שכרגע נעצב סביב רמת
 1200נקודות אם לדייק סביב רמת  .1202/5פריצה של רמה זו תיתן יעד הבא סביב  1215/20שם נמצא התנגדות לא פשוט.
תיקון סביר יכול להגיע עד לרמת  1180נקודות ובמידה ויהיה נמוך יותר סביר שהטרנד השלילי ימשך.
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 בגרף את רמת הגבוה
האחרון ברמת  1131שהיא הרמה החשובה ביותר לטווח הקצר שכן הוא גם הגבוה של החודש הקודם .רק פריצה של רמה זו
ככל הנראה יחסל סופית את המגמה היורדת ויחזיר את השווקים למסלול העולה .עצם ההתבססות השבוע מעל רמת 1120
נקודות מחזקת את העובדה שתתרחש פריצה כשהיעד העולה למהלך הנוכחי נמצא סביב רמת .1141

ניתוח מניות
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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני -בגרף ניתן לראות את פריצת שיא כל הזמנים השבוע כשהמניה בסיכום שבועי גומעת  9.5%רק מאזור הפריצה.
המתנדים בחלקם נמצאים באזורי קיצון ולאחר מהלך עולה רציף של כ 32% -עד לנעילת המסחר ביום חמישי האחרון ללא
תיקונים בדרך מגדיל מעט את הסיכון במימוש שיכול להיות דיי אגרסיבי .היעד לגל העולה טרם הושלם ונמצא סביב רמת
 130/3נקודות שסביר שיגיע בשל המגמה השוורית החזקה במניה בפרט ובסקטור בכלל.
חברה לישראל ) -(576017החברה ,החברה 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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – גם השבוע המשיכה מניית החברה להיסחר במגמה חיובית אולם כפי שניתן לראות בגרף רצועת המחיר של
 300000/302000נקודות בלמה את המניה ושלחה אותה לנעילה שבועית גבולית ברמת  300000נקודות .סביר מאו שלאחר
מהלך עולה חזק מאוד נראה תיקון טכני בנייר שיכול להגיע לרמה של  290000/28000נקודות לאחר גל העולה החזק האחרון
מאזור התחתית הכפולה סביב  240000נקודות .מחזיקים בנייר לטווחים קצרים צריכים לשים טייק פרופיט בכדי לא לאבד
רווחים נאים שנצברו.
בזן ) -(2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות - :זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית - .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק - .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות
החברה נסחרות במדד ת”א .25
ניתוח טכני -המניה קבלה השבוע איתות קניה חזק מאוד בפריצת רמת  190הנקודות גם על בסיס יומי ויותר חשוב סגירה מעל
רמה זו על בסיס שבועי .בגרף ניתן לראות את המהלך הנאה שעשה המניה השבוע שנבלם סביב התנגדות נקודתית ברמת
 197נקודות .כל עוד המניה מעל רמת  190נקודות כניסה מאוד נוחה עם סטופ קצר מאוד וסיכון יחסית נמוך ,יעד ראשון יושב
סביב רמת  204/5נקודות יעד מלאה לתבנית נמצא סביב .215/220
סאני ) -(555011החברה ,סאני אלקטרוניקה בע”מ ,והחברות הבנות שלה עוסקות בארבעה תחומים עיקריים:
 מפעילים סלולאריים :יבוא ,מכירה ושירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג ,בעיקר למפעילים הסלולאריים.קבוצת סאני משמשת כמפיץ בלעדי בישראל ,של התאגיד הקוריאני סמסונג.
 לקוחות קצה :מכירה ,שדרוג ומתן שרותי אחזקה לטלפונים סלולאריים ללקוחות הקצה ברשת סלקום. אינטרנט :הפעלת פורטל האינטרנט ”תפוז” ואתרים נוספים כגון  ,flixמתן שרותי תוכן למדיה הסלולארית וכן בפיתוח והפעלת BLOGTVבחו”ל.
ניתוח טכני -ניתן לראות בגרף את אזור ההתנגדות האופקי סביב רמת  ,3600/50כשהמניה סוגרת בטווח הנמוך של
ההתנגדות לאחר התבססות דיי ארוכה ברמות של  3000-3200נקודות .פריצה של רמת ההתנגדות תביא ליעד ראשון סביב
רמת  4000נקודות ויעד מלא לתבנית סביב  4400אולם לכך צריך לראות קונים נחושים יותר וגידול במחזורי המסחר שהם
נמוכים מאוד ביחס למניות ת"א .75
קרדן אן וי ) -(1087949החברה ,קרדן אן .וי ,.הינה חברת השקעות ואחזקות ,אשר פועלת ,באמצעות חברות בנות וקשורות,
בחמישה תחומי פעילות:
 נדל”ן :ייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל”ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים. מתן שירותים פיננסיים בארצות מרכז-מזרח אירופה. תשתיות :ייזום ,ניהול וביצוע פרויקטים בעיקר בנושאים הקשורים למים ,ביוב ,איכות הסביבה וחקלאות. מסחר במוצרי צריכה :יבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת  (General Motorsויבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. תקשורת וטכנולוגיות.ניתוח טכני -ניתן לראות בגרף את אזור הטווח בו נסחרת המניה בשלושת החודשים האחרונים אזור תמיכה חזק סביב 1500
התנגדות סביב  .1800ביומיים האחרונים ראינו קונים ערניים ומחזורים שגדלו בנייר והוא נמצא ברמתו הגבוהה בחודש וחצי
האחרונים .פריצה של רמת  1800נקודות תהווה איתות קניה חזק מאוד עם יעד לרמת  2100נקודות .מנגד סוחרים מאוד
אגרסיביים יכולים לתזמן כניסה מעט לפני הפריצה עם סטופ בסגירה מתחת ל .1700

מכתשים אגן )- (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרים להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המנייה פרצה קו מהלך יורד וממוצע  50השבוע ,ולמעשה קיבלה איתות חיובי ראשוני ,מזה זמן.
בשלב זה רמת  1430 -1400מהווה התנגדות כך שאם נראה סגירה מעל לטווח זה אזי נקבל אישור נוסף לפריצה שהוזכרה
עם יעד נאה ראשוני לעבר רמת .1600
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 התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר )נקודת סיום רשת(. טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין 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 נסחרת בתחום מסחר רוחבי ,התכנסות רוחבית כאשר השבוע הגיעה לתקרת התחום על רמת  ,900ברור
שרק סגירה מעל  900יאשר איתות חיובי והמשך עולה עד לרמת ההתנגדות הבאה על  950אופקי .כישלון בפריצה יחזיר
המנייה לכיוון תחתית הטווח שנראה בגרף המצ"ב.

על רגל אחת
פועלים ) -(662577לאחרונה המנייה נעה טכנית ,בתחום רוחבי  .1374-1574השבוע הגיעה המנייה לתקרת הטווח וכשלה
בפריצתו ,כלומר המנייה נותרת ללא איתות חיובי בשלב זה ,בהמשך דשדוש בתוך התחום הנ"ל .תמיכה קרובה בתוך התחום
הרוחבי על .1453
שיכון ובינוי ) -(1081949מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שפרצה לאחרונה תבנית
התכנסות ברורה ,המשיכה השבוע במסלול החיובי כאשר היעד כרגע הינו לעבר רמת השיא על  ,817כאשר התמיכה נמצאת
ברמת הפריצה האחרונה על  750אופקי.
אלביט הדמיה ) -(1081116מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין תחת מסחר רוחבי
 4700-6000אך בדרך לתקרת מהלך זה  .בשלב זה הגיעה המנייה קרוב לרמת התנגדות על  ,5400כאשר פריצת רמה זו
יאשר את היעד של תקרת התבנית על  6000כאמור .מתנדים בגרף יומי תומכים בהמשך החיובי .

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.

