הסקירה השבועית של ספונסר – 09.06.2013
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 יחסית במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  57ירדו במעט,
ומנגד מדדי הבנקים ,הנדל"ן והגז ונפט עלו בכ 7.5% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  077בלטו לטובה מניות קומפיוג'ן ואלקו
החזקות שקפצו בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניות אלון רבוע כחול צנחו בכ 0..7% -ומניות מלאנוקס ירדו בכ 00% -לאחר
שפורסם על גריעתה הצפויה של המניה מהבורסה הישראלית.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים באפיק הממשלתי .מדדי התל בונד עלו בכ7.3% -
בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט
במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר ובשיעור של כ 7.7% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו
ירדו מעט לאורך כל העקום ,בשיעור ממוצע של כ .7.0% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 977 -מיליון  ₪בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,5.00% -מדד ת"א  57ירד ב ,5.00% -מדד הבנקים עלה ב ,5..0% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע עליה של  5.00%ומדד נפט וגז עלה ב .5..0% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 0.1%
לרמה של  3.705ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 7.7% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0227נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה
חודשים ברצף בין רמות  0077-0277נקודות ,ללא כיוון ברור ולמרות עליות שערים כמעט רצופות בעולם כולו ובארה"ב בפרט.
רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד .לדעתנו ,אם ארה"ב
תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ,בעיקר לקראת סופו ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של
 3.705ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט המשיכו להתנתק משאר השווקים בעולם והראלי המטורף נמשך גם אמש כאשר
המדדים מסיימים בעליות שערים נאות של כ 7.5%-בממוצע .נתוני האבטלה השבועיים כמו בכל יום חמישי הפתיעו לטובה
וגרמו למדדים לעבור לטריטוריה הירוקה לאחר יום תנודתי מאוד .באירופה המצב שונה לחלוטין .האינדיקטורים הכלכליים
ממשיכים לאכזב ,וקצב התאוששות הכלכלה איטי מזה של המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם .אמש דראגי הותיר את הריבית
על כנה ברמה של  7.7%וגם הוריד את תחזית הצמיחה לטווח הקרוב .הורדת התחזית העיבה על השווקים האירופאים אשר
סיימו בירידות שערים חדות של מעל ל .0%-כל העיניים נשואות להיום בצהריים (יום שישי) כאשר בשעה  07:37יתפרסמו
נתוני התעסוקה החודשיים החשובים בארה"ב (וכן בקנדה) .נתון זה משמעותי בהשפעתו על מדיניותו המוניטרית הקרובה של
ה"פד" אשר מסר לאחרונה כי הוא יהיה גמיש בנוגע לרכישות האג"ח בהתאם למצב הכלכלה בארה"ב (קרדיט ל.)Iforex -
מהבחינה הטכנית ,הדולר התהפך כלפי מטה לאחר שנתקל ברמת ההתנגדות השוכנת ברמה של  3.57ש"ח לדולר וכעת אם
לא תהיה הפתעה נוספת ,המטבע האמריקאי עלול להמשיך ולהחלש לכיוון רמת התמיכה הקרובה שנמצאת סביב אזור 3.77
ש"ח לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  37החברות 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
 )0999מדד המניות הגרמני פרץ בחודש מאי את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה .כעת ,לאחר תיקון קטן של כמה
ימים ,רמת  0777הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד נמצא מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך לגלות עוצמה השבוע כשהוא מגיע סמוך לאזור התנגדות סביב  0277נקודות .טכנית ,אין
חדש ,המדד ממשיך בטווח הדשדוש הברור בין  .0077-0277סוחרים אגרסיביים יחפשו היפוך סמוך לרמת ההתנגדות כדי
לפתוח שורט על המדד מנגד ,סוחרי לונג יחפש פריצה ברורה כדי לקחת מהלך עולה לטווח הקצר.
מדד ת"א  – 10המדד ממשיך "לזחול" למעלה וגם השבוע קבע גבוה שנתי חדש ברמה של  007נקודות .טכנית המדד נסחר
בתצורה עולה ונראה חיובי ,אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  597-077נקודות שבירה שלו יכול להביא לאיזשהו תיקון בטווח
הקצר.
מדד היתר  – 05מדד היתר " 77נרגע" בשבועיים האחרונים וניתן לראות שהוא מבצע התכנסות ברמות השיא האחרונות בין
 707-737נקודות .טכנית ,פריצת ההתכנסות הנראת בגרף המצורף לסקירה תביא ליעד של  27באותו הכיוון .במידה ונראה
פריצה לכיוון יורד כנגד המגמה הראשית נרצה לראות עוצמה של המוכרים ונעילה מתחת ל  707כדי לקבל אישור ממשי יותר.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )3.5503לחברה ,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.
ניתוח טכני – תחילת השבוע הייתה המשך לטרנד החיובי והמניה קבעה שיא חדש ברמה של  27.7נקודות תוך כדי ריכוז
מחזורי מסחר ערים .ביומיים האחרונים ראינו שוב נסיגה סמוך לאזורי הפריצה שציינו סביב  2.37-2..7נקודות .נרצה לראות
היפוך נוסף סביב הרמות האלה כדי להביא למהלך מהותי יותר ליעד שלנו סביב  2707נקודות.
אפריקה ( – )000500החברה ,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 – בשבוע המסחר הקודם ציינו את מניית אפריקה ואת מבנה המחירים שנפגע ואינו נראה טוב לטווח הקצר .למרות
עליות השערים בתחילת השבוע סמוך לרמת  977הנקודות ,המניה סיימה את שבוע המסחר בקול ענות חלושה וסביב אזור
תמיכה ברמה של  077נקודות ,נעילה מתחת יכול להחריף את המימוש עם יעד יורד מהיר לכיוון  077-027נקודות בטווח זמן
הקצר.
בבילון ( – )0050000החברה ,בבילון בע”מ ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים ,בשני תחומי פעילות.
תוכנה :פיתוח ,שיווק ומכירה של תוכנת תרגום ומידע כללי של מילים ,מונחים וטקסטים .בנוסף ,עוסקת בבילון בשיווק תוכנה
לאחזור נתונים ,תוך שימוש בטכנולוגיה של תוכנת התרגום המיועדת לארגונים גדולים .שיווק ופרסום באינטרנט :שירותי חיפוש
משולב תרגום בשיתוף פעולה עם גוגל ,ופיתוח והפעלת פורטל אינטרנט בנושאים לשוניים ,המעניק שירותי תרגום ומענה
לשאלות בנושאי שפה ולשון בהתבסס על מאגרי המידע והתכנים של בבילון.
ניתוח טכני – המניה שפרצה בשבוע שעבר תבנית רו"כ הפוכים המשיכה בתחילת השבוע בעליות השערים אולם בהמשך
נחלשה והתממשה מתחת לרמת הפריצה .מבנה המחירים עדיין נותר עולה ואנו נצפה לראות היפוך בין  2737-2077נקודות
כדי להמשך את הגל המתקן ושמירה על מבנה מחירים עולה.
כיל ( )010502החברה 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 לאחרונה תמיכה עולה ראשית וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת  ,.350לכן
המניה כעת תחת איתות שלילי .השבוע המניה דשדשה מעל לתמיכה מהותית כאשר לפי הגרף ארוך הטווח שמובא כאן ניתן
לראות שהמניה נמצאת כעת בבדיקת תמיכה עולה ראשית באזור  .3977נעילה שבועית מתחת לרמה זו יאשר איתות שלילי
המשכי ,בעוד נר היפוך שבועי מעל לתמיכה העולה יאשר סיום התמונה היורדת .השבוע נראה שקיבלנו נר היפוך על התמיכה
ונוסיף כי ההתנגדות הקרובה הינה על רמת  .023ואם נחצה אותה בשבוע הבא נר ההיפוך יקבל משמעות יותר חזקה .השבוע
המניה לא הצליחה לפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה.
גזית גלוב ( )000500החברה ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ,ברכישה ,פיתוח ,וניהול נכסים,בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני -ניתן לראות על הגרף שהמניה נמצאת סביב רמת השיא שלה לאחרונה .לאחרונה ,פרצה המניה את רמת 7777
כאשר רמה זו היוותה רמה מאוד חשובה מזה מספר חודשים .בשלב זה המניה נכנסה לדשדוש מעל רמת התמיכה ,כאשר
רמת  7057היא ההתנגדות המיידית כעת במונחי נעילה .כל עוד שהמניה נותרת מעל רמת  7777כאמור בשילוב קו תמיכה
עולה ,אזי אין לנו איתות שלילי כלשהוא .כדאי לציין את מדד נדלן  ,07שהמניה היא חלק חשוב ממנו כאשר מדד הנדל"ן הגיע
לאחרונה לרמת התנגדות מהותית ביותר ,כך שאם נראה פריצה במדד ,נראה גם בגזית גלוב פריצה המשכית.
מזרחי טפחות ( )0.0231התאגיד הבנקאי עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .27
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  3977במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  ,+.777ואילו נר היפוך מתחת לרמת
ההתנגדות יאשר איתות שלילי לטווח המיידי עם תמיכה קרובה על רמת  3077למעקב צמוד.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( )03.503מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .077טכנית ,ניתן להבחין כי רמת  0.77שהייתה
התנגדות חשובה לאחרונה נפרצה ואף נבדקה מלמעלה שוב והתהפכה על התמיכה ,מכאן שרמת  0.77היא רמת תמיכה
מהותית כעת וכל עוד המניה מעל היא תחת איתות חיובי ,עם זאת רמת  0732מהווה כעת התנגדות מיידית ורק יכולת נעילה
מעליה יאשר איתות חיובי נוסף .נציין תמונת מתנדים שנוטים למימוש ,ולכן בדיקת התמיכה על  0.77בקרוב לא תפתיע.

אלביט מערכות ( )0510002מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה כאשר רמת אזור  07777מהווה רמת התנגדות קרובה והשבוע רמת התנגדות זו הושגה ואף
מעל .עם זאת ,עדיין אין לנו פריצה ברורה של רמת ההתנגדות על  07777והמניה נסחרת סביב רמה זו .איתות ברור לפריצה
יתקבל רק בנעילה מעל רמת  .07277התמיכה הקרובה נמצאת ברמת אזור .07777
שופרסל ( )111531מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .077מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,030.רמה שהגיעה אליה לאחרונה ונסוגה ממנה בשלב זה .התנועה העולה נותרת
בעינה וזאת כל עוד התמיכה החשובה לטווח הקצר נותרת בעינה והיא על רמת .0270
פועלים ( )000011מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי המניה שנותרת תחת איתות חיובי בשלב זה
הגיעה לעבר רמת התנגדות חשובה על  .0577רק יכולת נעילה מעל רמה זו במונחי נעילה יאשר איתות חיובי נוסף בעוד
התמיכה הקרובה נמצאת באזור .0577
רמי לוי ( )005202.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .077מבט טכני מראה כי המניה כעת תחת מימוש והגיעה עד
לתמיכת אזור  .05777בשלב זה ,עדיין לא ניתן לקבוע אם יש כאן שבירה או היפוך על תמיכה ,ולכן לא נותר אלא לחכות ליום
המסחר הבא .נציין כי תמונת המתנדים בתצורת מימוש התמיכה מתחת לאזור .07777

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.

