הסקירה השבועית של ספונסר – 07.07.2013
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 תנודתי תוך מחזורי מסחר נמוכים במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ,ת"א
 57והנדל"ן רשמו עלייה של כ 8.0% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי הבנקים והיתר ירדו בכ 1% -בממוצע ומדד הגז ונפט
הגדיל לעשות כשירד בכ .8.0% -במדד ת"א  188בלטה לטובה מניית פוקס שזינקה בכ 11.7% -נוספים והשלימה מהלך עולה
של כ 55% -מתחילת השנה .בנוסף ,נציין את מניות סיליקום וקמהדע שעלו בכ 0% -כל אחת .מנגד ,מניות קומפיוג'ן וכלל
ביוטכנולוגיה ירדו בכ 5.7% -כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 078 -מיליון ש"ח ליום ,למעט יום ראשון בו כרגיל
לאחרונה נרשם מחזור שפל של כ 058 -מיליון ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בממוצע כאחוז .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך זמן ממוצע) הארוך בכ .1.8% -מדדי אגרות
החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה לאורך כל העקום ובכ 8.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,6..0% -מדד ת"א  57ירד ב ,6.00% -מדד הבנקים ירד ב ,6..6% -מדד הנדל"ן  17רשם
השבוע עלייה של  6..0%ומדד נפט וגז ירד ב .2.08% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עלייה שבועית של 6..%
לרמה של  0.50ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 8.7% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1117נקודות .בימים רביעי וחמישי המדד
נתמך מעל רמת תמיכה של  1118נקודות ,כשירידה ממנה תבשר המשך ירידות שערים לכיוון התמיכה המשמעותית הבאה
השוכנת ברמה של  1157נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה חודשים ברצף בין רמות  1157-1878נקודות .רק אם וכאשר
תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  0.50ש"ח לדולר.
בבורסות באירופה נסגר המסחר (חמישי) בעליות שערים חדות לאחר שהבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי
בשפל של  8.7%ואינו צפוי להוריד את הריבית פעם נוספת .מהבחינה הטכנית ,הדולר מדשדש סביב אזור  0.58ש"ח לדולר
ואם לא תהיה הפתעה נוספת ,המטבע האמריקאי צפוי להמשיך ולדשדש ברמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  08החברות 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 החודשי המצורף (משנת
 )1111מדד המניות הגרמני סיים את חודש יוני סביב רמת התמיכה הקריטית באזור  0888הנקודות ,ולאחר שפתח בירידות
את חודש יולי זינק אמש חזרה לאזור התמיכה וכאן ייבחן בימים הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השבוע האחרון לאחר שבקר סמוך מאוד לרמת התמיכה של החודשים האחרונים
סביב  1188נקודות .טכנית ,אין חדש טווח דשדוש ברור בין  1188-1888נקודות כשאנו מבקרים סמוך לטווח התחתון ביומיים
האחרונים וזה נותן אזור נוח ללונג עם יחס סיכון סיכוי נוח וסטופ ברור.
מדד הנדל"ן  – 8.מדד הנדל"ן ביצע תיקון בשבוע המסחר האחרון ,אולם עדיין נשאר בתצורה יורדת של שיאים ושפלים
יורדים .טכנית ,המדד התמודד בשלושת ימי המסחר האחרונים עם קו מגמה יורד לטווח הקצר שיכול להביא להמשך תיקון
עולה לכיוון של  070נקודות .יחד עם זאת נציין שכל עוד אין לנו גבוה מעל  058או לחילופין שיא עולה מעל  001נקודות
התצורה בטווח הקצר תישאר יורדת.
מדד היתר  – .6סימני החולשה שהבאנו בשבוע שעבר על בסיס גרף שבועי ממשיכים לתת אותותיהם עם סגירה של מדד
היתר בנמוך השבועי .טכנית אזור תמיכה קרוב קיים סביב  788נקודות ,שבירה ברורה כאן תעמיק את התיקון במדד החזק
בבורסה עם יעד סביר סביב  008נקודות.

ניתוח מניות
בבילון ( )8868000החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני – המניה מתקרבת להכרעה בטווח הקצר .היא נמצאת בתבנית התכנסות דובית ,אזור של  8888ו  8808קו
התנגדות עולה מהווים התנגדות בטווח הקצר ורק נעילה מעליהם יכולה להביא לדרך חדשה .מחזורי המסחר שירדו לאחרונה

מעידים על חוסר עניין מצד הסוחרים ואת זה ניתן לראות בתנודתיות שירדה באופן מהותי .תמיכה קרובה נמצאת סביב השפל
האחרון ברמה של  8857נקודות ,תמיכה מהותית יותר נמצאת מעט מתחת סביב  8888נק'.
לאומי ( )06.088בנק לאומי לישראל בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם .הבנק מאורגן ב-
 0קווי עסקים :הבנקאות העסקית ,הבנקאות המסחרית ,הבנקאות הפרטית והבנקאות הקמעונאית .חלק מהשירותים
הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,שוק ההון ,משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – המניה מגלה חולשה לאחרונה ונמצאת סמוך מאוד לאזור תמיכה חשוב סביב  1108נקודות שהחזיק את המניה
בשבוע מסחר האחרון .קרבה לאזורי תמ יכה מביאה הזדמנויות לטווחי מסחר הקצרים ,סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה
למניה עם סטופ קצר וברור ויעד עולה מהיר לכיוון  1878נקודות.
כיל ( )20868.החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה 0 ,מגזרים 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 לאחרונה תמיכה עולה ראשית בגרף השבועי ,באזור  .0188איתות שלילי זה הינו
מהותי כעת ורק יכולת חזרה מעל לקו המגמה ,קרי מעל לרמת  0888יאשר בברור את סיום המגמה היורדת כעת .לפי הגרף
השבועי המצ"ב ,נראה כי התמיכה הבאה החשובה נמצאת באזור  .3490-3500-נציין כי לפי הגרף היומי ,רמת ההתנגדות
הקרובה נמצאת על  .3655כאמור ,רק שילוב ויכולת פריצת  0188-0888במונחים שבועיים יאשרו סיום המימוש במניה.
אלביט מערכות ( )860882.החברה אלביט מערכות עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בין תחומי העיסוק נמצאים מלטים ,מערכות בקרה ושליטה ,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .87
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה כידוע ,זה זמן איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי כעת רמת  15888מהווה התנגדות מיידית ויכולת נעילה מעל ישלח המניה לעבר היעד הבא באזור .10888
מזרחי טפחות ( )0...90התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית ,קמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .87
ניתוח טכני -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות תחת מימוש לאחרונה כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור לטווח
הקצר  +קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת  0058במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  , +0888בשלב זה נפתח מימוש במניה כאשר
התמיכה הקרובה שהייתה על  0088נשברה לאחרונה ,וגם התמיכה הבאה על  0510נשברה .מה שאומר שהיא יורדת לרמת
התנגדות מיידית כעת עם תמיכה הבאה על אזור (.0588שנבדקה השבוע).
מגדל ביטוח ( )860880.החברה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים פועלת במספר תחומים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך,
שירותים פיננסיים וביטוח כללי .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .87
ניתוח טכני -המניה לאחרונה נסחרת במימוש כאשר התנועה העולה הכללית נשמרת עדיין .ניתן לראות את תמיכת 755
בשילו ב קו מגמה עולה ראשי ,כעת בתור תמיכה חשובה ומהותית אליה הגיעה המניה לאחרונה .עדיין אין לנו איתות מהימן על
היפוך על תמיכה או שבירת התמיכה  .איתות חיובי מהימן יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת  707בשלב ראשון .כאמור ,שבירת
 755מהצד השני יאשר איתות שלילי נוסף.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( )09.689מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .188טכנית ,ניתן להבחין כי רמת  1078שהייתה תמיכה
חשובה לטווח הקצר נשברה לאחרונה ,ולכן המניה נמצאת כעת תחת איתות שלילי ,ללא נעילה מעל רמה זו אין איתות חיובי.
 ,1808הינה התמיכה הקרובה כעת.
שופרסל ( )000690מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .188מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,1000רמה שהגיעה אליה לאחרונה ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  ,1000היא דיי חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה (בינתיים מימוש מינורי רוחבית) .אזור  ,1878הינו אזור תמיכה
חשוב.
קמה דע ( )86..88.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .188מבט טכני מראה כי המניה שכעת תחת מימוש שברה
לאחרונה תמיכה חשובה על  0555אולם לאחרונה ,השכילה לחזור מעל תמיכה זו ואף המניה פרצה קו מהלך יורד וגם את
 0888אופקית ,וגם את  ,0888אי לכך היעד קרוב כעת לרמת השיא באזור  ,0078שם כנראה נקבל מימוש כלשהוא.
ברינסווי ( )8866080מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .78ניתן לראות שהמניה לאחרונה המשיכה במגמת
המימוש ובנוסף ,שברה תמיכת התכנסות באזור  .7088היעד כעת על  7888שם התמיכה החשובה הבאה .איתות חיובי
לתחילת המשך עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  7088בשלב זה.

בזק ( )296688מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .87לאחרונה ,המניה פתחה במימוש עד לתמיכת  050ומשם החל
תיקון לרמת ההתנגדות הבאה שעומדת בשלב זה על רמת  715תקרת תבנית עולה.

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.

