הסקירה השבועית של ספונסר – 04.05.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית  -שבוע מסחר תנודתי מלווה במחזורי מסחר גבוהים במיוחד של כ 2.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום
עבר על הבורסה בת"א ,כאשר מדד המעו"ף המשיך לרשום שיאים חדשים ואף חצה במהלך יום חמישי את רמת 1085
הנקודות שנראתה כה רחוקה רק לפני כחודש וחצי ,כאשר המדד היה הרחק ברמת  940הנקודות.
המדדים המובילים פתחו את יום המסחר הראשון השבוע בירידות שערים של כאחוז בהשפעת המגמה המעורבת שנרשמה
בשווקי העולם ביום שישי האחרון בעקבות נתוני התמ"ג הנמוכים מהצפוי ,ועל רקע הצפי לפרסום הרשמי של מסקנות דו"ח
ועדת וינוגרד למחרת .מדד הבנקים משך את המדדים כלפי מטה כשרשם ירידה חדה של למעלה מ .2% -ביום שני ,למרות
פרסום מסקנות הדו"ח ,הפתיעו המדדים המובילים כאשר רשמו עליות נאות של כחצי אחוז .כדרכו בתקופה האחרונה בלט
במיוחד מדד הנדל"ן שרשם עליה נאה של כ ,2% -ומשך את מדד ת"א  75לעליות נאות גם כן .בנוסף ,גם מדד התל-טק
השתתף בחגיגה ורשם עליות של כמעט .1%
ביום שלישי נמשכה אווירת האופוריה בנדל"ן ,כאשר המדד רשם עליה חדה נוספת של  ,3%וזאת דווקא לאחר פתיחה הססנית
של יום המסחר שהחל בירידות קלות ,כשברקע בורסות אירופה רושמות עליות שערים נאות .עוד נציין כי משרד האוצר סיפק
טריגר נוסף לעליות באמצע השבוע כאשר פרסם תחזית מקרו-כלכלית מעודכנת לשנת  ,2007ובה הוא צופה כי הצמיחה
הגבוהה במשק תימשך גם השנה.
ביום רביעי נרשם יום מסחר תנודתי במיוחד כאשר לאחר פתיחה חיובית המדדים החלו לרדת בעוצמה לאור הערכות כי שר
הבטחון או שרת החוץ צפויים להתפטר ,אולם לקראת סיום יום המסחר הירידות התמתנו והמדדים המובילים סיימו ללא שינוי
מהותי ,למעט מדד הבנקים שרשם עלייה של כ .1.2% -השבוע בלטה מניית טבע לאחר שפרסמה את דו"חות החברה לרבעון
הראשון .החברה דיווחה כי מכרה ב 2.08 -מיליארד דולר ורשמה רווח נקי של  42סנט למניה ( 342מיליון דולר) .הדבר מהווה
גידול משמעותי ביחס לרבעון המקביל בשנת  ,2006ומעל לציפיות האנליסטים.
היום (חמישי) נרשמו ירידות שערים חדות במדדי הנדל"ן ות"א  75בעקבות צניחה של מניית אפריקה בשיעור של כמעט ,7%
למרות ההנפקה המוצלחת של נכסיה ברוסיה שהתבצעה בבורסה הראשית בלונדון יום קודם לכן .מדד הבנקים משך כלפי
מעלה את מדד המעו"ף ושניהם הצליחו לסיים בטריטוריה החיובית.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.45% -מדד ת"א  75עלה ב 1.23% -ומדד הבנקים עלה ב .0.88% -מדד הנדל"ן הוביל
את העליות השבוע כשעלה כ 1.81% -ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .1.65%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם
עליה שבועית של  0.65%לרמה של  4.044ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף המשיך כאמור לרשום בשבוע החולף עליות שערים ואף רשם שיא חדש ברמת  1086נקודות ,לדעתנו
שוק המניות קרוב מאוד למימוש/תיקון טכני ויש לשקול הורדת חשיפה לשוק המנייתי כאשר התמיכה לטווח הקצר נמצאת כעת
ברמה של  1060נקודות ,רק שבירה וסגירה מתחת לרמה זו תהווה מבחינתנו איתות מכירה למדד.
נאסד"ק – הנסד"ק עלה במהלך השבוע ב 0.32% -על רקע פרסום בהשפעת נתוני מקרו מעורבים .שבוע המסחר נפתח
בירידה של  1.26%בליווי מחזור מסחר גבוה למרות נתוני הצריכה חיוביים אשר הצביעו על עליה של  .0.7%בהמשך השבוע
המדד תיקן כלפי מעלה ומחק את הירידה של יום שני ואף רשם שיא שנתי חדש ביום חמישי אך מחזור המסחר לא היה משכנע
לכן קיימת אפשרות לבדיקה של רמת התמיכה ב 2520 -נקודות לפני המשך התנועה כלפי מעלה לשיאים חדשים .ביום רביעי
הבנק המרכזי ידווח על גובה הריבית לחודש מאי כאשר הפעילים בשוק צופים כי הנגיד יותיר את הריבית ללא שינוי וביום שישי
יפורסם מדד המחירים ליצרן כך שצפוי שבוע מסר תנודתי.
 – S&P 500מדד ה S&P -עלה במהלך שבוע המסחר ב 0.56% -ולראשונה חצה את רף ה 1500 -נקודות מאז שנת .2000
מחזורי המסחר שנרשמו במהלך השבוע היו סביב הממוצע ומצביעים על ההמתנה בשוק לקראת החלטת הריבית ונתוני מאקרו
נוספים אשר יכתיבו את כיוון השוק בטווח הקצר .טכנית המדד נסחר בתעלה עולה אשר התצורה שלה מצביעה על אפשרות
לתחילת תיקון לפני המשך המגמה העולה .רמת ה 1480 -נקודות משמשת כרמת תמיכה.
נפט -הנפט נסחר במגמה שלילית לאורך שבוע המסחר בהשפעת דו"ח המלאים של הנפט אשר הציג עליה של  1.1מיליון
חביות נפט גולמי .טכנית הנפט הגיע אל אזור תמיכה לאחר שנכשל שלוש פעמים בפריצה של רמת ההתנגדות ב $67 -כך
ששבירה של קו התמיכה העולה ושל רמת ה $62 -תהווה תחילת תיקון ,מנגד פריצה של רמת ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות
חיובי שיעלה את הנפט אל אזור ה $69 -בשלב ראשון.
שקל-דולר – הדולר לשם שינוי רשם עליה קלה בשבוע החולף אל מול השקל לרמה של  4.04ש"ח לדולר ונראה כי עצם הגעתו
לרמת התמיכה החזקה השוכנת ברמה של  4ש"ח לדולר תעצור את ההדרדרות לפחות באופן זמני ובימים הקרובים נראה אם
רמה זו תוכל להחזיק מעמד מול המוכרים או שמא נראה ירידות שערים נוספות.

מדד ( FTSEבריטניה) – המדד הבריטי רשם לפנות בוקר עלייה נוספת של כ 0.7% -ובסיכום שבועי רשם עלייה של כ2.6% -
וזאת תוך כדי פריצה של השיא הקודם ששכן ברמה של  6450נקודות ובכך התקבל איתות טכני חיובי על המדד .סגירה ברורה
מתחת לרמת  6400הנקודות תהווה איתות יציאה.

ניתוח מניות
אפריקה ( -)611012החברה הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ ובחול .לקבוצה שישה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחול ,נכסים מניבים ,קבלנות ובניה ,מלונאות ונופש ,תעשייה ותשתיות .לאחר עליה
רצופה של כ 70% -מרמת השפל לשיא האחרון שנקבע ביום המסחר האחרון התממשה המניה בחדות בליווי מחזור שיא וע"י
נר אוגף ( )Engulfingשאוגף את שלושת ימי המסחר האחרונים ,סיבת המימוש הוא פתיחת מסחר מעט צוננת של חברת
הנכסים  – AFI DEVELOPMENTחברת הנכסים שלה ברוסיה שהונפקה השבוע .לדעתנו המניה נמצאת בסיכון גבוה וסטופ
היה צריך להיות מופעל ביום המסחר האחרון .תמיכה ראשונה נמצאת באזור  48470שהוא תיקון שליש למהלך העליות
האחרון.
ביומדיקס ( -)368019עיסוקה של החברה כיום הינו השקעה בחברות העוסקות במדעי החיים .החברה מחזיקה בחממת
מיט”ב (מרכז יזמות טכנולוגית בע”מ) ,המאגדת בתוכה כ 25 -חברות ביוטכנולוגיה שונות .החממה שבבעלות ביומדיקס הינה
חממה טכנולוגית מופרטת הפועלת במסגרת פרויקט המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר למחקר ופיתוח וכאמור
תחתיה פועלות החברות המדוברות .חברת ביומדיקס ,שהנפיקה בסוף שנת  2005את חברת נסווקס ,צפויה להנפיק בשנים
הקרובות חברות נוספות אשר בבעלותה ואלו צפויות להעלות את ערכה בצורה משמעותית .ממשיכה איתנו במדור מהשבועות
האחרונים  . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2874מאז שיצרה תחתית כפולה סביב רמת  290המניה
יצאה לגל עליות מחודש הגיעה לאזור  358והתממשה מעט .אנחנו עדיין מאמינים במהלך עולה וביעדים שלנו 374 :יעד ראשון
ו 400 -יעד שני .לדעתנו עדיין קיימת אפשרות כניסה נוחה סביב רמת המחירים הנוכחית עם סטופ בסגירה מתחת ל .312
לגנא הולדינגס ( -)352013החברה (בעלת השליטה בחברות אנגל) עוסקת ,בעיקר בייזום ,ברכישה ,אחזקה ,שיווק ,תיווך,
ניהול והשכרה של נדל”ן ,המשמשים למגורים וכן כמבני משרדים ,מסחר ותעשיה בישראל ,אירופה וקנדה .החל משנת 2000
עוסקת החברה ,באמצעות אנגל משאבים גם בהשכרת נכסים לתקופות ארוכות למשרד לקליטת עליה .אנגל משאבים נוטלת
גם חלק בעסקאות או השקעות בתחום התשתיות שהינן בעלות אופי מניב .לאחרונה רכש שעיה בוימלגרין את השליטה
בחברה ,מידי יעקב אנגל ,ובעדכון המדדים האחרון עברה המניה להיסחר במדד היתר  .30ממשיכה איתנו במדור מהשבועות
האחרונים ,מאפשרות הכניסה שהצגנו  http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2879המניה עלתה מעל ל-
 20%בליווי מחזורי מסחר ערים אך כשלה ביום המסחר לסגור מעל שיא השיאים ב .4900 -ייתכן שהמניה תתממש מעט
ותנסה לצבור כוחות להמשך תנועה עולה ,נזכיר שיש לעבוד עם סטופ ואו טרייליג פרופיט כדי להימנע מהפסדים.
קרדן ישראל ( - )1210079חברה אחזקות הפועלת בשלושה תחומי פעילות .הראשון  -רכב ומוצרי צריכה על ידי יבוא ושיווק
כלי רכב מתוצרת ג’נרל מוטורס ,אופל ,איסוזו וסאאב ומגוון מוצרי חשמל לבית .השני  -נדל”ן .בניה למגורים ,השכרה וניהול של
מבני משרדים ,שטחי מסחר וחניונים בארץ ,וכן פעילות נדל”ן במרכז-מזרח אירופה ובסין .השלישי  -תקשורת וטכנולוגיות על
ידי פעילות בשווקי התקשורת והטכנולוגיות ,באמצעות שתי חברות בת ,קרדן תקשורת וקרדן טכנולוגיות (חברה ציבורית אף
היא) .ממשיכה אתנו במדור משבוע שעבר  . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2888לאחר חציית השיא
ב 1650 -ובדיקתו בשבוע המסחר האחרון אנו ממשיכים להאמין כי המניה לפני מהלך עולה .מחזורי המסחר עדיין קטנים ונרצה
לראותם אותם גדולים יותר .לדעתנו עדיין קיימת אפשרות כניסה נוחה סביב רמת המחיר הנוכחית ונזכיר שהיעד שלנו ממוקם
ברמת  1950נק'.
טבע  – TEVA -מניית טבע רכזה עניין סביב המאזן הרבעוני אשר פורסם ביום רביעי.החברה דיווחה על רווח נקי של  42סנט
למניה ,גידול משמעותי ביחס לרבעון המקביל שפורסם בשנת  2006ואף מעל לצפיות האנליסטים .בנוסף החברה מתמודדת
על רכישת החטיבה הגנרית של מרק  KGaAובמהלך החודש יבחרו  2חברות מתוך רשימת המתחרות .טכנית המניה פרצה
את רמת ההתנגדות באופקית ב ,$48.5 -אולם נבלמה ע"י רמת ה $40 -לכן הצפי לשבוע הקרוב הוא התבססות מעל לרמת ה-
 $48.5לפני המשך התנועה כלפי מעלה.
אינטרנט זהב  – IGLD -ספקית האינטרנט והטלפוניה הבינלאומית רשמה עליות שערים חדות במהלך שבוע המסחר
והשלימה עליה של  34.5%מתחילת השנה ולמעלה מ 200% -מהשפל שנרשם בחודש יולי  .06החברה צפויה לפרסם את
המאזן לרבעון הראשון לשנת  2007ביום שלישי הקרוב .רמת ה $15.2 -משמשת כרמת תמיכה קרובה ורמת ה $16.5 -מהווה
התנגדות היסטרית משנת .2000
 –CME – Chicago mercantile exchangeמניית בורסת החוזים של שיקאגו הגיע השבוע לרמת תמיכה אופקית סביב
רמת ה $510 -ויצרה תבנית היפוך אשר מצביעה על אפשרות לתחילת תיקון כלפי מעלה  .המתנדים שלליליים אולם רמת
התמיכה ב $510 -מהווה פרמטר מרכזי כאשר היחס בין הסטופלוס לבין ההתנגדות חיובי ( .)3.5הנחת עבודה לשבוע הקרוב –
לונג עם סטופלוס ברמת ה.$500 -
הראל השקעות ( – )585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשישה תחומי
פעילות עיקריים :תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות
וביטוח אובדן רכוש .בנוסף ,להראל פעילות משנית בשוק ההון ובנדל"ן .כמו כן ,פעילה הראל בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל
אחרות .בספט'  2006הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה הראל את מלוא החזקות הכשרת הישוב החז' ביטוח בחברת ב.ס.ס.ח.

בחצי השנה האחרונה מדשדשת מניית הראל השקעות בטווח שבין  22000-24000נקודות כאשר בכל פעם שהיא מגיעה
לתחתית הטווח היא מצליחה לחזור כלפי מעלה וכך המחזה חוזר על עצמו כבר זמן רב וישנו סיכוי טוב שתחזור שוב לבקר
בתחום העליון ,בכל מקרה סגירה ברורה מתחת ל  22000נקודות תהווה איתות מכירה.
פועלים ( - (66577הבנק פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית
והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת
בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים .במסגרת קבוצת הבנק בארץ ,פועלים שני בנקים נוספים :מסד
ויהב .טכנית ניתן לראות כי מניית הבנק שוב מגיעה לאיזור ההתנגדות החשוב ברמות  2180-2200נקודות ורק סגירה ברורה
מעליהן תהווה אפשרות כניסה נוחה למניה.

כתב :אופיר ויסלברגר (הידוע בכינויו בפורום האתר " -אורקל")
בסיכום שבוע מסחר סוער בבורסה בתל-אביב שהתאפיין בתנודתיות רבה ובלווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל ,נמשכה המגמה
החיובית כאשר מדד המעו"ף רשם עליה קלה של .0.45%
מדד הנדל"ן  15רשם שיא חדש במהלך השבוע אך מאבד מגובהו ביום חמישי האחרון ויורד
בכ ,2.2% -בסיכום שבועי מציג מדד הנדל"ן  15עליה מרשימה של  .1.81%מדד הבנקים הפעם לא נשאר מאחור ועולה בכ-
 0.8%במהלך השבוע.
ברחבי העולם נמשכת המגמה החיובית כאשר הנאסד"ק הוסיף לערכו  0.32%והדאו ג'ונס מתחזק ב 0.92% -במהלך השבוע ,
באירופה הפגין מדד הדקס עוצמה כאשר רשם עליה של כ 0.9% -השבוע.
בשוק המט"ח הצליח הדולר לשנות כיוון כאשר רשם עליה של  0.74%בסיכום שבועי ,גם האירו הצליח במהלך השבוע החולף
לרשום עליה קלה של כ 0.2% -זאת למרות היחלשותו אל מול הדולר בעולם.
המניות שהיו השבוע באור הזרקורים.
את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית קשרי תעופה .מניית החברה אשר עוסקת בין היתר בהפעלת טיסות שכר
יוצאות ונכנסות לישראל ,רשמה השבוע עליה של כ 52% -בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל ,ללא כל הודעה מיוחדת בשבוע
החולף .מניית החברה אשר הודיעה בחודש מרץ האחרון על הסכם עשיית שוק עם חברת אקסלנס נשואה ,משלימה מתחילת
השנה עליה מרשימה מאוד של כ.227% -
ממדד ת"א  25בלטו השבוע במיוחד  2מניות ,הראשונה הייתה מניית אורמת שצונחת בשני האחרון בכ 6% -לאחר פרסום
אזהרת רווח חמורה של חברת הבת "אורמת טכנולוגיות" .לקראת סוף השבוע מניית החברה (העוסקת בתחום האנרגיה
החלופית) מצליחה לתקן ומסיימת את השבוע בירידה של  .2.91%מניית אפריקה ,השנייה ממדד ת"א  25שבלטה השבוע,
כאשר למרות ההנפקה המוצלחת של "אפי פיתוח"  -חברת הבת המרכזת את פעילות הנדל"ן של החברה ברוסיה ,רשמה ירידה
חדה של  6.65%ביום חמישי האחרון וזאת לאחר עליות מרשימות במהלך כל השבוע .בסיכום שבועי עלתה מניית החברה בכ-
 .2.6%חשוב לציין כי שתי המניות רשמו השבוע מחירי שיא כאשר נסחרו במחזור המסחר הגבוה ביותר אי פעם.
ממדד ת"א  75בלטו באור הזרקורים השבוע מניות רבות .מניית אפריקה נכסים שרשמה עליה של  22%במחזור ער מהרגיל,
אפריקה נכסים צפויה להנפיק בחודשיים הקרובים את חברת הבת שלה אפ"י אירופה .ההנפקה צפויה לגרום להצפת ערך
משמעותית לחברת אפריקה נכסים .בנוסף ,מתכננת החברה גיוס של כ 600 -מ'  ₪בהנפקת אג"ח ,כאשר קיבלה ביום שלישי
האחרון דירוג ראשוני לאג"ח זה של  .-AAמנית נדל"ן נוספת שרשמה עלייה היא מניית דניה סיבוס שהודיעה השבוע על
התקשרות עם חברת מרילנד לביצוע עבודות ברוסיה בהיקף של כ 50 -מ'  .$מניית החברה אשר בשליטת אפריקה ,רשמה עליה
של  9.51%והשלימה עליה מרשימה של כ 54% -מתחילת השנה.
מניית חברת אודיוקודס הדואלית ,ירדה ב 12.88% -לאחר פרסום דו"ח הרבעון ראשון לשנת  .2007הדו"ח הגרוע לא היווה
הפתעה גדולה למשקיעים לאחר שכבר באמצע חודש מרץ פרסמה החברה אזהרת רווח וגרמה לצניחה של כ 25% -מערך
המניה.

ושוב כמו כל שבוע לאחרונה ,את התנודות המרשימות ביותר ,קבעו מניות היתר .מניית מאקפל מענף האופנה והלבשה,
המשיכה לרשום עליות שערים חדות כאשר עלתה בכ 32% -והשלימה עליה של כ 76% -מרגע רכישת החברה על ידי רועי גיל
ואיתן אדלר בחודש אפריל האחרון.
מניית חברת סטאר נייט העוסקת ביצור מערכות לראיית לילה (בתחום הביטחוני) והשבחת כלי טיס ,רשמה עליה של כ15% -
ללא שום הודעה מיוחדת .מניה נוספת שרשמה תנודה ללא כל הודעה מיוחדת הייתה מניית ישרוטל מענף המלונאות והתיירות
שירדה ב.13.21% -
מניית חברת סרגון הדואלית ,המתמחה בפיתוח ושיווק ציוד אלחוטי לאספקת שירותי אינטרנט מהיר רחב פס ,רשמה עליה
מרשימה של  26.5%זאת לאחר פרסום דו"ח מוצלח לרבעון הראשון לשנת  .2007סרגון רשמה עליה של כ 60% -בהכנסות
הרבעון הראשון של השנה והעלתה את התחזית השנתית כאשר היא צופה לצמיחה של  30%בהכנסות .מניית חברת אספן
נכסים עלתה ב 18.27% -והשלימה עליה של כ 20% -מרגע ההודעה על השלמת מכירת חלקה בבית רובינשטיין .מניית חברת
מלתא אשר מתעסקת בין היתר ביצור ומכירה של מעגלים מודפסים בטכנולוגיות מתקדמות רשמה ירידה של כ ,13% -זאת
למרות שבין היתר הגדילה חברת פריזמה קרנות נאמנות את אחזקותיה בחברה ,פריזמה קרנות נאמנות ,נכון להיום מחזיקה כ-
 10%ממניות החברה .מניית חברת רוטשטיין שממשיכה איתנו מהשבוע שעבר לא מפסיקה להרשים כאשר עלתה ב17.45% -
בליווי מחזורי מסחר ערים .מניית רוטשטיין השלימה עליה מכובדת של כ 180% -מתחילת השנה .מניית קבוצת כרמל רשמה
עליה של  18.72%ללא כל הודעה מיוחדת .מניית החברה השלימה עליה של כ 80% -מתחילת השנה .מניית פאנגאיה נדל"ן
רשמה ירידה של כ 13% -מה שנתפס כתיקון למהלך העולה האחרון ,לאחר הפרסום לפני כשבועיים על מו"מ של החברה
לרכישת קרקע ברוסיה בשווי של כ 100 -מ' דולר .מניה נוספת שרשמה תיקון למהלך העליות האחרון שלה הייתה מניית תדביק
שירדה בכ 20% -ללא כל הודעה מיוחדת.

על רגל אחת
אאורה ( -)373019ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים .נראה שהמניה ממשיכה להתבסס מעל שער  600ובשבוע
האחרון קבעה שיא שנתי חדש ולאחר מכן התממשה בשני ימי המסחר האחרונים יחד עם כל סקטור הנדל"ן .בשלב זה אנחנו
ממשיכים עם המניה ומאמינים ביעד שלנו ברמת  700נק' .נזכיר שיש לעבוד עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי להימנע
מהפסדים.
דרבן ( -)411017ממשיכה אתנו במדור מהשבועות האחרונים .המניה סגרה את היעד השני שלנו ב  -3600ומי שנכנס
מהסקירה האחרונה  http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2864צריך להיות עם כ 12 -אחוז רווח וזה על אף
המימוש החד שעברה ביום המסחר האחרון יחד עם כל סקטור הנדל"ן ,עוד נזכיר שיש לעבוד עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי
להימנע מהפסדים.
סקופ ( -)288019בשבוע שעבר הצגנו אפשרות כניסה נוחה למניה באזור 10400
 . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2890המניה אכן נגעה בתמיכה הנ"ל וחזרה למעלה במהירות בליווי
מחזורים ערים אך כשלה בפריצת השיא באזור  .12000לדעתנו סיכוי טוב שהמניה תצא לדשדוש /מימושים לפני המשך תנועה
הסטופ שלנו ימוקם בסגירה ברורה מתחת לשפל האחרון ב .10100
פרוטרום ( -)1081082ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים ,מי שנכנס אתנו מהסקירה לפני שבועיים
 http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2880צריך להיות עם כ -8%רווח .שני הנרות האחרונים ורמה גבוהה
במתנד ה  rsiייתכן ומסמנים על עייפות בנייר ועל תיקון קרב ,נזכיר שהיעד המלא שלנו נשאר עדיין באזור השיא.
ביג ( -)1097260מניית יתר תנודתית עם סחירות בינונית בד"כ .המניה התממשה מאזור השיא ב  11500ונראה שיוצרת
תחתית סביב רמת  9000לפני המשך תנועה .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה מעט אגרסיבית ברמת המחירים הנוכחית כאשר
הסטופ ימוקם בסגירה מתחת ל .8830 -עוד נציין שייתכן וייקחו כשבועיים-שלושה לפני תחילת תנועה.
אל על ( -)1087824המניה ירדה ביום המסחר האחרון כ -5%בליווי מחזור מסחר ער ושברה את אזור השפל האחרון ב .218
לדעתנו המניה מסוכנת ואנו לא מוצאים סיבה להחזיק בה בשלב זה.
אסים השקעות ( -)823013מאפשרות הכניסה שהצגנו http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2837
המניה עלתה בחדות ומי שנכנס צריך להיות לו כ -25%על אף המימוש בשני ימי המסחר האחרונים .בשלב זה אנחנו ממשיכים
להאמין בהמשך תנועה עולה.
פאנגאיה נדל"ן ( -)434019עלתה אצלנו במדור לפני כחודשיים וחצי ומי שנכנס צריך להיות מרווח מעל ל 40% -למרות
המימושים מהשיא שנקבע ברמת  2100נק'  . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2641מי שפספס את
המהלך האחרון יכול להיכנס בנר היפוך עם סטופ בשפל שייווצר ,עוד נזכיר לעבוד עם סטופ ואו טריילינג פרופיט כדי להימנע
מהפסדים.

תחת זכוכית מגדלת

סיווג ענפי :השקעה ואחזקות
אתר החברהwww.aurainvest.co.il :
אאורה השקעות נוסדה בשנת  1992כחברה פרטית .בשנת  1993נרשמו מניות אאורה למסחר בבורסה של תל-אביב .מנכ"ל
החברה דאז ,מר בועז משעולי ,היה ממייסדי החברה ומשמש כדירקטור בחברה מאז הקמתה .עד שנת  2005התמקדה פעילות
החברה בהשקעות בהיי-טק והון סיכון בתחילת דרכן.
בשנת  2005החליטה החברה על שינוי אסטרטגי בדבר מעבר מהשקעות בהיי-טק לתחום הנדל"ן .החברה פועלת בשני תחומי
אאורה משקיעה בחברות בת באירופה ומקימה בשיתוף עם
הנדל"ן :המניב ופרויקטים לבנייה למגורים בארץ ובחו"ל.
שותפים אסטרטגיים (ג'י.טי.סי וגירון פיתוח) רשת מרכזי מסחר ברומניה.
נתונים מאתר מאיה (נכון לתאריך )27/4/07
שווי שוק  268,622 :מיליון ₪
הון עצמי  60,754 :מיליון ₪
אחזקות בעלי עניין( 68.26% :מחזיקים עיקריים-משעולי בועז וצליח יוסף)
אחזקות הציבור31.74% :
מכפיל הון4.42 :
מכפיל רווח :הפסד
סך מאזן 212,167 :מיליון ₪
מכירות 4,377 :מיליון ₪
הפסד שנתי )2,598( :מיליון ₪
תזרים מזומנים )19,978( :מיליון ₪
החברה חתמה על הסכם לעשיית שוק מול כלל פיננסים בטוחה שנכנס לתוקפו ב22.11.06 -
בועז משעולי ויוסף צליח ,בעלי השליטה ומנהליה של חברת אאורה ,רכשו לפני מספר שבועות מכספם האישי מניות של החברה
בסכום כולל של כ 7.5 -מיליון שקל.
מסלול החברה כחברת נדל"ן
במאי  2005הצטרף לחברה מר צליח יוסף ,בעל ניסיון של  30שנה בתחום ייזום ,בנייה ופיתוח השקעות נדל"ן .בשנות פעילותיו
בתחום ,פעל צליח ברחבי אירופה ,ארה"ב וישראל .בתמורה ,קיבל צליח בהקצאה פרטית ,כ 24.97% -מהון מניות החברה
ומונה ליו"ר הדירקטוריון.
בעברו ,פעל צליח כשותף של חיים כצמן מגזית גלוב וניהל פרויקטים עם ליהמן ברדרסס.
בפברואר  ,2006גייסה אאורה אג"ח דרך הציבור ,סכום של  50מיליון( ₪דרך אג"ח סדרה א' וכתב אופציה  .)1בדצמבר ,2006
גייסה החברה כסף נוסף מהציבור ,בסכום של  80מיליון ( ₪דרך אג"ח סדרה ב' +ג') .בפברואר  ,2007הגדילה החברה דרך
הקצאה פרטית למוסדיים את סדרה ב' +ג' בעוד כ 65 -מיליון .₪
החברה החלה בשיתוף פעולה עם מספר חברות בתחום הנדל"ן בעלות ניסיון של שנים ,כאשר בדרך כלל אאורה היא בעלת
אחזקה של  50%מסך כל הבעלות על הפרוייקט .שיתוף פעולה מביא להשגת מטרות החברה בגידול של הכנסות ופיזור
הסיכונים הטמונים בכל פרויקט.
אאורה בחרה להתמקד בהשקעה בתחום הנדל"ן באזורים גיאוגרפיים מועדפים  -רומניה ,הונגריה וישראל.

תיאור הפעילות העסקית
תחום הנדל"ן המניב
אאורה הקימה חברת בת ( ,)NCCהמשותפת לה ול -ג'יטיסי רומניה ורשומה בהולנד (חלקה של אאורה –  .)50%אאורה חתמה
על הסכם ראשוני להקמת  20-30מרכזים מסחריים בערים שונות ברחבי רומניה .המרכזים יוקמו בערים שונות ברחבי רומניה
אשר מונות לפחות כ 100,000 -תושבים .על פי הדו"ח השנתי ,הקבוצה נמצאת בשלבי תכנון בערים זאו ,פיאטרה ניימץ ,ארד
וסוצ'אבה .סך השקעת החברה עד סוף  ,2006כ 33.5 -מיליון .₪
שיתוף פעולה נוסף הוא עם חברת גירון פיתוח ,דרך רכישת חברת בת ברומניה .אאורה מחזיקה  36.5%מהון המניות בחברת
הבת .פעילות חברת הבת מתרכזת במרכז מסחרי בעיר בוקרשט ברומניה שהסתיים בדצמבר .2006
תחום הבנייה למגורים
בתחום זה החברה התפרשה על פני  3מדינות :רומניה ,הונגריה וישראל.
בישראל החברה פעילה בכ 20 -פרויקטים שונים .חתמה על הסכם לפיו תשתתף בעסקה לרכישת קרקע במזכרת בתיה.
החברה צופה כי העסקה תניב רווח הון בסך של כ 500 -אלף ש"ח .היקף ההשקעה הכולל בעסקה ,יעמוד על כ -4.5מיליון ש"ח
ואאורה תעמיד למימון הפרויקט כרבע מהסכום.
בנוסף ,ישנם פרויקטים יזמיים נוספים אליהם הצטרפה אאורה ,בישובים תלמי מנשה ,תל אביב ,באר שבע ,שהם ,רחובות ,רמת
גן ,בת ים ,ירושלים ,כרמיאל ואילת.
יחד עם חברת ס.י .אבן יזמות ,חתמה אאורה יחד על הסכם לרכישת קרקע בבאר יעקב .הקרקע מיועדת לבניית יחידות דיור
והיקף המכירות הצפוי מהן הוא כ 250 -מיליון ש"ח.
בפברואר האחרון ,הודיעה אאורה כי היא מוכרת חלק מהקרקע בבאר-יעקב וכי תרשום רווח הון של כ 3 -מיליון  ₪ובמקביל,
נודע על עסקה נוספת בתחום "הרחבות המושבים".
כמו כן ,חתמה אאורה על הסכם לרכישת מגרש ביהוד – מונוסון ,עליו מיועד להיבנות פרויקט מגורים בהיקף מכירות שהוערך
בכ 200 -מיליון ש"ח .אאורה תשתתף בכ.75% -
ברומניה החברה בונה כ 1700 -יחידות דיור .יעדי החברה הם להמשיך לבנות עד  3,000יחידות דיור.
אאורה וגירון פיתוח יקימו בשותפות ,פרויקט מגורים יוקרתי בעיירת הנופש הסמוכה לבוקרשט ,זנגוב .לצורך הקמת הפרויקט,
נרכשה קרקע בשטח של כ 25 -דונם.
החברה חתמה על הסכם לרכישת קרקע בעיר פלויישט ( ,)Ploiestiהקרקע מיועדת להקמת פרויקט מגורים עם היקף מכירות
חזוי של כ 190 -מיליון ש"ח .חלקה של אאורה הינו .75%
בחודש מרץ דווח כי נחתם הסכם לרכישת  80%מזכויות  6.3דונם קרקע ברומניה ,בעיר פיאטרה ניימץ (כ 350 -ק"מ צפונית
לבוקרשט).
באותו חודש דיווחה החברה ,כי חתמה על הסכם מקדמי לרכישת  20דונם בשכונת מילטר אשר שוכנת בבוקרשט ,העלות
המשוערכת עומדת על  240מיליון  .₪החברה מנהלת מו"מ לצירוף שותף.
בהונגריה חברה אאורה לשותפות אל חברת סמי בי .החברה תקים חברת בת בחלקים שווים שנקראת אאורה-בהרי .הפרויקט
נמצא בעיר אגר בהונגריה בשטח של  28דונם .העלות הכספית המשוערכת לפרויקט הינה  110מיליון .₪
גורמי הסיכון במשק הישראלי וכן בענף הנדל"ן
 .1המיתון המתמשך של ענף הנדל"ן בארץ :בשנת  2005-6חלה תפנית חיובית מסוימת ,שבאה לידי ביטוי בעלייה של ביקושים
לדירות מגורים חדשות .מגמת העלייה נתונה לשינוי על פי טעמי הצרכן ומושפעת מהמצב הגיאופוליטי .על פי סקר חברות,
רואים שיפור בענף הבניה גם במחצית הראשונה של .2007
 .2תחום הבניה למגורים :מושפע ממדיניות של ממשלת ישראל בנושא הבניה .שיווק של הקרקעות של מנהל מקרקעין וקצב הליכי
תכנון ורישוי הבנייה וחוקי מיסוי הפרויקטים.
 .3פרויקטי בנייה הנעשים על ידי קבלני משנה שונים :החברה חשופה לשינוי השכר וזמינותם של עובדים זרים בשחיקת הרווחיות
של החברות שעובדת איתם החברה.
 .4שינויי ריבית :המשפיעה על דרכי המימון של החברה לגופי המימון וכן לאותם רוכשים פוטנציאליים .שינוי שערי חליפין של
מטבעות הזרים בהשפעת דרכי המימון של הלוואות צמודות מטבע .לאחרונה אנו עדים למצב שבו הריבית יורדת וכן מצב בו מצוי
המשק באינפלציה נמוכה שהסתכמה . 0.1%-
 .5שינוי במחירי חומרי גלם :הנדרשים לצורך ביצוע הבנייה.

רקע כלכלי על רומניה
בשנת  2007הצטרפה רומניה לאיחוד האירופאי .סיטואציה זו ,מחייבת את רומניה לבצע שינויים על פי קוד האיחוד האירופאי.
כתוצאה מכך ,החלו שיפורים כלכליים במצבה של רומניה .יחד עם זאת למדינה יש דרך ארוכה לביצוע שינוי במבנים
הממשלתיים וכן ביצוע רפורמות לשינוי פני הכלכלה הרומנית .סך האוכלוסייה במדינה ,הוא כ 22.3 -מיליון נפשות .האינפלציה
ברומניה לשנת  2006היתה  .4.87%הצפי לשנת  2007הנו  .4.6%הריבית במשק הרומני הינה  .8.75%הגידול בתוצר המקומי
הגולמי לשנת  2006היה  ,7.7%הצפי ל 2007 -זהה.
רקע כלכלי על הונגריה
נמצאת באיחוד האירופאי משנת  .2004סך האוכלוסייה במדינה הוא כ 10 -מיליון נפשות .האינפלציה בהונגריה בשנת 2006
היתה  .3.9%יעד הבנק המרכזי בהונגריה לרמת האינפלציה בשנת  2007הוא  .2.5%-4.5%הריבית במשק ההונגרי הינה .8%
הגידול בתוצרת המקומי הגולמי לשנת  2006היה  3.9%והצפי ל 2007 -זהה.
סיכום
אאורה נמצאת בשיאו של שינוי אסטרטגי ,במעבר לתחום הנדל”ן.
שינוי האסטרטגיה ,שהחל ב 2003 -עשה רק טוב לחברה והכניס אותה לתודעת המשקיעים.
אאורה הפכה למשקיעה בנדל”ן תוך התמקדות בייזום והקמה של מרכזים מסחריים ברומניה וכן בשותפויות בפרויקטים בתחום
הבנייה למגורים בישראל .שותפויות אלה מביאות את החברה להגדיל את הידע והניסיון שיש לה בתחום ובעיקר מפזרת את
הסיכונים הטמונים בכל פרוייקט .פעילות החברה ממומנת בעזרת גיוס אג"ח מהציבור או בעזרת גופים מוסדיים .החברה ממנפת
את עצמה בזכות הריבית הנמוכה השוררת במשק הישראלי.
אאורה הינה חברה צומחת ומתפתחת .משנה לשנה רואים גידול הן במאזן החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מהפעילות .דבר
נוסף שיש לשים אליו לב ,הוא כי חלק מהפרויקטים נמצאים בשלבים שונים .כניסת תקני החשבונאות החדשים –  ,IFRSלגבי
חברות יזמיות ,יכול להציג תמונה שונה על השווי הכלכלי האמיתי של החברה .לעומת זאת ,החלק המניב יכול להביא לעלייה
של רווחי החברה בעתיד ,עקב הערכות שמאים לנכסים אותם תסיים החברה לבנות.
להערכתנו ,אאורה הינה אחת מהחברות המעניינות ביותר בתחום ונראה שיש עתיד חיובי לחברה .לדעתנו נמשיך לשמוע על
החברה דרך עסקאות חדשות או שותפויות נוספות שיהיו במהלך השנה והלאה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית שלנו 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.

