הסקירה השבועית של ספונסר – 09.09.2012
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 – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר מעניין במיוחד ,במדד המעו"ף נרשמה יציבות מרשימה והוא נשאר חיובי
מתחילת השנה ,אולם ברוב מדדי המניות המשניים נרשמו ירידות שערים נוספות .מדדי ת"א  ,57הבנקים והנדל"ן ירדו בכ-
 5.7%בממוצע כל אחד ומדד הגז ונפט אף קרס בכ 5.7% -והשלים ירידה של כ 52% -מתחילת השנה .במדד ת"א  ,211בלטו
לרעה מניות הכשרה אנרגיה ומודיעין שצנחו בכ 75% -וב  51% -בהתאמה לאחר הידיעה כי כנראה אין גז בקידוח "מירה",
מניית בבילון גם היא תיקנה כלפי מטה ורשמה ירידה של כ 21% -בשבוע החולף .מנגד ,מניית טאואר קפצה בכ27% -
והצליחה לעבור לתשואה חיובית קטנה מתחילת השנה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים קלות של כ-
 1.5%במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) היו יציבים למעט ירידה קלה במח"מ הארוך.
מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים ועמדו על כ 011 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1..0% -מדד ת"א  57ירד ב  ,7...% -מדד הבנקים ירד ב  ,7..2% -מדד הנדל"ן  27רשם
השבוע ירידה של  0..0%ומדד נפט וגז ירד של  ....2%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 1.6%
לרמה של  5.997ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  2225נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד ממשיך לדשדש כבר למעלה משבועיים ברצועה מאוד דקה סביב רמות של  2217-2257נקודות ואם הרמה העליונה
תפרץ המדד צפוי להמשיך ולעלות בצורה מהירה לכיוון איזור השיא השנתי של  2257הנקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  5.997ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) בורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים חדות לאחר נאומו של נשיא הבנק המרכזי של אירופה מריו דראגי בו
הושקה תוכנית רכישת אג"ח ללא הגבלה של מדינות מוכות החובות ,האג"חים בהם תתרכז התוכנית הם בעלי מועד הפקיעה
קצר ,שנה עד  5שנים .לפני השקת התוכנית ,הותיר הבנק המרכזי האירופי את הריבית באירופה לחודש ספטמבר על כנה
ברמה של  - 1.57%הרמה הנמוכה ביותר מאז הקמת גוש האירו .בנוסף לפרסום הריבית בגוש האירו עמדו נתוני התמ"ג
אתמול במוקד כאשר לפי סקר דוח תעסוקה שהתפרסם  ,המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף  512אלף משרות באוגוסט  -מעבר
לציפיות שהעריכו כי המגזר הפרטי יוסיף  249אלף משרות בלבד .אתמול גם פורסמה רמת דורשי העבודה ,בשבוע שעבר
הנתון נשאר ללא שינוי ועמד על  554,111דורשים .על פי תחזיות האנליסטים ,הוא היה צפוי לרשום ירידה קלה ל551,111 -
דורשים ובפועל רשם ירידה גדולה יותר ל( 567,111 -קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש כבר כמעט
כחודשיים סביב רמה של  ₪ 4לדולר ,וכאן צפויה להבחן המשך דרכו למעלה או למטה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  51החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בשבועות האחרונים במגמה עולה ברורה וחדה בתוך תעלה כפי שצפינו לכל אורך הדרך ולמעט תיקונים
קטנים הוא עלה בדיוק על פי הצפי שלנו וכעת מנסה לפרוץ את ההתנגדות המשמעותית סביב אזור של  5511הנקודות ,פריצה
כאן כלפי מעלה תניב מהלך עולה נוסף לעבר השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  5711הנקודות.
מדד הבנקים – המדד היה חלש גם השבוע ,ירד  5.5%בסיכום השבועי וסגר מתחת לרמה האופקית סביב  057נקודות .יחד
עם זאת ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה את תבנית הדגל שמתפתחת במדד שיציאתה לפועל תביא ליעדים גבוהים לכיוון
 951נקודות .עוד נציין את רמת  001נקודות שהיא התנגדות אופקית חזקה שנמצא בדרך.
מדד ת"א גז ונפט – המדד ירד בעוצמה ביום המסחר האחרון (בעיקר בגלל מניות מודיעין והכשרה שירדו בחדות בעקבות
כשלון קידוח מירה) טכנית המדד מגיע לאזור תמיכה חזק מאוד סביב  097/911שהוא אזור הנמוך השנתי .מי שמחפש פיזור
וחשיפה למדד לאחר היוודע כשלון קידוח מירה יכול לעשות זאת סביב רמות נוחות מאוד בעיקר שידועות תוצאות הקידוח.
מדד הנסד"ק  – 011התמיכה סביב רמת  5571החזיקה וביום חמישי פרץ המדד בעוצמה את הגבוה השנתי שלו סביב אזור
 5591נקודות בעוצמה רבה ,טכנית היעד הקרוב של המדד הוא לכיוון  5071/01נקודות .כל עוד ישמור המדד מעל רמת
הפריצה בימי המסחר הקרובים סביר שהמילה האחרונה במגמה החיובית טרם נאמרה.

ניתוח מניות
אסם ( - )41.10.החברה ,אסם השקעות בע”מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא -:תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון
עוגות ,עוגיות ,קרקרים ,ביסקוויטים ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים,
רטבים ,שימורים ,קפה ומזון לחיות מחמד -.המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות-.
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי
בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות.
ניתוח טכני – לאחר גל עליות במניה מאמצע אוגוסט המניה יצאה לתיקון יורד בשבוע האחרון ונבלמה סביב אזור תמיכה אופקי
ברמה של  4501נקודות .ביום המסחר האחרון של השבוע נעלה המניה את המסחר במגמה חיובית תוך היפוך מגמה מעל
רמה זו (במחזור מסחר נמוך) המשך מהלך חיו בי ביום המסחר הבא יאפשר גל עולה חדש עם יעד סביב  7511נקודות.
רציו ( - )41.102השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)2995עוסקת 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 .על כן ,חברי
הדירקטוריון והמנכ"לים המשותפים הינם של השותף הכללי.
ניתוח טכני – לאחר בלימה סביב רמה של התנגדות אופקית ברמה של  50נקודות המניה יצאה למימוש .ביום המסחר האחרון
המניה סגרה גאפ (פער מחירים) פתוח סביב  57.6והתהפכה חזרה למעלה בליווי מחזור מסחר ערני .נראה שבטווח הקצר
יהיה ניסיון פריצה נוסף של רמה  50נקודות כשפריצה תיתן איתות קניה מחודש עם יעדים גבוהים יותר סביב  51-52נק'.
אגוד ( - ).7740.פעילות החברה ,בנק איגוד לישראל בע"מ ,מתמקדת במגזרים הבאים - :המגזר הפרטי :שרותי בנקאות
ומוצרים פיננסיים למשקי בית וללקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי ,הכוללים בין היתר ניהול חשבון שוטף ,יעוץ פיננסי ופנסיוני,
השקעות בני"ע ,פיקדונות ,כרטיסי אשראי והלוואות -.המגזר העסקי :שרותי בנקאות ללקוחות עסקיים הכוללים בין היתר מימון
פעילות שוטפת ,ליווי פרויקטים בענף הנדל"ן למגורים ופעילות ליסינג -.מגזר יהלומים :פעילות המגזר כוללת בעיקר מתן
אשראי ללקוחות פעילים בענף היהלומים -.מגזר ניהול פיננסי :השקעות בני"ע ,פיקדונות בבנקים ,עסקאות במכשירים פיננסיים
נגזרים ועשיית שוק.
ניתוח טכני – מניית הבנק נעה בתקופה האחרונה בטווח מחירים צר בין רמת התנגדות סביב  2151נקודות לבין התמיכה
החזקה סביב  2111/51נקודות .בשבוע האחרון חלה התעוררות במחזורי המסחר ,נעילה ברורה מעל רמת ההתנגדות שצויינה
תיתן אפשרות כניסה נוחה למניה עם סטופ קצר ויעד ראשון לכיוון  2241נקודות.
דלק קבוצה (  - ) 01..07.החברה הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  57השבוע המשיכה להיסחר בתיקון עולה בתחום  .61111- 77111אזור
רוחבי זה הינו תחום התנועה כעת כאשר איתות יציאה מתחום זה יאשר על האיתות הבא לטווח הקצר .מעל נמצאת
התנגדות  67111ומתחת  .71111השבוע מסיימת המניה כשהיא באזור התמיכה.
פועלים (  - ) ..727.התאגיד בנק הפועלים פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  5חטיבות מרכזיות העסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .57לאחרונה המשיכה המניה במסלול המתקן העולה ואף פרצה את רמת
קו המגמה היורד ,לאחר שפרצה קודם את רמת  2511החשובה .רמת אזור  2557 -2567הינה רמת ההתנגדות הקרובה,
כאשר רק נעילה מעל יאשר המשך התיקון העולה במניה .השבוע המניה שברה את תמיכת  ,2511כך שכעת היא תחת איתות
שלילי  ,וכל עוד אינה חוזרת מעל לרמה זו אין איתות להמשך תיקון עולה.
חברה לישראל (  - ) 2..10.החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחו"ל.
תחומים מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,57ממשיכה להשוות מתחת קו מהלך יורד ראשי ברור ,ולכן
כל עוד שכך  ,אין בשלב זה אי תות חיובי ארוך טווח .עם זאת ניכרת התכנסות מחירים ,כפי שנראה על הגרף ,כאשר התמיכה
הקרובה נמצאת ברמת  .551111רק -יכולת נעילה מעל רמת  541111יאשר בברור איתות חיובי משמעותי להמשך עולה.

על רגל אחת
בזן ( - )72117..התרחיש שהעלנו בסקירה בשבוע שעבר נכשל כשמניה ירדה בעוצמה ביומיים הראשונים של השבוע לרמות
שפל מאמצע שנת  .5119המניה ירדה בסיכום שבועי  6.6%והיא שלילית מאוד ,בשלב זה כל תיקון עולה יהיה לטובת שפל
נמוך יותר.

אפריקה (  - ) .00107המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  ,2511וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .2211המניה גם נמצאת מתחת לקו מהלך יורד לטווחים הקצר-בינוני .השבוע המניה המשיכה
במסעה השלילי  ,כאשר בשלב זה  ,נתמכה על רמת  777,ונותנת תיקון עולה מינורי ראשוני  ,שבינתיים לא מעיד על כלום.
תיקון זה הפך השבוע לתנועה רוחבית מעל לרמת התמיכה  ,על  .777רק יכולת נעילה מעל  645יאשר המשך תיקונ עולה
כלשהוא.
.
בזק (  - )741100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .57מבט טכני מראה כי לאחרונה המניה עדיין מדשדשת מעל
לתמיכת  411המהותית .כאשר רמת אזור  471הוא אזור התנגדות מהותי .השבוע הצליחה המניה לסיים מעל רמת
ההתנגדות על  471גם במונחים שבועיים .רמה זו הופכת לתמיכה  ,כאשר התיקון העולה בתוקף.
שיכון ובינוי (  - )01.01.7מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 211ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה
מהותית  711במונחי גרף שבועי  ,והחלה תיקון עולה .יכולת המשך התיקון העולה יתאפשר רק לכשנראה פריצת אזור
ההתנגדות בטווח . 771-751-השבוע נסוגה המניה שוב אל אזור רמת התמיכה  ,ולמעשה אנו רואים כעת  ,דשדוש מעל רמת
התמיכה על  711כאמור.
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 אי ן 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.

