הסקירה השבועית של ספונסר – 06.01.2013
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 חיובי במיוחד לכבוד פתיחת השנה האזרחית החדשה .המדדים
המובילים עלו בכ  5.3% -בממוצע כל אחד כשברקע מניית מלאנוקס שצנחה בכ 71% -ביום חמישי העיבה על מדד המעו"ף.
במדד ת"א  711בלטו לטובה מניות רבות וביניהן נציין את אלקו החזקות ובראק אן וי שעלו בכ 71% -כל אחת .מניות גולף ,כלל
ביוטכנולוגיה ואבגול עלו גם הן בצורה חדה ,בשיעור של כ 75% -בממוצע כל אחת .בצד המאכזבות ,נציין את מניית הזדמנות
ישראלית ממדד היתר שלא ממש היוותה הזדמנות השקעה השבוע וצנחה בכ 55% -לאחר שדיווחה כי עובי שכבת הגז ברישיון
ישי הינו כ 73 -מטרים בלבד ולא ברור האם יבוצע קידוח .מניית אלביט הדמיה הצטרפה גם היא למצעד השלילי ,ופתחה רע
את השנה בצלילה של כ .71% -
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 1.1% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים של כ1.53% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו במח"מים הקצרים ,אולם ירדו בכ1..3% -
במח"מ הארוך .מחזורי המסחר התחזקו מעט ,בעיקר בימים רביעי וחמישי ועמדו על כ 7.7 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...2% -מדד ת"א  13עלה ב  ,2...% -מדד הבנקים עלה ב ,2..3% -מדד הנדל"ן 73
רשם השבוע עליה של  2.32%ומדד נפט וגז עלה ב .2..2% -בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.1%לרמה של  5.11ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ ...% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  7.77נקודות .המדד נתמך
בשבוע שעבר מעל רמת התמיכה החשובה השוכנת באזור  7713הנקודות (ראה גרף) והתהפך כלפי מעלה ,וכעת נראה כי הוא
מסוגל להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות השוכנת באזור  7.21-7.23נקודות .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה
המדוברת לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי שינה כיוון והתחזק מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  5.11ש"ח
לדולר .ביום חמישי המסחר בניו-יורק ננעל בירידות שערים קלות לאחר שהשווקים קיבלו תפנית דובית חדה .לאחר העליות
החדות שראינו בעקבות ההסכמות בין הרפובליקנים לדמוקרטים ומניעת "המצוק הפיסקלי" לעת עתה ,התפרסם אתמול
(חמישי) פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה בארה"ב שהעיב על המסחר .בפרוטוקולים נמסר כי חברי ה"פד "חלוקים בדעתם
לגבי המשך תכנית רכישות האג"ח עליה הכריז ברננקי לפני כחודשיים" .המחלוקת הייתה גם על עיתוי הפסקת הזרמת
הכספים כאשר חלק מחברי הוועדה טוענים שצריכים להפסיק את ההזרמה לאורך  .175וחלקם טוענים שרק בסוף השנה כדאי
להפסיק אותה( .קרדיט ל  .)Iforexמהבחינה הטכנית ,הדולר נתמך השבוע מעל רמת תמיכה חשובה באזור  ₪ 5.11לדולר
וכעת הוא צפוי להמשיך ולתקן עד לרמת ההתנגדות הקרובה השוכנת ברמה של  ₪ 5.11לדולר ,שם תבחן המשך המגמה.
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 בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם שבוע חיובי נוסף לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור  1311הנקודות .כעת ,כל עוד המדד
לא יורד מרמה זו הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים באזור  1111הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים  ,.111ו-
..111
מדד הבנקים – מדד הבנקים סגר את שבוע המסחר בעליות של  5..%והחזיר את רוב הירידות מהשבוע שעבר .טכנית המדד
נמצא עדיין בתצורה דובית אולם כמו שנכתב בסקירה לפני שבועיים ,אין מניעה להמשך עליה איטית למעלה כמו שאנו חווים
בשבועות האחרונים .התנגדות נקודתית נמצאת סביב  7711/1והיעד העולה נמצא סביב  .7..1/51תמיכה חשובה נמצאת
סביב  7711נקודות.
מדד נדל"ן  – 1.היעד אותו ציינו בסקירה לפני שבועיים אשר נמצא ב  5.1נקודות הגיע השבוע .המדד פרץ ביום שלישי את
אזור ההתנגדות מהשבועות האחרונים סביב  511/1נקודות בגאפ עולה וסגר יומיים לאחר מכן את היעד אותו הצבנו .כל נסיגה
במחיר לאזור של  571/1נקודות תחשב כתיקון בלבד למגמה העולה החזקה במדד .אזור של  5.1הינו התנגדות קרובה ומעל
 521שהוא סגירה של היעד העולה למגמה שהחלה בספטמבר האחרון.

מדד  – S&P .33המדד הגיעו אמש (יום חמישי) לרצועת התנגדות חזק ה מאוד סביב השיאים של שנת  ..17.אזור התנגדות
מהותי סביב  7211/13נקודות היווה אזור מוכרים מהותי מאוד בחודשים ספטמבר-אוקטובר .המשך התגבשות מעל אזור של
 7251/21נקודות במדד יכול להכניס כסף חדש והכנה לפריצה של השיא האחרון שצוין לעיל .היעד העולה במקרה זה יהיה
שיא כל הזמנים במדד באזור של  7331/11נקודות.
מדד הנסד"ק  – 133המדד פרץ ביום רביעי האחרון את רצועת ההתנגדות סביב  .111/73נקודות בגאפ עולה חזק מאוד
כמיטב המסורת של תחילת השנה .טכנית ניתן לראות את התמיכה הנקודתית סביב  .111שהחזיקה את המדד בימים שלפני
ההסכם על ה צוק הפיסקאלי .הנחת העבודה תהיה שכל עוד המדד ישמור על רמה של  .111ולמחמירים רמה של  .111סביר
שנראה המשך טרנד עולה במדד לאחר מספר ימים של התגבשות מעל ההתנגדות שנפרצה .היעד העולה של המהלך
והתנגדותה קרובה נמצאים סביב  .1.1נקודות ומעל היעד הוא בשיא של  .17.סביב  .111נק'.

ניתוח מניות
אפריקה ( - )21131.החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע” מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – ההתגבשות האחרונה שהעלנו לפני כ חודש בסקירה כשלה והמניה חזרה לסורה ולירידות שערים חדות לקראת
סיום השנה .המניה ירדה מרמות מחירים של  031נקודות לאזורים של  131/51נקודות שם נבלמה לקראת סוף שנת ..17.
טכנית ניתן לראות  3ימי בלימה סביב הרמה שצוינה לעיל ומשם יציאה ליומיים של עליות חדות בתחילת השנה וחזרה לאזור
התנגדות סביב  011נקודות שנשבר בגל היורד האחרון .ניתן לראות בגרף המצורף את התמיכה הקרובה סביב  151נקודות
שיכולה להביא לגל העולה הבא .שבוע המסחר הקרוב חשוב לטווח הקצר שכן תצורת המסחר בימים הקרובים יכולה לקבוע אם
נראה מהלך עולה המשכי או שהמניה תחזור לבדוק את התחתית האחרונה או סמוך אליה.
שיכון ובינוי ( - )139182.חברה ,שיכון ובינוי בע"מ ,והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל ,בענף הנדל"ן
והתשתיות על תחומיהם השונים ,לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין ,החזקה והכשרה של
נכסים מניבים ,קבלנות סלילה ותשתית ,קבלנות בניה ,יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות
או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.
ניתוח טכני – בשבוע המסחר האחרון חזרה המניה לאזור הגבוה של חודש דצמבר האחרון סביב  12.נקודות וסמוך לשם גם
נעלה את שבוע המסחר .טכנית ניתן לראות סטיות דוביות בחודש וחצי האחרונים בין מתנד ה  RSIלבין גרף המחיר דבר
שמעלה את הסיכון לטווח הקצר .אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  111נקודות וכל תיקון לשם יחשב כתיקון בלבד בתוך הטרנד
החיובי.
אלוני חץ ( - )283312לחברה ,אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,תחום פעילות אחד ,השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן
המניב (לרבות השכרה ,השבחה ,ייזום ופיתוח של נדל"ן לשימוש עצמי) .קבוצת אלוני חץ פועלת בישראל ומחוצה לה ,בעיקר
במדינות מערביות (נכון לאוג'  .171שוויץ ,קנדה ,ארה"ב ובריטניה).
ניתוח טכני – היעד אותו העלנו לפני שבועיים בסקירה ברמה של  .511נקודות הגיע השבוע ואף מעבר לכך .ביום המסחר
האחרון ראינו נר אדום עם טווח מסחר רחב מאוד ביחס לתקופה האחרונה ,דבר המעלה את הסיכון לטווח הקצר .סוחרים
שלקחו את המהלך העולה האחרון במניה בהחלט יכולים לשקול לממש חלק מהרווחים שכן התנודתיות של יום המסחר האחרון
מעלה את הסיכון ומגדילה את הסיכוי לתחילה של מימוש.
אבנר יה"ש ( - ) .29311החברה אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני -מראה כי יה"ש נסחרות במדד ת"א  ,.3ולאחרונה נמצאת תחת מסלול עולה ברור .השבוע השכילה המניה לפרוץ
את רמת ההתנגדות הקרובה על  ,.11ולמעשה נתנה איתות לעבר רמת השיא על  ..17רמת  .11במונחי נעילה ,מהווה
תמיכה חשובה לטווח הקצר .האיתות הבא ,יתקבל בשבירת תמיכת  .11או בפריצת השיא על  .17כאמור .להערכתנו,
התמונה הטכנית היחסית גבוהה ,תקשה פריצת רמת השיא בשלב זה.
בזן ( - )..83.29החברה בתי זיקוק לנפט  -מקבוצת החברה לישראל ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים :זיקוק ,פולימרים,
וארומטיים .החברה פועלת בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ..3
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה מרמות השפל האחרונות ,ואף הגיעה לאחרונה לרמת התנגדות
מהותית על  .703השבוע ,אף השכילה לפרוץ את רמת  703שעוברת כעת להיות תמיכה מהותית לטווח הקצר .עם זאת ניתן
לראות כי רמת אזור  , .71מהווה רמת התנגדות מהותית בכל טווחי המסחר ,ובמיוחד בגרפים ארוכי הטווח ,לכן היא התנגדות
חשובה ומשמעותית שרק פריצתה ,תאשר איתות לונג ,ברור ,והחלטי ,גם מעבר לטווח הקצר.

חברה לישראל ( - ).52315החברה הינה חברת אחזקות ,שבין אחזקותיה הבולטות ,ניתן לראות את כיל ,צים ,בזן ,טאואר,
וכ"כ אחזקות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי המניה נעה בברור בתחום תבנית עולה ,אם כי מתונה בחודשים האחרונים .בשלב זה ולטווח הקצר
ניכרת התכנסות מחירים ,כאשר התמיכה על רמת  .25111במונחי נעילה מול קו מהלך יורד שהתנגדותו באזור  ..3.111לכן,
האיתות הבא יתקבל ביציאה במונחי נעילה כאמור מהטווח שהוזכר לעיל.

על רגל אחת
בבילון ( - )1131222מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 711ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה שהייתה
בהתכנסות מחירים ברורה ,לאחרונה שברה את התכנסות המחירים הנ"ל .המשמעות היא הפעלת איתות שלילי למניה ,כאשר
כעת רמת אזור  .111מהווה תמיכה נקודתית .רק יכולת נעילה מעל לרמת  .330תאשר איתות ברור לאיזה פתיחת תיקון
עולה במניה.
אל על ( - )13959.2מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  . 31לאחרונה נרשמה התעוררות במניות החברה משתי סיבות:
שיפור בדוחות האחרונים ,ושמועות על הכנסת משקיע חדש .טכנית ,לאחר מהלך מתקן עולה ,שהגיע לרוויה פתחה המניה
במימוש עד כדי נעילת הגאפ ,כצפוי ברמת  .21.3בשלב זה המניה נמצאת מתחת התנגדות חשובה על אזור  31.3ורק יכולת
לנעול מעליה ,יאשר איתות חזרה לעליות .התמיכה הקרובה נמצאת על .23
בזק ( - ).23311מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . .3מבט טכני מראה כי המניה יצאה למימוש לאחרונה ושבירת
רמת אזור  251-221אופקית החשובה ,אישרה מימוש זה .כל עוד שהמניה נותרת מתחת לאזור שבירה זה ,היא ללא איתות
חיובי קצר טווח .התמיכה הקרובה נמצאת על  ,2.1.3שמשמעותו נעילת גאפ.
שופרסל ( - )555325מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .711ניתן לראות טכנית ,כי לאחר מימוש קצר במסגרת התיקון
העולה ,פרצה השבוע המניה קו מהלך יורד קצר טווח ,ולמעשה נותנת איתות חיובי עד לרמת התנגדות אופקית על ,77.1
שהיא חשובה ומשמעותית להמשך.
נייר חדרה ( - )22.319מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .711ניתן לראות כי המניה שנמצאת במסגרת תיקון עולה
מרמות השפל ,הגיעה השבוע עד להתנגדות באזור  .70111בשלב זה הטכני כאן גבוה מאוד ,ומן הסתם נראה כי המניה תרד
לבדוק תמיכה סופר-מהותית על רמת  .71301היפוך בתמיכה זו ,אם יושג ,יהיה איתות חזרה למהלך העולה המתקן.

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 ו/או מכשירים פיננסים.

