הסקירה השבועית של ספונסר – 01.10.2012
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 מקוצר וחיובי במיוחד ,המדדים המובילים זינקו בכל אחד מימות המסחר
השבוע כשמדד הבנקים המשיך בראלי עם עלייה של למעלה מ( 9% -בשלושה ימי מסחר) .במדד ת"א  ,011בלטה לטובה
מניית בזק שקפצה בכ ,01% -עוד הרשימו מניות דלק קבוצה ופז נפט שזינקו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,מניית איזיצ'יפ רשמה
ירידה של כמעט  8%השבוע.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 0.0% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה חיובית גם כן .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים נאות של כ 1.7% -לאורך כל העקום
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר היו תנודתיים ולאחר
מחזור נמוך מאוד ביום ראשון (כ 516 -מיליון  )₪מחזורי המסחר התרחבו בימים שני וחמישי כשפקיעת האופציות הפתיעה
בעוצמתה ונרשם בסיכום יומי מחזור של כ 1.1 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...4% -מדד ת"א  76עלה ב ,3..2% -מדד הבנקים עלה ב ,0.3.% -מדד הנדל"ן 06
רשם השבוע עליה של  8.05%ומדד נפט וגז עלה  .1.41%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של ..6%
לרמה של  3.906ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 4.6% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0089נקודות ובכך קיבל איתות קניה טכני חד
משמעי .ניתן לראות בגרף היומי המצורף את הפריצה הברורה של רמת השיא הקודמת באזור  0076נקודות ומכאן הדרך ליעד
הבא השוכן באזור  0171נקודות פת וחה לחלוטין .יש לקחת בחשבון שסביר מאוד להניח שיבוא בטווח הקצר תיקון יורד קטן
שיבחן את רמת ההתנגדות שהפכה לתמיכה כאמור סביב רמה של  0076נקודות אולם המדד לא אמור לסגת מתחתיה בצורה
משמעותית לפני המשך עליות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.906ש"ח לדולר לאחר
שביום שישי המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים של המדדים המובילים על רקע המגמה החיובית באסיה ובאירופה.
מספר נתוני מאקרו משמעותיים שפורסמו טרם פתיחת המסחר דווקא לא היו מעודדים ,העליות התחזקו לאחר שספרד הציגה
תקציב מצומצם לשנת  ,1103התקציב יתמקד בקיצוץ הוצאות ולא בהעלאת מיסים ,מסרה הממשלה .ספר התביעות הראשונות
לדמי אבטלה ירדו ב 15-אלף ל 369-אלף .כמו כן ,פורסם נתון התמ"ג שרשם ירידה ל .0.3%-גם נתוני מכירות מוצרים בני-
קיימא לחודש אוגוסט פורסמו ורשמו ירידה חדה של ( .03.1%קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר כלפי מטה
את הרמה של  ₪ 4לדולר ,וכעת המשך דרכו תלויה בתמיכה החזקה השוכנת באזור  ₪ 3.91לדולר כשלדעתנו ההחלשות של
המטבע האמריקאי תעצר כאן והוא ייצא למהלך עולה מחודש.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת נתקל להתנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא
השנתי השוכן מעט מעל רמת  7611הנקודות .פריצה כאן ,תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור 8061
הנקודות אולם כפי שצפינו בשבוע שעבר ,סביר להניח שלפני כן נקבל תיקון יורד כלשהוא שנראה שכבר התחיל.
מדד הבנקים – כפי שחשבנו וציינו בסקירה הקודמת ,המדד המשיך בטרנד העולה ולאחר פריצת  881נקודות הוא עלה
בעוצמה גם השבוע ונעל את היעד השני שלנו סביב  931נקודות וסגר חזק מאוד מעליו .ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד
פרץ את רמת  961נקודות שהיא אזור התנגדות אופקי ולכן היעד הנותר כעת הוא אזור פסיכולוגי סביב  0111כדי להשלים את
המהלך העולה הנוכחי .חשוב לציין שהמהלך האחרון חזק ואלים מאוד מבחינת מדד הבנקים ולכן סביר מאוד שתיקון חד יכול
להגיע בכל זמן נתון ולכן חשוב להיות זהירים בטווח בקצר.
מדד נדל"ן  – 18גם מדד הנדל"ן לא עצר לרגע ב  01ימי המסחר האחרונים ופשוט טס ללא מעצורים תוך שהיא עובר כל רמת
התנגדות שנמצאת בדרך כולל את אזור  157נקודות שהוא אזור תמיכה אופקי שהיה חזק שנשבר בחודש יוני אשר הוציא
מהלך יורד חד מאוד במניות הסקטור .טכנית ,גם כאן האינדיקטורים הטכניים נמצאים ברמות דיי גבוהות והמדד נמצא אחרי
מהלך עולה חד ומהיר ולכן סוחרים אגרסיביים צריכים לחפש את התיקון בשלב זה ולא את המשך הטרנד.
מדד ת"א גז ונפט – בניגוד למדד ת"א  16ולמדד הנדל"ן ,מדד הגז ונפט לא נהנה כל כך מעליות השערים האחרונות בשוק
ושוב הוא נבלם באזור התנגדות סביב  99610111נקודות .רק פריצה ברורה של אזור  0111נקודות יוביל לאיתות קניה למדד
וליעד מהיר לכיוון  0161נקודות.

מדד  – S&P 500המדד החל תיקון יו רד בשבוע המסחר האחרון זאת לאחר בלימה של מספר ימי מסחר מעל רמה של 0461
נקודות .ניתן לראות בגרף לטווח הקצר שרמת  0461נבדקת מלמטה ביום חמישי האחרון ולמעשה יום המסחר של שישי הוא
סוג של אישור לחוסר יכולת החזרה מעל .טכנית נראה שהמדד בשל לתיקון לעבר רמת הפריצה סביב  0411נקודות שם יבחן
בשנית .חשוב לציין שהמגמה היא עולה בכל טווח זמן אולם סביר שנראה תיקון יורד קל לפני המשך מהלך עולה.

ניתוח מניות
נייס ( - )342.11החל משנת  ,1111פועלת החברה ,נייס-סיסטמס בע"מ ,באמצעות שלוש חטיבות עסקיות -:חטיבת הCEM-
העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות -.חטיבת ה VIM-העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות
ווידאו במעגל סגור -.חטיבת ה ISS-המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ,ועוסקת במכירה של מערכות
מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים ,ממשלתיים או ציבוריים .בתחום מערכות המודיעין
והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע.עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי ,שדות התעופה וכן
למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים.
ניתוח טכני – כפי שחשבנו רמת  31דולר נשמרה והמניה קפצה עוד מדרגה למעלה לעבר  33דולרים ושם היא נעצרה ביום
המסחר האחרון ,טכנית נראה שהמניה יכולה להמשיך במהלך העולה לעבר היעד סביב  34.6-36דולר אותו גם ציינו בסקירה
הקודמת.
אפריקה ( - )611.13החברה ,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 וקרמיקה.
ניתוח טכני – עשתה מהלך עולה חזק מאוד מרמות השפל אליהן הגיעה סביב  671181נקודות והגיעה לאזור התנגדות סביב
 701100נקודות .טכני ת המהלך העולה האחרון הוא טיפה בים ביחס לירידות שחוותה המניה לאחרונה ,פריצה של רמת 701
תביא ליעד עולה מחודש סביב  811נקודות .עוד נציין את המחזורי המסחר הערים שתמכו במהלך העולה האחרון.
מלאנוקס ( - )11.1423החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת
אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים
לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב,
אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות .נציין כי מלאנוקס רשומה כחברה דואלית תחת הסימול  ,MLNXמניותיה
נסחרות הן ב NASDAQ-והן בבורסה בתל אביב החל משנת .1117
ניתוח טכני – המניה בצעה תיקון יורד בשבועות האחרונים מרמה של  011דולר לאזור של  96דולר שבינתיים מחזיק את
הנייר .המניה חזרה לאזור  001דולרים ומיד לאחר מכן שוב בדקה את הנמוך סביב  9615דולר .טכנית המצב גבולי כרגע ,אזור
של  96מחזיק את המניה ויותר מכך היא טרם סגרה מתחת ל  011דולר הפסיכולוגית .מצד שני התמיכה יכולה להביא קונים
חדשים ולהוציא גל עולה מחודש .בשלב זה המניה נמצאת בסיכון וחשוב לראות האם תצליח לסגור מעל  011דולר בימי
המסחר הבאים מה שיחזק את ההנחה לתחילה של גל עולה מחודש מנגד שבירה של רמה זו יכולה להוציא תיקון עמוק יותר
לכיוון  86188דולר.
פייסבוק ( – )FBהמניה נסחרת ,בשלב זה ,במתווה של מגמה יורדת ,אולם בחל מחודש אוגוסט המניה בונה תבנית התבססות
אמינה אשר פריצה של אזור  13.4$תהווה טריגר למימוש תבנית ההיפוך וחזרה למתווה של מגמה עולה ובתנאי שתיסחר מעל
אזור  08.7$אשר תבטיח את התהוות התבנית .ביום שישי המניה זינקה בלמעלה מ 5% -במחזור מעל הממוצע התקופתי
לאחר שהצליחה להתבסס מעל רף ה 11$ -כך שבפועל המניה יכולה לפתח מומנטום חיובי ולפרוץ כלפי מעלה את אזור 13.4$
ולהתחיל במגמה עולה חדשה 16.81$ .סומן כיעד ראשון באם התרחיש יתממש.
אפל מחשבים ( – )AAPLמניית אפל רכזה לאחרונה עניין סביב השקת אייפון( 6הוכרז בתאריך  )01.19והמניה הגיבה
בעליות שערים מרף ה 566$ -ועוד לשיא כל הזמנים שנכבש לאחרונה ברמה של  .716$בפועל הזינוק האחרון לווה במחזורי
מסחר נמוכים מהממוצע התקופתי ולאחר מכן המניה רשמה מימוש במחזורי מסחר ערים .טכנית המניה נסחרת במגמה עולה,
אולם התבנית שמתהווה מגדילה את הסבירות למימוש בטווח זמן הקצר לאזור  536$נקודות ,רמת השיא מחודש אפריל.
מנגד ,חזרה מעל  581$תחזיר את המניה לשיא סביב  711$ושם תיבחן מחדש.
דלק קבוצה (  - ) 1.5.135החברה 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  ,16לאחרונה פרצה ,במסגרת התיקון העולה ,את התחום - 66111
 .69411אזור רוחבי כאשר איתות יציאה מתחום זה מאשר איתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה כאמור .השבוע ננעלה
המניה כשהיא מעל להתנגדות על רמת  .56111לכן האיתות הנוכחי מאשר כעת יעד לאזור  ,71111וזאת בשילוב עם
התנגדות מהותית של קו מהלך יורד ראשי .רמת  56111מהווה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר ושבירתה יאשר מימוש לפני
המשך עולה נוסף.

פועלים (  - ) 663834התאגיד בנק הפועלים פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  1חטיבות מרכזיות העסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .16לאחרונה המשיכה המניה במסלול המתקן העולה ואף פרצה את רמת
קו המגמה היורד הראשוני ,לאחר שפרצה קודם את רמת  0111החשובה .רמת אזור 0176 -0156-הייתה רמת ההתנגדות
הבאה שנפרצה גם היא השבוע .כעת הגיעה המניה עד להתנגדות על רמת  0411וקו מהלך יורד ראשי .יכולת פריצה כאן
תאשר המשך תנועת לונג .הערה חשובה -בגרף החודשי מסיימת המניה באיתות חיובי א"ט ,ולמעשה משנה כיוון ראשי .רמת
 0368מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר ,וייתכן שעלולה להיבדק בקרוב.
חברה לישראל (  - ) 846.14החברה 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  ,16לאחרונה פרצה קו מהלך יורד ראשי ברור .והשבוע גם
את אזור  141111החשוב שהתנגד לאחרונה .אזור  165111-151111מהווה יעד קרוב במסגרת התיקון העולה.

על רגל אחת
בזק (  - )32..11מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .16מבט טכני מראה כי לאחרונה המניה קפצה שלב על הגרף,
כאשר רמת אזור  361היה אזור תמיכה מהותי .השבוע הצליחה המניה לסיים מעל רמת ההתנגדות על  461לאחר שרמת
 411החשובה נבדקה כתמיכה לפני כן .למעשה המניה כעת לפני התנגדות באזור  471שם מצוי האיתות לשינוי מגמה ארוכת
הטווח ,באם תוכל המניה לפרוץ אזור זה .הערה :השבוע היה יום האקס ,ולכן השערים כבר מתואמים לאחר חלוקת ההטבה.
שיכון ובינוי (  - )1.510.3מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה
מהותית  611במונחי גרף שבועי והחלה תיקון עולה .השבוע גם פרצה קו מהלך יורד ואת רמת  .661רמת ההתנגדות הקרובה
היא על  ,516והיא מהותית לאיתות של מעבר ללונג מעבר לטווח הקצר.
פרטנר (  - )1.52.5.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .16לאחרונה חווינו תיקון עולה במניה ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה מאוד רוויה על כל המשתמע מכך .נציין כי רמת
אזור  ,1111מאוד מהותית כרגע  ,והיא מבדילה בין קבלת היפוך טרנד לחיובי גם לטווח מעל לקצר ,כאמור אם נראה פריצת
אזור  1111כאמור.

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 ו1או מכשירים פיננסים.

