הסקירה השבועית של ספונסר – 16.06.2007
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 תנודתי עם סיום חיובי עבר על הבורסה המקומית ,המדדים המובילים סיימו בירידות
שערים כאשר מדד ת"א  75הוביל את הירידות כשרשם ירידה של כמעט מ 2% -במשך השבוע .מאידך ,רשם מדד התל-טק 15
עלייה של כ .0.9% -מחזורי המסחר היו גבוהים – המחזור היומי הממוצע עמד על כ -2מיליארד שקל.
יום ראשון נפתח בירידות שערים של כאחוז בממוצע בהמשך לירידות שנרשמו בסוף השבוע שחלף בעקבות העלייה בתשואות
על האג"ח האמריקאי והפדיונות בשוק האג"ח המקומי .המגמה השלילית החריפה בשעות הבוקר ובשעה  13.00מדד המעוף
רשם את השפל היומי בירידה של כמעט  2%כאשר במקביל מדד הנדל"ן ומדד ת"א  75רשמו ירידה חדה יותר .ברקע נודע
שגאיידמק השתלט גם על חברת טיב טעם ושנוחי דנקנר ויצחק תשובה ישתפו פעולה בפרויקט "פלאזה" המורחב בלאס וגאס,
בהמשך היום המדדים התהפכו כלפי מעלה עד לשעת הנעילה כאשר מדד המעוף כמעט ומחק את הירידה החדה שנרשמה
בשעות הבוקר .המגמה השלילית נמשכה גם ברוב שעות המסחר של יום שני לאחר שבשעות הצהריים המדדים עברו לירידות
חדות בעקבות עדכון של משרד האוצר לשנת  2008שפרסם כי הצמיחה הצפויה תעמוד על  4.2%בלבד אולם שוב לקראת
סיום חזרו להיסחר בטריטוריה החיובית ,למעט מדד הבנקים שננעל בירידה.
ביום שלישי המדדים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית ולקראת סיום הירידות התעצמו בהובלה של מניות
הבנקים .טבע ריכזה עניין רב ,כאשר הערכות האנליסטים הן שסלילת הדרך לשיווק הלוטרל הגנרית תסייע לרווחי  ,2008רוב
בתי ההשקעות העלו את מחירי היעד למניה .המומנטום השלילי נמשך גם ביום רביעי לאורך רוב שעות המסחר ולקראת סיום
המדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת ,מדד הבנקים עבר לעליה של למעלה מאחוז ומשך את מדד המעו"ף אל הצד החיובי
ושאר המדדים חתמו בירידות .אורמת בלטה בעלייה חדה של כ 12% -על רקע רכישה של מאות מיליונים ע"י חברת גזית אינק.
במחיר של  11%מעל מחיר המניה בבורסה נכון לאותו יום .ברקע אייביאי יצאו בהמלצת קניה חזקה למניה.
ביום חמישי המדדים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהתאם לעליות שנרשמו יום קודם לכן בשווקי ארה"ב
כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים בזירה הכלכלית .בשעות אחר הצהריים העליות התחזקו לאחר פרסום מדד המחירים
ליצרן בארה"ב ופתיחה חיובית של המדדים מעבר לים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.33% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.71% -מדד הבנקים ירד ב ,1.41% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.92%ומנגד מדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.88%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה
שבועית של  1.04%לרמה של  4.183ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור בשבוע החולף ירידות שערים קלות לאחר שבוע מסחר תנודתי מהרגיל ,המדד נתמך
ברמת התמיכה השוכנת ב 1080 -נקודות ואף הצליח לחזור מעל ההתנגדות ברמת  1100הנקודות .לדעתנו יש להשאר עם
חשיפה סבירה ( )60%-70%אך זהירה לשוק המנייתי ובעיקר לתחום הנדל"ן ולהמתין להתפתחויות.
שקל-דולר – הדולר המשיך לרשום גם בשבוע החולף עליות שערים של כ 1% -למרות שנחלש מעט לקראת סופו ושערו היציג
נקבע ברמה של  4.175ש"ח לדולר .דעתנו נותרה בעינו וכעת נראה כי הדולר יעצור "לנוח" ויתממש מעט לאחר העלייה החדה
כאשר היעד לעליות לטווח הארוך יותר הוא  4.30ש"ח לדולר.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק פתח את שבוע המסחר בירידה של  0.9%בעקבות עליה בתשואות האג"ח ל 10 -שנים ,אולם
בהמשך השבוע רשם עליות שערים וננעל ברמת שיא שנתי חדש ב 2627 -נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה .ביום המסחר
האחרון (שישי) המדד פתח את המסחר בעליה של כאחוז על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן אשר רשם עליה של 0.7%
לעומת  0.6%וליבת המדד עלתה ב 0.1% -בלבד כאשר צפי האנליסטים עמד על  .0.2%ההפתעה בנתונים אלו הביאה לעליה
החדה במדד כשברקע פקיעת האופציות לחודש יוני .הנר אשר נוצר ביום שישי הינו נר פטיש בליווי מחזור מסחר גבוה ומרמז
על אפשרות להיפוך אם יתקבל נר שלילי בטווח של  2ימי המסחר הקרובים והמדד לא ינעל בשיא חדש ובכך יצור את תבנית
"איש תלוי"  .נסיגה אל עבר רמת ה 2600 -עשויה להביא להמשך המגמה החיובית אולם שבירה של רמה זו תהווה סממן דובי
ותחזיר את המדד אל עבר רף ה 2550 -נקודות.
 – S&P 500מדד ה S&P -זינק השבוע ב 1.7% -בהתאם לנתוני המאקרו שפורסמו במהלך שבוע המסחר אולם לא הצליח
לשבור את רמת השיא ב 1540 -ביום המסחר האחרון (שישי) ונסוג חזרה .הצפי הוא שהמדד ירשום שיא חדש בטרם כאשר
התבססות מעל רמת ה 1530 -נקודות תגדיל את הסיכוי להמשך המהלך החיובי.
מדד ( DAXגרמניה) – לאחר מימוש חד שעבר המדד כשהגיע לרמת  8000הנקודות נרשמו עליות חדות של כ 4.5% -ביומיים
האחרונים וביום שישי הוא אף סיים בשיא חדש ובכך התקבל איתות קניה טכני .סגירה חיובית נוספת ביום המסחר הבא תאשר
את חזרתה של המגמה החיובית ואנחנו צופים עליות נוספות בימים הקרובים.
נפט -הנפט חתם את שבוע מסחר חיובי בעליה של  5%על רקע החשש ממחסור בבנזין בחודשי הקיץ שבפתח ודו"ח המלאים
מיום רביעי אשר בו נמסר כי בתי הזיקוק ניצלו רק  89.2%מהתפוקה .טכנית הנפט פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ב-

 $69.9ובכך סיים את הדשדוש הממושך .מחיר יעד התבנית סומן ב .$72.3 -ותרחיש הגיוני לשבוע הקרוב הוא נסיגה אל עבר
רמת הפריצה כהתבססות לפני תחילת המהלך העולה.

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 מספר חודשים ,רכשה תמורת  3.4מליון דולרים ,כ 34% -בחברת אקוויז הישראלית העוסקת בתחום .ממשיכה איתנו
במדור מהשבועות האחרונים  http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=3023מי שיצא בנקודות הסטופ שהצבנו
ברמת  6450יכול היה לחסוך לעצמו כמעט  10%לשער הסגירה של יום המסחר האחרון .לאחר מימוש המניה מגיעה
להתנגדות הקשה שנפרצה ב  5600ונתמכה מעליה נכון לשבוע האחרון .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה אגרסיבית ברמת
המחירים הנוכחית עם סטופ בסגירה ברורה מתחת ל .5600 -מתנדים מסתובבים למעלה ומתחילים לקבל צורה חיובית.
קרדן אן וי ( -)1087949חברת השקעות ואחזקות אשר פועלת באמצעות חברות בנות וקשורות במספר תחומי פעילות :נדל”ן
(באמצעות קבוצת  ,GTCעוסקת בייזום ,פיתוח ,בנייה ,השכרה ומכירה של נדל”ן בשבע מדינות באירופה) ,מתן שירותים
פיננסיים בארצות אירופה ,תשתיות (באמצעות ( , Tahal Groupמסחר במוצרי צריכה באמצעות שתי חברות (UMI -יבוא
ושיווק כלי רכב מתוצרת  )General Motorsו -אס.אף.די.אי (יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה) ותקשורת וטכנולוגיות
(בעיקר באמצעות קרדן תקשורת וקרדן טכנולוגיות) .בשבוע שעבר כשלה המניה בפריצת השיא ברמת  7700נק' והתממשה
עד לאזור התמיכה סביב  .7000-6950ניתן לראות מהגרף שהמניה נעלה בתעלה אופקית עם ההתנגדויות הנ"ל בקצוות,
שבירה או פריצה של התעלה יכולה להוציא מהלך לאחד הכיוונים.
דיסקונט א ( -)691212קבוצת הבנק פועלת באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל ,בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים
פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות,
קופות גמל  ,קרנות השתלמות וליסינג .בינואר  2006הושלמה עיסקה במסגרתה רכשה קבוצת ברונפמן כ -26%מהבנק.
המניה נמצאת קרוב לאזור תמיכה אופקי ב  775-780אשר תמך בה מספר פעמים בעבר .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה
אגרסיבית ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה ברורה מתחת לרמה הנ"ל .מתנדים עדיין שליליים ולא נותנים
איתות כניסה.
אלרון ( -)749077החברה בשליטת קבוצת אידיבי ,מחזיקה במספר חברות משמעותיות בפורטפוליו שלה ,ובינהן :גיוון
אימג’ינג' ,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 .חברת אייביאיי
פרסמה השבוע המלצת קניה למניה עם יעד של  18$לאחר הירידות החדות שחוו המשקיעים מתחילת החודש .טכנית ניתן
לראות כי המניה נתמכה בצורה מרשימה ברמת  5600הנקודות ומשם רשמה עליות חדות ביום חמישי ולדעתנו היא צפויה
להמשיך ולבלוט לחיוב בשבועות הקרובים.
סקופ ( – )288019החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות (לדוג’ נירוסטה ,סגסוגת ניקל ,אלומיניום,
פלדה ,פליז ,נחושת ועוד) .לחברה מוצרים רבים המשמשים ענפים שונים ומגוונים (לדוג’ ענף המזון ,תרופות ,כימיה ,מחצבים,
אלקטרוניקה ,מיזוג אוויר ,תשתיות ועוד) .לחברה לקוחות בישראל ובחו”ל ,כאשר היא משווקת ליצוא במדינות רבות באירופה
ובאסיה .המניה נסחרה השבוע במומנטום שלילי והגיעה לרמת התמיכה האופקית השוכנת ב 10100 -נקודות .היפוך מעל רמת
תמיכה זו ובליווי של מחזור מסחר גבוה תהווה איתות חיובי לתחילת מהלך עולה כשבשל ראשון המניה תתמודד עם קו
ההתנגדות היורד המתואר בגרף סביב רמת ה 11000 -נקודות.
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 .המניה נסחרת מתחילת חודש יוני במגמה
שלילית לאחר שנכשלה בפריצה של אזור ההתנגדות סביב רמת ה 5900 -נקודות וביום המסחר האחרון המניה ננעלה על קו
המגמה/תמיכה עולה לכן היפוך מעל רמה זו תהווה איתות חיובי לחזרה לרף ה 5600 -נקודות .למחזיקי המניה קיימת תמיכה
נוספת סביב רף ה 5200 -נקודות.
ביו לייט ( – )1095223החברה הינה חברת החזקות וניהול שהתאגדה ב .-25.4.05כחברה פרטית ובדצמבר  2005הנפיקה
את מניותיה בבורסה לניירות ערך בת”א .התחום היחיד בו עוסקת ביו לייט הינו תחום מחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים
ותרופות באמצעות ארבע חברות בנות .מניית ביו לייט נסחרת במגמה שלילית ,אולם השבוע המניה רשמה התבססות מעל
רמת התמיכה האופקית ברמת ה 300 -נקודות ורכזה מחזורי מסחר גבוהים יחסית לממוצע התקופתי.בימיל שלישי וחמישי
המניה נכשלה בפריצה של קו ההתנגדות ב 317 -נקודות לכן יש להמתין לפריצה של רמה זו שתהווה איתות חיובי שעשויה
להביא לעליה ליעד הקרוב ב 339.70 -נקודות .מתנד הסטוכסטי נע בתצורה חיובית התומכת בהיפוך מעל רמת ה300 -
נקודות.
טבע ( – )TEVAמניית טבע דשדשה השבוע כפי שצפינו בסקירה האחרונה כשברקע ביטול צו המניעה ע"י בית המשפט
למכירה של תרופת ה .lotrel -טכנית נראה כי פניה של טבע כלפי מעלה .בשלב ראשון תתמודד עם ההתנגדות הקרובה ב-
 $40.8ואחריה אזור ההתנגדות סביב רמת ה.$42 -

 – )PG )Procter & gamble Coהחברה אמריקאית בין-לאומית המייצרת ומשווקת מגוון רב של מוצרי צריכה .טכנית המניה
נסחרת בתצורה של משולש ומתכנסת לקראת תנועה כאשר הצפי הוא פריצה של קו ההתנגדות שנע סביב רמת ה.$64 -
פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי להמשך המגמה העולה שהחלה בשנת  .2002יעד התבנית סומן ב.$69 -

16.06.07
כתב :אופיר ויסלברגר ("אורקל")
בסיכום שבוע מסחר הפכפך בבורסת תל-אביב שהתאפיין בתנודתיות רבה ,סיים מדד המעוף בירידה מינורית של .0.33%
המדדים שבלטו במיוחד היו מדד הבנקים שרשם ירידה של  1.41%ומדד נדלן  15שאיבד מערכו  0.92%ומשלים ירידה של
 5.14%מתחילת החודש ,המחזור היומי הממוצע רשם עליה קלה גם השבוע ועמד על  1.96מיליארד . ₪
ברחבי העולם ,מדד סין שנחאי רשם עליה של  5.62%לאחר שבועיים רצופים של ירידות ,מדד הדקס הגרמני מציג עליה
שבועית יפה של כ 5.8% -זאת לאחר שאיבד מערכו בשבוע שעבר . 4.97%
בארצות הברית ,מדד הנאסד"ק רשם עליה של כ 1.8% -ואילו מדד הדאו ג'ונס מסיים בעליה של כ 1.5% -על רקע נתוני
אינפלציה טובים שפורסמו ביום שישי האחרון.

שינוי מתחילת החודש

שינוי שבועי
ת"א 25

1.69%-

0.33%-

1.63%5.14%-

0.62%0.92%-

נדלן 15

1.78%2.75%-

1.41%3.00%-

מדד הבנקים
יתר 30

0.89%-

0.51%-

ת"א 100

מדד כללי

בשוק המט"ח ,הדולר שממשיך להתחזק השבוע כנגד האירו בעולם נחלש מול השקל ב ,0.94% -האירו גם הוא נחלש מול
השקל ומאבד מערכו .1.18%
שינוי מתחילת החודש

שינוי שבועי

2.69%+

0.94%-

1.59%+

1.18%-

מטבע
דולר
אירו

המניות שהיו השבוע באור הזרקורים...
את העלייה המרשימה של השבוע רשמה מניית אנטר הולדינגס  ,מניית החברה המחזיקה כ 10% -מפריזמה ועוסקת
במרכזיות תקשורת ובשוק ההון רשמה עליה של  42.97%לאחר ההודעה על עסקת מכירת החלק המחוזק בטיב טעם
למיליארדר ארקדיי גאידמק בשווי של  100מליון דולר.

ממדד ת"א  25בלטו השבוע באור הזרקורים מספר מניות ,מניית חברת אורמת העוסקת בין היתר בפיתוח פרויקטים של
אנרגיה חלופית זינקה ביום רביעי האחרון בכ 12% -לאחר ההודעה כי חברת גזית אינק הישראלית רכשה  7.2%ממניות
החברה לפי מחיר ממוצע של  ₪ 47.91למניה ,למרות שעלתה ביום רביעי בכ 12% -סיימה אורמת את השבוע בעליה של
 4.02%בלבד עקב הירידות בתחילת השבוע .מניית חברת הראל השקעות המחזיקה בחברות הביטוח הראל ,דקלה ובססח
ועוסקת בתחומי הפנסיה ,שוק ההון ונדלן מניב רשמה ירידה של  6.55%בין היתר עקב יציאתה המשוערת ממדד המעוף
בקרוב .מניית חברת כלל עסקי ביטוח העוסקת בביטוח חיים ,ביטוח כללי וביטוח אשראי המשיכה להתממש גם השבוע עם
ירידה של  6.39%ומשלימה ירידה של  10.54%בשבועיים האחרונים.

ממדד ת"א  75בלטו השבוע במיוחד שלוש מניות .הראשונה ,מניית חברת התעופה אל על שרשמה עליה של  8.79%בליווי
מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל ללא כל סיבה מיוחדת .מנייה נוספת שרשמה תנודה ללא כל הודעה מיוחדת הייתה מניית
פניקס  1מניית החברה המחזיקה באקסלנס ומהדרין רושמת ירידה של  8.23%בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע,
מניית חברת רבוע כחול העוסקת במכירה קמעונאית של מזון ברשתות מגה ,סופר סנטר ושפע שוק ,ושולטת ברבוע כחול
נדל"ן ורבוע נכסים רשמה ירידה של  ,8.85%בית השקעות לידר העריכו במהלך השבוע כי המהלך של גאידמק בטיב טעם
יאלץ את הרבוע הכחול להוריד מחירים מה שגרם לירידה בערך המניה השבוע.
השבוע כמו בכל שבוע את התנודות המרשימות ביותר הציגו מניות היתר .מניית חברת טיב טעם המפעילה רשת חנויות מזון
ומשקיעה בחברות שונות רושמת זינוק ביום ראשון האחרון של  47.53%לאחר הידיעה כי החברה תהיה חלק ממסע הקניות
של גאידמק שרוכש את השליטה ברשת טיב טעם בפרמיה של מעל  .80%במהלך השבוע התממשה המניה וירדה לאחר
מספר הודעות בתקשורת שגרמו בעיקר לבהלה אצל המשקיעים מחשש לחוסר יציבות בחברה ,את השבוע סיימה מניית טיב
טעם בעליה של  10.49%בלבד .מניית חברת סאפיינס הדואלית העוסקת בפתוח ואספקת פתרונות תוכנה לתחומים
הפיננסים הודיעה בתחילת השבוע על השלמת גיוס של  20מליון דולרים,בהמשך השבוע ביצעה רכישה עצמית של אג"ח
בהיקף של  11.3מליון  ₪ובכך מנצלת את כספי הגיוס לצמצום חובותיה למשקיעים מוסדיים בישראל ,מניית החברה הגיבה
להודעות במהלך השבוע כאשר רשמה עליה של  45.45%ומשלימה עליה של כ -100%מתחילת חודש מאי .מניית וורלד
ספנות שממשיכה להפגין חוסר יציבות רושמת ירידה של  22.14%זאת לאחר עליה של כ 58% -בשלושת השבועות
האחרונים .מנייה נוספת שממשיכה להפגין חוסר יציבות הייתה מניית אופטימה ,מניית החברה העוסקת ביזום ,פיתוח
ובניית פרוייקטים של נדל"ן למגורים ,משרדים ושטחי מסחר להשכרה רושמת ירידה של  16.39%זאת לאחר עליה של כ-
 100%מתחילת השנה .מניית חברת צאם העוסקת בין היתר בשיווק ביצים שהוזכרה בשבוע כחברה פוטנציאלית עבור
גאידמק לרכישה דיווחה ביום שלישי האחרון כי נציגו של גאידמק פנה אל החברה בעניין רכישה אפשרית ,מניית החברה
הגביה בזינוק של כ 34% -בתוך רגעים ספורים ,לאחר הודעת גאידמק כי הוא מכחיש כי מתנהלים מגעים עם צאם ירדה
מניית החברה ואף סיימה את יום שלישי כמעט ללא שינוי ,את השבוע סיימה מניית צאם בעלייה של  11.36%בליווי מחזורי
מסחר הגבוהים מהרגיל .מניית חברת גילאון שנרכשה בשבוע שעבר על ידי גאידמק ועוסקת בין היתר בשוק ההון המשיכה
להפגין חוסר יציבות כאשר ירדה השבוע ב .16.76% -מניית חברת בוני תיכון העוסקת ביזום ובניית פרויקטים של בנייה
למגורים הפגינה עוצמה כאשר עלתה ב 26.89% -בליווי מחזורי מסחר הגבוהים מהרגיל ,מניית החברה שמשלימה עליה
של כ 140% -מתחילת השנה קיבלה השבוע המלצת קניה מ IBI -במחיר יעד של  30.1שקל ,גבוה בכ 35% -ממחיר
המניה כיום ,בנוסף הודיעה החברה על עסקה בהיקף של  14.5מליון אירו בהונגריה .מניית חברת ספקטרוניקס העוסקת
בפיתוח ,יצור ושיווק מערכות גילוי להבות וגזים וכיבוי אש לשימושים צבאיים ואזרחיים רושמת עליה של  18.4%לאחר
כניסת חברת אינספייר השקעות כבעל עניין בחברה בתחילת השבוע .מניית חברת לודן העוסקת במתן שירותי הנדסה,ניהול
פרויקטים ובתחום התוכנה רושמת עליה של  20.08%ומשלימה עליה של כ 125% -מתחילת השנה ,לודן הודיעה כי שותף
אסטרטגי ישקיע  5מליון דולר בחברת הבת שלה לקסטרן שפיתחה טכנולוגיה ייחודית לטיפול בפליטת גזים וזיהום אוויר מה
שהוביל לזינוק מרשים בשווי מניית החברה.
.
מייל לתגובות Sponser@sponser.co.il :או ofirw7@gmail.com

על רגל אחת
ביולייט ( -)1095223ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים .מי שקרה את הסקירה שלנו לפני כחודשיים
 http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2847ויצא בנקודת הסטופ חסך לעצמו הרבה כסף ,המניה ירדה מאז
מעל ל 25% -חלק מזה בגלל המרת אג"ח כפויה מלפני כשלושה שבועות .המניה הגיעה השבוע לתמיכה אופקית באזור 300
נק' משם יצא המהלך האחרון אל עבר  .460לדעתנו קיימת אפשרות כניסה מעניינת אך מעט אגרסיבית ברמת המחירים
הנוכחית עם סטופ ברור בסגירה מתחת ל  300נק'.

אמות ( -)1097278המניה נתמכת באזור השפל האחרון מאמצע מאי וחוזרת לעלות ביום המסחר האחרון במחזור ערני
לתקופה האחרונה .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה אגרסיבית ברמת המחיר הנוכחית עם סטופ בסגירה ברורה מתחת ל .1322
כלכלית ירושלים ( -)198010ביום רביעי המניה נתמכה בשפל האחרון ( )8750וחזרה לעליות בליווי מחזור מחסר גבוה
מהירידות האחרונות .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה אגרסיבית ברמת המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת
לרמה הנ"ל.
מי עדן ( -)404012חוזרת אלנו למדור לאחר היעדרות קצרה . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=3059
המניה חזרה לעליות ביום המסחר האחרון נגעה ברמת ההתנגדות האופקית ב 4500 -וסגרה מתחת .לדעתנו קיימת אפשרות
כניסה אגרסיבית ברמת המחירים הנוכחית עם סטופ ב  4200סולידיים ימתינו לסגירה ברורה מעל להתנגדות הנ"ל.

השקעה בשווקים בינלאומיים
השקעה בשווקים בינלאומיים מאפשרת למשקיע המקומי ,פיזור הסיכונים והבאת התיק לתשואה גבוה תוך מינימום סיכון.
ישנם מספר דרכים להשקעה בשווקים הבינלאומיים ,דרך מנהל תיקים ,קרנות נאמנות ,רכישת מניות בשיטת ,stock picking
רכישת אגרות חוב ממשלתיות וחברות בינלאומיות ,מוצרים מובנים כאלו ואחרים  ,רכישת תעודות סל הנסחרות בשקלים
בבורסה המקומית ותעודות  ETFהנסחרות בחו"ל ועליהם נתמקד בסקירה זו.
 )ETF )Exchange Traded Fundsהינו כלי השקעה הנותן פיזור רחב לשווקים וסקטורים שונים .זהו בעצם קרן אינדקס או
תעודת סל הרשומה למסחר בחו"ל ,וניתן לסחור בהם בזמן אמת .מכשיר זה מאפשר הצמדה מלאה למדד של מניות /אגרות
חוב/סחורות .הוא מאפשר גישה לסוגי השקעה שונים ,מגוון סקטורים ממגוון שווקים .ישנם יותר מ  -1200תעודות  ETFבכל
העולם ואין כמעט מגזר שאין עליו כיום תעודת סל.
היכן נסחרות התעודות? יותר ממחצית התעודות נסחרות בבורסות ארה"ב השונות (  )AMEX, NYSE, NASDAQוגם
בשווקים בינלאומים אחרים כגון קנדה ,לונדון ,פריס ,גרמניה הונג קונג וכו'.
מהן יתרונות ה? ETF-
מכשיר זה נותן נזילות וסחירות מיידית תוך קנייה ומכירה במסחר הרציף .כמו כן מאפשר פיזור השקעות נרחב ברכישת נייר
אחד .דמי הניהול של התעודה נמוכים יחסית לקרנות נאמנות ישראליות וזרות בשילוב עם תשואות גבוהות מרוב הקרנות .כמו
כן מאפשר קבלת דיבידנד וריביות בהתאם לתעודה.
מה הסיכונים הכרוכים בהשקעה ב? ETF-
מכשיר זה אינו נטול סיכונים ,סיכוני מטבע ,סיכוני השוק בהן מושקעת התעודה ,פערים בשעות המסחר וניהול פסיבי הן
הסכנות העיקריות של המכשיר ולמרות זאת הוא כלי אפקטיבי להשקעה למשקיע הממוצע.
דוגמא ל -2תעודות בולטות בתחום:
 SPDR TRUSTשל  STANDARD & POORSמחזיקה ב -500חברות הכלולות במדד  s&p 500מתוך מטרה לספק
למשקיע הצמדה למחיר ולתשואת הביצוע של המדד .כמו כן מאפשרת קבלת דיבידנד באופן יחסי למשקל המניות מדי רבעון.
תשואת התעודה ב -10השנים האחרונות 83.5%
 – POWERSHARES QQQQמייצג את  100החברות הכלולת במדד נסדאק  100עם מחזור ממוצע יומי של  5.4מיליארד
דולר .שיעור השינוי ב -5השנים האחרונות30.8% :
למה להשקיע ב ETF-בחול ולא בתעודות הסל הנסחרות בשוק ההון המקומי (כמו קסם תכלית ומבט)?
ישנם מספר סיבות בגללן ניתן עדיפות לתעודות הנסחרות בחול .סיבה ראשונה ,דמי הניהול הנמוכים יותר בתעודות אלה:
(בחו"ל עד  0.6%בארץ עד  ,)1.5%-2%כמו כן הדיבידנד מחולק במלואו בחו"ל ובארץ חלק מהדיבידנד מהווה בדרך כלל
עמלה למנפיק גם אם מצויין כי אין דמי ניהול .סיבה שנייה ,ההצמדה למדד כמעט מלאה לאורך כל שעות המסחר בעוד
בתעודות הנסחרות בישראל ישנה בעיה בגלל שעות המסחר הלא חופפות וגם אי עשיית השוק והצמדת המחיר למדד באופן
קבוע .סיבה נוספת ,ההצמדה למטבע ,בתעודות חו"ל אני משקיע במטבע מסויים ,אני צמוד אליו ומקבל את התמורה המלאה
באותו המטבע ,בישראל ,תעודות הסל הן הצמודות למטבע והן מנטרלות המטבע ,קובעות עבורי את שער ההמרה ,מכיוון שאני
התמורה הינה במטבע המקומי – השקל .אפשרות נוספת הקיימת בתעודות  ETFזו ההמרה למניות עצמן שלא קיימת
בתעודות סל על חו"ל הנסחרות בשוק המקומי.
לסיכום ,תעודות ה ETF'S -הן אלטרנטיבת השקעה מעניינת ,המקטינה את הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה במניות/אגרות
חוב /סחורות ,ומאפשרות הקטנת הסיכון הגלום בתיק ההשקעות וחשיפה מקסימאלית למגזרים ושווקים שונים

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.

