הסקירה השבועית של ספונסר – 01.06.2007
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 חיובי נוסף אשר במהלכו רשם מדד המעו"ף שיא חדש –  1135נקודות עבר על הבורסה
המקומית ,מדד הנדל"ן הוביל את המגמה החיובית כשרשם עלייה של כמעט  4%במשך השבוע .מחזורי המסחר היו נמוכים
יחסית – המחזור היומי הממוצע עמד על כ 1.6 -מיליארד שקל.
יום ראשון נפתח במגמה מעורבת במדדים המובילים בהתאם למגמה שנרשמה בשווקי העולם ביום שישי כשברקע ירי
הקסאמים לעבר העיר שדרות .לאחר הפתיחה המעורבת המדדים עברו להיסחר בירידות שערים של עד חצי אחוז ,אולם
בשעות הצהריים המגמה השלילית התמתנה לאחר פרסום נתוני הצמיחה לרבעון הראשון אשר הציגו גידול של  ,6.3%מעל
הציפיות.
ביום שני המדדים המובילים רשמו עליות קלות ויציבות לאורך יום המסחר כאשר בשעה בשעה  18.30הודיע נגיד בנק ישראל,
סטנלי פישר ,על הורדת ריבית נוספת של  0.25%לרמה של  3.5%ובתגובה המדדים המובילים פתחו את המסחר של יום
שלישי בעליות שערים קלות ומדד המעו"ף רשם שיא חדש כאמור ברמה של  1135נקודות.
ביום רביעי נרשמו ירידות שערים של עד כאחוז במדדים המובילים בעקבות המימוש החד בבורסה הסינית (  )6.5%-לאחר
שהממשל המקומי הודיע כי בכוונתו לשלש את המס על רווחי הון.
אתמול (ה') ,המדדים זינקו בפתיחה בלמעלה מאחוז בעקבות ההיפוך שנרשם אמש בבורסות בארה"ב ובשעות הבוקר בשווקי
אסיה .המדדים נסחרו ביציבות לאורך יום המסחר ,אולם בשעה  15.30פורסם נתון קצב הצמיחה לרבעון הראשון בארה"ב
שהיה נמוך ( 0.6%בלבד) ובתגובה החוזים העתידיים התמתנו קלות ובהתאם גם המגמה החיובית במדדים המקומיים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.89% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.91% -מדד הבנקים עלה ב ,3.32% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  3.66%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.44%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של  0.02%לרמה של  4.330ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף עליות שערים וכעת כי הוא נראה שהוא מתבסס ברמות 1100-1135
נקודות ,רק ירידה ברורה מרמת  1100הנקודות תהווה איתות טכני שלילי משמעותי ומנגד רק פריצת רמת השיא וסגירה
מעליה בצורה ברורה תהווה איתות כניסה חיובי מחודש .לדעתנו יש להשאר עם חשיפה סבירה אך זהירה לשוק המנייתי
ובעיקר לתחום הנדל"ן ולהמתין להתפתחויות.
שקל-דולר – הדולר רשם גם בשבוע החולף עליות שערים אל מול השקל בעיקר היום (שישי) כשעלה בכמעט אחוז לרמה של
 4.07ש"ח לדולר ובכך פרץ את רמת ההתנגדות באיזור  4.04ש"ח לדולר ונראה כי הוא בדרכו להמשיך כלפי מעלה וזאת
לאחר הורדת הריבית הנוספת שביצע הנגיד באמצע השבוע שגרמה לפער ריביות שלילי לראשונה אי פעם גם מול גוש היורו.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק חתם את יום המסחר האחרון (ה') במחיר שיא שנתי חדש 2604.52 ,נקודות ,בליווי מחזור מסחר
גבוה כשברקע נתוני מאקרו מעורבים שבראשם נתון ה( GDP -תמ"ג) של הרבעון הראשון אשר הצביע על צמיחה של 0.6%
בלבד .במהלך שבוע המסחר המקוצר המדד נסחר בעליות שערים לכל אורכו לאחר שנתמך בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה
החשוב סביב רמת ה 2520 -נקודות .טכנית המדד נסחר בתעלה עולה כמתואר בגרף המצורף ומחזור המסחר של יום חמישי
תומך בעליה אם כי המדד נושק לקו התנגדות עולה לכן יש לעקוב מקרוב אחר התנהגות המדד ברמת השיא.
 – S&P 500מדד ה S&P -נעל את יום המסחר האחרון (חמישי) במחיר שיא חדש 1530.62 ,נקודות ,בליווי מחזור מסחר
גבוה לאחר שנתמך בשבוע שעבר ע"י קו התמיכה העולה ב 1506 -נקודות .טכנית המדד נסחר בתעלה עולה אולם המתנדים
מצביעים על סטייה דובית ,בנוסף כשלון סגירה מעל רמת ה 1532.43 -נקודות מצביעה על חולשה לכן נדרשת זהירות ברמת
המחירים הנוכחית .תמיכה קרובה ב 1518 -נקודות והתנגדות עתידית ב 1543 -נקודות.
מדד ( CAC40צרפת) – המדד הצרפתי רושם הבוקר (שישי) שיא חדש ויש לעקוב ולראות האם יצליח לסגור בצורה ברורה
מעל השיא הקודם ברמת  6120נקודות שכן אז יתקבל איתות טכני חיובי ,נציין גם כי המדד נסחר במגמה חיובית מאוד מאז
מרץ  2004כאשר רשם מאז עליה של  .250%התמיכה הראשונה שוכנת ברמה של  6000נקודות כאשר רק סגירה ברורה
מתחת לרמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר-בינוני.
נפט -הנפט נסחר לאורך השבוע בתחום התעלה האופקית עם נטייה לירידות ונבלם ברמת ה $62.44 -לאחר פרסום דו"ח
המלאים אשר הציג קיטון של כמעט  2מיליון חביות נפט בניגוד לתחזית לעליה של כמיליון חביות נפט .טכנית המדד בדרכו
לרמת התמיכה ב $61.5 -עם גיבוי של המתנדים .הנחת העבודה נשמרת  -המשך הדשדוש בטווח שבין רמת ה $66.9 -לבין
רמת ה $61.5 -כמתואר בגרף המצורף.

ניתוח מניות

אלרון ( -)749077החברה בשליטת קבוצת אידיבי ,מחזיקה במספר חברות משמעותיות בפרופוליו שלה ,ובינהן :גיוון אימג’,
נטוויז’ן ,גליל מדיקל ,אטלנטיום ואר די סי רפאל .לאחרונה מתמקדת אלרון בתחום המים שנראה שלאט לאט צובר תאוצה,
ולפני חודשיים ,רכשה תמורת  3.4מליון דולרים ,כ 34% -בחברת אקוויז הישראלית העוסקת בתחום .ממשיכה איתנו במדור
מהשבועות האחרונים .המניה שברה את נקודת היציאה שלנו ב  6450וסטופ או טריילינג פרוטפיט היו צריכים להיות מופעלים.
עם זאת המניה הגיע לאזור תמיכה של פיבו שליש למהלך האחרון (לא מסומן בגרף) קו תמיכה אופקי וקו מגמה עולה שיכול
לתת אפשרות כניסה מחודשת אך מעט אגרסיבית .שבירה של אזור התמיכה הנ"ל יכול לשלוח את המניה לתיקון עמוק יותר.
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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.
ביום המסחר האחרון פרצה המניה התנגדות אופקית חשובה ברמת  24000אשר התנגדה למניה בחצי שנה האחרונה בליווי
מחזור מסחר ער וע"י גאפ פריצה .היעד הראשון שלנו הוא בגובה התעלה ומסומן בשער  ,26550יעד לטווח הבינוני מסומן
ברמת  .29000הסטופ ימוקם בסגירה ברורה מתחת ל .23800 -עוד נציין שהמניה קבלה השבוע איתות בשירות האיתותים.
גזית גלוב ( -)126011החברה עוסקת בענף הנדל"ן המניב באמצעותה ובאמצעות חברות בנות שברשותה ופועלת בעיקר
באמריקה הצפונית ,אירופה וישראל ומתמקדת בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .תחום פעילות נוסף שבו
פועלת החברה הוא דיור מוגן וכן מבני משרדים לתחום הרפואי בעיקר בארה"ב .בעוד מדד המעו"ף והנדל"ן פורצים שיאים
חדשים החברה לא נתנה תשואה השנה למחזיקי המניות ואף ברוב השנה עמדה על תשואה שנתית שלילית .המניה מתקרבת
לעבר שיא כל הזמנים ב  6000בליווי מחזורי מסחר ערים לתקופה האחרונה ,לדעתנו סגירה מעל השיא בליווי מחזור תיתן
אפשרות כניסה נוחה למניה.
טבע  – TEVA -מניית טבע רשמה שבוע מסחר שלילי על רקע איסור השיווק של  lotrelלטיפול בלחץ דם גבוה .במהלך יום
המסחר האחרון (חמישי) המניה ירדה אל עבר רמת התמיכה ב $38.5 -אולם התהפכה חזרה בליווי מחזור מסחר ממוצע,
תצורת הנר שהתקבל מצביעה על אפשרות לעליה אל עבר רף ה $41 -בהמשך לדשדוש אם כי יש צורך בנר אישור חיובי.
שבירה של רמת התמיכה ב $38.5 -תהווה איתות שלילי להמשך התיקון אל עבר רמת המפתח ב.$38 -
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 .השליטה בחברה נרכשה על ידי שעיה בוימלגרין
והיא נסחרת במדד היתר  .30מניית לגנא פרצה לאחרונה את ההתנגדות החזקה באיזור  4800נקודות ולאחר שנתמכה מעל
איזור זו התחילה במסע עליות שלדעתנו רק בתחילתו .רק סגירה ברורה מתחת לרמה זו תהווה איתות יציאה טכני מהמניה.
אגוד ( – )722314הבנק הוא תאגיד בנקאי מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים .הפעילות כוללת בין היתר ניהול קרנות
נאמנות ,ניהול וחיתום של הנפקות בשוק ההון ,ניהול קרנות השתלמות ,ייעוץ וניהול תיקי השקעות וליסינג .מניית בנק אגוד
נסחרת מעל רמת תמיכה מאוד חשובה וחזקה לטווח הבינוני-ארוך ברמה של  2150נקודות ,לדעתנו כל עוד המניה נסחרת
מעל רמה זו היא חיובית וצפויה לרשום עליות שערים .התנגדויות קרובות שוכנות ברמות  2250ו  2360נקודות.
ווריפון –  – PAYחברת ווריפון (מנייה דואלית) פרסמה ביום רביעי את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון ,הרווח הנקי ירד ב-
 68%לעומת הרבעון המקביל .בתגובה המניה ירדה בלמעלה מ 6% -במחזור מסחר פי  5מהממוצע התקופתי .טכנית המניה
נבלמה ע"י אזור התמיכה סביב  $34.8אולם ביום המסחר האחרון (חמישי) המניה הוסיפה להתממש לכן קיימת אפשרות
לבדיקה של רף ה .$34 -נדרשת זהירות ויש להמתין לנר היפוך ברמה הנוכחית .הסוחרים שטרם הפעילו סטופ ניתן למקום
אותו מתחת ל $38.7 -למקרה שתתרחש שבירת שווא
אמדוקס –  – DOXמניית אמדוקס פרצה ביום המסחר האחרון (חמישי) את קו ההתנגדות היורד מרמת השיא של חודש
ספטמבר  2006בליווי מחזור מסחר גבוה .פריצה זו מצביעה על אפשרות להמשך התנועה אל עבר רמת ה $39.5 -בשלב
ראשון ולאחריו רמת ה .$40.5 -תרחיש אפשרי לימים הקרובים הוא נסיגה אל עבר אזור הפריצה ב $38.2 -לפני המשך
התנועה כלפי מעלה כאשר רמת הסטופלוס ממוקמת ב.$37.5 -
 –DYN – Dynergy Incחברת דינרג'י הינה חברה המספקת חשמל המופק ממוצרי האנרגיה השונים והוקמה בשנת .1985
המניה עלתה בסורק המאתר מניות המתאימות למכירה בחסר (שורט) .המניה נסחרת במומנטום שלילי מאמצע חודש מאי
כאשר מחזורי המסחר במהלך הירידות היו גבוהים .במהלך חמשת ימי המסחר האחרונים המניה נסחרת מתחת לממוצע נע
 50ואינה מצליחה לסגור מעליו .ביום המסחר האחרון (חמישי) מחזור המסחר היה גבוה ונראה כי התקבל איתות שורט כאשר
מחיר היעד סומן סביב רמת ה $8.7 -והסטופלוס יופעל במקרה של סגירה מעל ממוצע הנע (.)9.84 $איתות דובי נוסף התקבל
מהמתנדים אשר מציגים סטייה דובית מתמשכת המחזקת את האיתות השלילי.

כתב :אופיר ויסלברגר ("אורקל")
בסיכום שבוע מסחר הפכפך בבורסת תל-אביב המשיך מדד המעו"ף לשבור שיאים חדשים כאשר בפעם הראשונה חצה את
רמת  1130נקודות .מדד המעוף סיים את השבוע בעליה של  1.89%והשלים עליה של  5.88%מתחילת החודש.
מדד הבנקים התחזק ב 3.32% -ונרשם כמדד החיובי ביותר של חודש מאי עם עליה יפה של  ,7.61%מדד נדלן  15לעומתו
רשם חודש שלילי ראשון מתחילת שנת  2007וזאת למרות שעלה במהלך השבוע ב.3.66% -
שבוע המסחר האחרון בבורסה התאפיין בעיקר בפרסומי דוחות של מרבית החברות לרבעון הראשון של השנה.
מחזורי המסחר המשיכו לרשום ירידה קלה כאשר המחזור היומי הממוצע השבוע עמד רק על  1.6מיליארד . ₪
ברחבי העולם,נמשכה המגמה המעורבת כאשר מדד סין שנחאי צונח ביום רביעי האחרון בכ 6.5% -לאחר הודעת הממשלה
על שילוש מס הסחר במניות ,למרות ההודעה אינו מצליח הממשל הסיני לפוצץ את הבועה ומדד סין שנחאי מסיים את
השבוע בירידה מינורית של  .0.33%בארצות הברית ,הנאסד"ק שאינו מתרשם מירידת מדד סין שנחאי חוצה שוב את אזור
ה  2600נקודות ומסיים את השבוע בעליה יפה של  ,1.85%הדאו ג'ונס שלא נשאר הרבה מאחור עולה ב 0.89% -ומשלים
עליה של כ 10% -בחודשיים האחרונים.
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בשוק המט"ח ,ממשיך הדולר להתחזק מול השקל ורשום עליה שבועית של  ,0.57%הדולר מסיים את החודש בעליה של
 .0.95%לעומתו האירו מסיים את החודש בירידה של  0.66%אך בדומה לדולר מצליח להתחזק השבוע כאשר עולה בכ-
.0.5%
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שינוי שבועי

מטבע

0.95%+

0.57%+

דולר

0.66%-

0.58%+

אירו

המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...
את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית אסטיגי  ,מניית החברה העוסקת ביבוא ושיווק של רכיבים ומכשור
אלקטרוני רושמת עליה של  ,33.96%סיבת העלייה הייתה פרסום של הדוח לרבעון הראשון לשנת  2007בשבוע שעבר ,בו
היא מדווחת על עליה של כ 16% -בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ממדד ת"א  25בלטו השבוע באור הזרקורים מספר מניות .הראשונה ,מניית אי.די.בי פיתוח שבשליטת המיליארדר נוחי
דנקר עולה ב 6.31% -לאחר פרסום של הדוח לרבעון הראשון לשנת  ,2007אי.די.בי פיתוח המוחזקת על ידי חברת אי.די.בי
אחזקות ושולטת בדיסקונט השקעות  ,כלל תעשיות וכלל ביטוח ,מדווחת על רווחי שיא של  972מיליון  ,₪זינוק של כמעט

 200%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,בנוסף מניית החברה ממשיכה לשבור שיאים ומשלימה עליה של כ19% -
מתחילת חודש מאי .מניה נוספת שהוציאה דוח לרבעון הראשון של שנת  2007הייתה מניית הראל השקעות ,מניית החברה
המחזיקה בחברות הביטוח הראל ,דקלה ובססח ועוסקת בתחומי הפנסיה ,שוק ההון ונדל"ן מניב עולה ב 5.26% -לאחר
הצגת רווח שיא של כ 381 -מליון  ₪וזאת למרות המעילה הגדולה שתבצעה בחברה ברבעון האחרון.
האחרונה שבלטה הייתה מניית חברת גזית גלוב העוסקת בין היתר ברכישה פתוח וניהול נדלן מניב בצפון אמריקה אירופה
וישראל רושמת עליה של  9.21%לאחר שגם היא מפרסמת את הדו"ח שלה לרבעון הראשון לשנת  2007ובו היא מדווחת
על רווחי שיא של  235מליון .₪

ממדד ת"א  75בלטו השבוע מספר רב של מניות ,מניית חברת אסם העוסקת ביצור ושיווק של מגוון מוצרי מזון עולה ב-
 8.21%לאחר שמדווחת השבוע בדו"ח של הרבעון הראשון לשנה על עליה של כ 16% -ברווח הנקי וגידול של 13.8%
במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,מניית החברה משלימה עליה של כ 39% -מתחילת השנה.
מנייה נוספת שמפרסמת דוחות הייתה מניית מבטח שמיר שעולה ב ,8.13% -מניית החברה המשקיעה בחברות נדל"ן,
טכנולוגיה ותקשורת משלימה עליה של כ 35% -מתחילת השנה .מניית חברת מלח העוסקת בין היתר בשיווק של מלח
והשבחת מים ,רשמה עליה של  8.32%במהלך השבוע בציפייה לדוחות שפורסמו ביום חמישי לקראת סגירת המסחר,
מניית מלח מציגה עליה של  16.37%בחודש מאי .חברת גרנית הכרמל רשמה ברבעון הראשון של שנת  2007רווח נקי של
 7מיליון  ₪לעומת הפסד של  6מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,מניית החברה אשר שולטת בין היתר בחברות סונול,
סופרגז וטמבור מגיבה לדו"ח בעליה של  .8.87%מניית חברת מגדל ביטוח העוסקת בתחום ביטוח חיים ,ביטוח כללי
ובפעילויות שוק ההון מציגה דו"ח מרשים לרבעון הראשון של שנת  ,2007בדו"ח ,מגדל ביטוח מדווחת על זינוק של 79%
ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,מניית החברה מגיבה בעליה של  7.25%ומשלימה עליה של כ 29% -מתחילת
השנה .מניית חברת אלקטרה נדל"ן העוסקת בנדל"ן מניב בישראל בחו"ל רושמת עליה של  10.06%לאחר הודעת החברה
על רכישת  70%ב 10 -נכסים מניבים בהולנד וגרמני בשווי של  278.9מיליון אירו.

גם השבוע ,את התנודות המרשימות ביותר קבעו מניות היתר .חברת הנדל"ן מנרב הודיעה השבוע כי חברת מנרב הנדסה
אשר בבעלותה זכתה במכרז שפרסמה חברה ממשלתית גדולה להקמת מבנה ,החברה ציינה כי ההכנסות של מנרב הנדסה
צפויות להגיע לכ 51 -מיליון  ,₪בנוסף מדווחת חברת מנרב בדו"ח לרבעון הראשון של שנת  2007על עליה של 131%
ברווח הנקי לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד ,מניית החברה הגיבה לדו"ח ולהודעה בעליה שבועית של .18.19%
מניית חברת דגם מערכות העוסקת בפיתוח ויצור מערכות הדרכה לתחומי הטכנולוגיה רושמת עליה של  36.25%בליווי
מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל עקב פרסום עסקה על רכישת החברה על ידי חברת  ISG Capitalבשליטתו של מר' אדם
אופק .מניית חברת מיקרומדיק העוסקת בפיתוח מוצר רפואי לטיפול בעיניים צונחת השבוע ב 16.21% -לאחר הודעה כי
הרשות לניירות ערך פותחת בחקירה בעניין החברה ופרסום כי ביום שלישי האחרון עצרה הרשות לני"ע את מנכ"ל החברה
בחשד לשימוש במידע פנים .מניית חברת חופית העוסקת ביצור מכלים פלסטיים ,שוחות בקרה לביוב ותשתית ,מכלי אחסון
לנוזלים ולמזון ומוצרי בטיחות בדרכים ,רושמת עליה של  24.44%לאחר הצגת תוצאות האסיפה הכללית מיום ראשון והצגת
הדוח רבעון ראשון לשנת  2007ביום חמישי .מניית חברת קווליטאו העוסקת בפיתוח ,יצור ושיווק של ציוד בדיקה לתעשיית
המוליכים למחצה רושמת ירידה של  15.31%עקב פרסום דו"ח רבעון ראשון לשנת  .2007מנייה נוספת שהציגה דו"ח
הייתה מניית חברת וורלד ספנות שעולה בכ –  22%במהלך השבוע.

מניית חברת אלקטרה צריכה המפעילה את רשתות שקם אלקטריק ,סנסור ומחסני חשמל רושמת עליה של כ13.5% -
לאחר פרסום כי גרשון זלקינד רוצה למחוק את החברה מהמסחר ולהפוך אותה לפרטית ,אלקו החזקות פרסמה השבוע
הצעת רכש למניות החברה לפי מחיר של  42שקל למניה ,כיום אלקו מחזיקה ב 77.5% -אחוז מהחברה וזקוקה להגיע ל-
 95%מכלל המניות על מנת לבצע מחיקה של החברה מהמסחר בבורסה .מנייה נוספת אשר מקבלת הצעת רכש בעקבות
ניסיון מחיקה שלה מהבורסה היא חברת דש השקעות ,חברת דש איפקס המחזיקה כ 87% -ממניות החברה הודיעה כי
מעונינת לרכוש עוד  769אלף ממניות דש השקעות במחיר של  61שקלים למניה ,מניית החברה הגיבה בעליה שבועית של
כ 21% -בעקבות הודעה זאת .מניית חברת ההלבשה פולגת ממשיכה לרשום ירידות חדות כאשר יורדת ב,13.43% -
בחודש האחרון רושמות מניות החברה ירידה של כ 24% -בעיקר בעקבות פרסומם של הדוחות החלשים לרבעון זה בשבוע
שעבר .מניית חברת אספן נכנסים העוסקת ביזום ,הקמה וניהול של קניונים ,מרכזים מסחריים ,ובני משרדים רושמת
השבוע עליה של  22.08%בעקבות הפרסום ביום שני כי איש הנדל"ן הקנדי הרשי פרידמן רכש את השליטה בחברה תמורת
כ 105 -מיליון  .₪מניית חברת חיון העוסקת בין היתר בשיווק התקנה ואחזקה של מחשבים אישיים ,תוכנות ורשתות
תקשורת ממשיכה לרשום תנודות מרשימות כאשר עולה השבוע בכ 15% -בין היתר בעקבות פרסום הדו"ח לרבעון זה.
מניית חברת הנדל"ן אוסיף אשר נרכשה לאחרונה על ידי המיליארדר ארקדיי גאידמק רשמה עליה של  18.37%בעקבות
פרסום הדו"ח לרבעון הראשון השנה ,בדו"ח מציגה אוסיף גידול של כ 20% -בהכנסות ,מניית אוסיף משלימה עליה של כ-
 109%מתחילת השנה .מניית חברת בי קונטקט העוסקת בתחומי התוכן והפרסום הסלולריים רשמה עליה של 9.25%
לאחר שכל השבוע התאפיין בירידות וביום חמישי הצליחה לשנות כיוון ועלתה בכ 24% -עקב פירסום החברה על מו"מ
לרכישת  51%בחברת מינטמרק העוסקת בתחום התוכן והאינטרנט הסלולרי ובמיוחד עקב ראיון מרשים עם מנכ"ל החברה
באתר ביזפורטל.

מייל לתגובות על הפינה Sponser@sponser.co.il :או ofirw7@gmail.com

על רגל אחת
קמהדע ( -)1094119מניית יתר בעלת מחזורי מסחר בינוניים -גבוהים .המניה עלתה השבוע כ  4.5אחוז בליווי מחזור שבועי
ער .תצורת המתנדים בגרף היומי מראים על אפשרות לתחילת תנועה עולה .לדעתנו כניסה אגרסיבית תתאפשר ברמת
המחירים הנוכחית כאשר סולידיים ימתינו לפריצת השיא ב  3400הסטופ ימוקם בסגירה ברורה מתמת ל .3060
מעברות ( -)528018מניית יתר בעלת מחזורי מסחר בינוניים -גבוהים .המניה עלתה השבוע כ 7.5 -אחוז וביום המסחר
האחרון פרצה את שיא כל הזמנים בליווי מחזור מסחר ער וע"י גאפ (פער מחירים) עולה .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה
מעניינת ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לגאפ הפריצה בשער .3890
יואל ( -)583013מניית יתר  30בעלת סחירות גבוהה .המניה עלתה השבוע מעל כ 10% -בליווי מחזורי מסחר בינוניים
ומתקרבת לשיא ברמת  8899בו פגשה ביום המסחר האחרון .סגירה מעל הרמה הנ"ל בליווי מחזור תיתן אפשרות כניסה נוחה
למניה.
נפטא ( -)643015מניית יתר  30בעלת מחזורי מסחר נמוכים .המניה סגרה ביום המסחר האחרון מעל לשיא השיאים ב 272
בליווי מחזור מסחר בינוני ובכך נתנה אפשרות כניסה עם יעד ראשון סביב .310
קרדן אן וי ( -)1087949המניה קרובה להתנגדות שיא כל הזמנים ברמת  7700נק' סגירה ברורה מעל לרמה הנ"ל בליווי
מחזור תיתן אפשרות כניסה נוחה למניה שהיעד לטווח בינוני הוא .8950

הנפקות חדשות במיקוד
פריזמה תעודות סל מבית ההשקעות פריזמה ,מנפיקה מספר תעודות חדשות המצטרפות לתעודות הקיימות ומנוהלת על ידה.
בעבר הנפיקה החברה  4סדרות של תעודות סל על מדדי  , MSCIובכך נכנסה לתחום תעודות הסל המתפתח בארץ ובעולם
מדד ה MSCI -הינו אחד מהמובילים בעולם והוא מייצג מדדי מניות גלובאליים פופולאריים.
 ,)MSCI )Morgan Stanley Capital Internationalהינו הגוף הראשון בעולם שהחל ,עוד בשנת  ,1969לפרסם משפחת
מדדים גלובאלית והוא משקף  70%מכל המשקיעים המוסדיים בעולם.
פריזמה MSCI EUROPE INDEX
מדד הכולל מניות של חברות הנסחרות ב -16מדינות אירופאיות ומשקף את ביצועי המניות הניתנות להשקעה על ידי זרים
בהן.
המדינות בעלות המשקל הרב ביותר במדד :בריטניה ,צרפת ,גרמניה ושוויץ בנוסף נכללות גם :אוסטריה ,בלגיה ,דנמרק,
פינלנד,יוון ,אירלנד ,איטליה ,הולנד ,פורטוגל ,ספרד ושבדיה.
הסקטורים הבולטים במדד :פיננסים ,אנרגיה תעשיה ומוצרי צריכה.
המניות העיקריות במדדHSBC, BP, VODAFONE, NESTLE, UBS :
16.49% :2006
תשואות המדד22.77% :2005 :
פריזמה MSCI EASTERN EUROPE INDEX
המדד כולל כיום מניות של חברות הנסחרות ב -4ממדינות מזרח אירופה ומשקף את ביצועי המניות הניתנות להשקעה ע"י זרים
בהן.
המדינות הנכללות במדד :רוסיה ( 75%משקל במדד) ,פולין ,צ'כיה והונגריה
סקטורים בולטים במדד :אנרגיה (יותר מ ,)-50%פיננסים ותקשורת
המניות העיקריותOTP BANK, GAZPROM, SBERBANK RUSSIA :
43.63% :2006
תשואות המדד46.9% :2005 :
פריזמה MSCI BRAZIL INDEX
המדד כולל מניות חברות ברזילאיות הנסחרות בבורסת סאן פאולו בברזיל.
סקטורים בולטים במדד :אנרגיה ,חומרים ,פיננסים.
מניות בולטות במדדPETROBRAS, VALE DO RIO DOCE PNA :
תשואות המדד40.52% :2006 49.96% :2005 :
פריזמה MSCI INDIA INDEX

המדד כולל מניות של חברות הודיות הנסחרות בבורסות  NSEו  MUMBAIבהודו .המדד מייצג חברות הודיות הניתנות
להשקעה ע"י משקיעים זרים.
סקטורים בולטים במדד :מערכות מידע ,פיננסים ואנרגיה.
מניות בולטות במדדTATA MOTORS, ICICI BANK, INFOSYS TECH :
46.47% :2006 40.17% :2005
תשואות המדד:
פריזמה MSCI SOUTH AFRICA INDEX
המדד כולל מניות של חברות דרום אפריקאיות הנסחרות בבורסת יוהנסבורג בדרום אפריקה .המדד מייצג חברות דרום
אפריקאיות הניתנות להשקעה ע"י משקיעים זרים.
סקטורים בולטים במדד :חומרים ,פיננסים ומוצריה צריכה
מניות בולטות במדד,SASOL, GOLD FIELDS :
30.34% :2006 39.63% :2005
תשואות המדד:
פריזמה MSCI TURKEY INDEX
המדד כולל מניות של חברות טורקיות הנסחרות בבורסת איסטנבול בטורקיה.
הסקטורים הבולטים במדד :פיננסים (יותר מ ,)-50%מוצרי צריכה
מניות בולטות במדדAKBANK, ANADOLU EFES :
תשואות המדד4.85%- :2006 51.94% :2005 :

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.

