הסקירה השבועית של ספונסר – 21.04.2013
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 שבוע מסחר מקוצר שהסתיים ביומיים של ירידות שערים חדות .המדדים המובילים
סיימו בירידות שערים של כ  5.2% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לרעה המניות הדואליות ובראשן טאואר וקומפיוג'ן
שירדו בכ 9% -כל אחת ,עוד בלטו לרעה מניות דסק"ש ,כלל ביוטכנולוגיה ובנק דיסקונט שירדו השבוע בכמעט  7%בממוצע כל
אחת .מנגד ,מניית בבילון קפצה בכ 7% -ומניות פרולור ביוטק ואלקו החזקות עלו בכ 2% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 1.3% -בממוצע כל אחד.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים קלות
בטווח הקצר אולם עלו בכ 1.6% -בטווח הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובכ 1.9% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 911 -מיליון  ₪ליום בימים רביעי וחמישי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4..2% -מדד ת"א  72ירד ב  ,...1% -מדד הבנקים ירד ב  ,1..3% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  ..43%ומדד נפט וגז ירד ב .1.2.% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 0.4%
לרמה של  3.658ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0511נקודות .המדד מדשדש כבר שישה חודשים
ברצף בין רמות  0062-0521נקודות  ,אולם רושם רצף של ירידות מתחילת אפריל ורק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי
מעלה יתקבל איתות קניה .לדעתנו ,המדד מראה חולשה משמעותית בשבועיים האחרונים ,ואם גם רמת  0511הנקודות תשבר
כלפי מטה הוא צפוי לחזור לבדוק את הרמה הקריטית באזור  0062הנקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.63ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו גם אמש (חמישי) בירידות שערים למרות נתון יציב של תביעות האבטלה שפורסם לפני
פתיחת המסחר ,ועלה במעט ל –  325אלף תביעות חדשות .לאחר המסחר ,גוגל ומיקרוסופט היכו את תחזיות האנליסטים,
ומנגד חברת  IBMאכזבה בשורה התחתונה .מהבחינה הטכנית ,הדולר המשיך להפגין חולשה לאחר ששבר את רמת התמיכה
של  ₪ 3.71לדולר ולעת עתה הוא קרוב לרמת התמיכה הבאה השוכנת ברמות של  3.27-3.61ש"ח לדולר ושבירה שלה
תהווה איתות מכירה נוסף.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 11הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  11המניות 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 מדשדש בחודש החולף ובעקבות ירידות השערים בימים האחרונים חזר שוב
לבדוק את רמת התמיכה החשובה באזור  3611הנקודות .כעת ,שבירה ונקבל איתות טכני שלילי ,ומנגד פריצה של רמת 3871
הנקודות תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור של  1021נקודות.
מדד הבנקים – כפי שאנו מתריעים כבר מספר שבועות על חולשה שקיימת במדד הבנקים שסוף ,סוף הגיעה לידי מימוש ע"י
תנועה בפועל .מדד הבנקים ירד ביומיים האחרונים בחדות ולמעשה מגיע סמוך מאוד לאזור תמיכה האופקי חזק סביב 0011
נקודות שהוא גבול תחתון של רצועת דשדוש בת מספר חו דשים .הצפי הנוכחי שלנו הוא המשך העמקת המימוש וסיכוי סביר
לשבירת התמיכה שצוינה דבר שייתן יעד בפועל לאזור של  0111נקודות .חשוב לציין שעד שלא נראה שבירה ברורה היעד
שצוין אינו בר השגה תמיכה נוספת קיימת סביב  0121נקודות והיא מהותית מבחינה טכנית.
מדד נדל"ן  – ..לאחר יציבות ועוצמה בשבועות הקרובים גם במדד הנדל"ן נראה שנפלה הכרעה בטווח הקצר ואולי אף
לטווח הבינוני .ראשית המדד שבר ביום המסחר האחרון קו מגמה עולה לטווחה קצר ובנוסף את השפל האחרון סמוך ל 331
נקודות .היעד היורד שנגזר היתד על הגרף הינו לכיוון  31208נקודות כשבדרך ישנן עוד רמות תמיכה חשובות שהקרובה ביותר
היא אזור של  309051נקודות.
מדד ת"א  – 3.למרות הירידות והמימושים במדד בשני ימי המסחר האחרונים ניתן לראות שבגדול ,הדשדוש עדיין נמשך,
נעילת השבוע משאירה את המדד סמוך לאזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב  723נקודות עם סימן שאלה להמשך .שבירה של
התמיכה יביא ליעד יורדת מהיר לאזור של  758נקודות שהוא אזור של תמיכה אופקית קרובה והיעד היורד שנגזר מהתבנית.

ניתוח מניות
מזרחי טפחות ( – ).3.213התאגיד ,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.
ניתוח טכני – לפני כשבועיים ציינו בסקירה השבועית על המשולש (התכנסות) שנפרצה כלפי מטה .לאחר מכן קבלנו בדיקה של
המשולש והמשך התבנית יצאה לפועל ביומיים האחרונים עם ירידות שערים חדות ואף שבירה של התמיכה סביב 3711
נקודות  .היעד לתבנית כזכות עומד על רמה של  3121נקודות.
פרטנר ( - ).001202תאגיד ,חברת פרטנר תקשורת בע” מ ,מספק שירותי תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט),
תחת המותג  ORANGE.בשנת  5119השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי  ISP,גישה לדואר אלקטרוני , Wi-Fi,
טלפוניה נייחת באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר את האסטרטגיה
שלה להפוך ממפעיל סלולארי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים ומגוונים.
ניתוח טכני – ב 2-ימי המסחר האחרונים .נרשמה בלימה בעליות האחרונות כשהמניה מגיעה לגבוה האחרון מחודש דצמבר
סביב  5221נקודות אשר בלם את המניה בימים האחרונים .כל נסיגה איטית לכיוון  5111-5311נקודות תהיה בריאה כהכנה
להמשך המהלך המתקן במניה .סגירה מעל  5221נקודות וליתר בטחון  5611יביא להמשך טרנד עולה בטווח הקצר עם יעד
לכיוון  3111נקודות .חשוב לציין שייתכן וייקח מעט זמן לתבנית "להתבשל".
כיל ( - )40.0.2החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה  3מגזרים 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 השבוע תמיכה עולה ראשית ,וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת  .1378לכן
המניה כעת תחת איתות שלילי ,כאשר התמיכה הקרובה נמצאת באזור  ,1511מול  1378שנשבר ,כהתנגדות מידית ומהותית.
איתות לסיום המימוש הנוכחי ,יתקבל רק ביכולת פריצת קו המהלך העולה הראשי ,שנשבר לאחרונה.
אבנר ( - )4.00..החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,580ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .המניה למעשה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים ,כאשר כעת  512הינה תמיכה מאוד חשובה .רמת 561.8
הינה רמת התנגדות קרובה חשובה וניתן לראות כי בימים האחרונים לא הצליחה המניה להינעל מעל רמה זו .רק יכולת נעילה
כאמור מעל  561.8תאשר איתות חזרה לתחום התנועה העולה .נראה כי רמת התמיכה על  ,512תיבדק בקרוב.
בבילון ( - )..0....החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק
ופרסום באינטרנט.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,011נמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק וירידה דרסטית .לאחרונה ניתן לראות כי
תבנית התכנסות מחירים ,דמוי יתד שורית ,מהווה מרכיב חשוב של הגרף .ביום המסחר האחרון ,אף ראינו פריצה במחזור של
תבנית זו ,עם זאת ראוי לציין ,כי אישור לפריצה זו ,יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת  5191האופקית ,שהיא רמת
התנגדות מהותית כעת .התמיכה הקרובה כעת נמצאת ברמת אזור .5111

על רגל אחת
ברינסווי ( - ) ..003.0המניה שנמצאת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה חד ,נמצאת כעת תחת מהלך התכנסות מחירים
ברור כאשר רמת אזור  ,2021מהווה תמיכה מול אזור  2911שמהווה התנגדות .יציאה מתחום טווח מחירים זה יאשר איתות
לתנועה חדה בגובהה ההתכנסות הנוכחית ,קרי ,תנועה של כ 51-אחוז .נמתין ונראה איזה איתות נקבל .נציין כי התמיכה
הקרובה בתוך ההתכנסות עומדת על רמת .2122
בזק ( - ) 4100..המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה ,כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה עומדת על  , 211בשילוב קו תמיכה עולה .מנגד ,רמת  ,221היא התנגדות מהותית להמשך ,ואיתות חיובי מהותי
המשכי ,יתקבל רק בנעילה מעל רמה זו .ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה בסמוך לרמת ההתנגדות.
שטראוס ( - )32.0..המניה הגיעה לאחרונה ,להתנגדות על רמת  2511ופתחה במימוש ,בינתיים מימוש מתחת לרמת
ההתנגדות הקרובה .רמת  1886הינה התמיכה הקרובה ,ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי במניה ,כלומר שבירה או
לחילופין פריצת רמת  2511במונחי נעילה .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה מעל רמת  ,2511ולכן מקבלת איתות חיובי
המשכי ,כאשר  2511עוברת להיות תמיכה חשובה קצרה ,מול ההתנגדות הבאה ברמת אזור .2611

הראל השקעות ( - ).0.0.0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011ונמצאות תחת תנועת תיקון עולה .בשלב זה התנועה
הינה רוחבית של הימים האחרונים ,בתחום 08991 ,ל , 08111-ויכולת נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את האיתות הבא ,לטווח
הקצר .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על התמיכה ,כך שביום המסחר הבא ,נקבל כנראה איתות שבירה או היפוך על
תמיכה.
ישראמקו ( - )4140.3יחידת ההשתתפות ,נסחרת כידוע ,תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין
שרירה ,וזאת למרות המימוש שאנו רואים בימים האחרונים .התמיכה הקרובה והמהותית ,בשלב זה נמצאת על תמיכה עולה
ברמת אזור  60שהיא תמיכה עולה ראשית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על  63.7כעת.
דלק קבוצה ( - ).002.40מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 52מבט טכני מבהיר כי ביום המסחר האחרון ,שברה
המניה תוך מחזור בינוני את קו התמיכה העולה בשילוב תמיכת אזור  .91111לכן מופעל כאן איתות שלילי ראשוני עם יעד
באזור .91111
אפריקה (  - )...0.4ניתן לראות כי מניות החברה נמצאות לאחרונה בד שדוש שנשבר בימים האחרונים ,עת תמיכת אזור
 911נשבר כאמור .רמה זו עוברת להיות התנגדות מידית ,כאשר רמת התמיכה החשובה הבאה נמצאת על .832
קמהדע (  - ).032..3מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 011נמצאות בקו תנועה עולה ,כאשר לאחרונה ניתן לראות
דשדוש על תמיכת  ,3811מול יעד קרוב באזור .1161
אינסולין (  - )..40...ניתן לראות כי המניה  ,שברה לאחרונה רצועת מחיר רוחבית על אזור  ,578ולכן רמה זו עוברת
להיות התנגדות מידית כעת .התמיכה הבאה הינה קרובה ונמצאת על  , 527רמה שקרוב אליה ננעל המסחר במניה ביום
המסחר האחרון .לכן  ,איתות הבא יתקבל שם בקרוב.
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 ו0או מכשירים פיננסים.

