הסקירה השבועית של ספונסר – 02.02.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית – הבורסה בת"א רשמה עוד שבוע חיובי שהסתיים בקול תרועה רמה כאשר מדד המעו"ף רושם שיא
חדש כשהגיע עד לרמה של  962נקודות .באמצע השבוע הודיע נגיד בנק ישראל על הפחתה נוספת בשיעור הריבית ב0.25% -
שהובילה לפער ריביות שלילי של  1%מהריבית בארה"ב לראשונה בהסטוריה .עוד נציין כי הרשעתו של חיים רמון גרמה
לירידות שערים נקודתיות אולם לא מעבר לכך .מניית אפריקה ישראל בלטה במיוחד כשרשמה השבוע עליות חדות (כ)10% -
בעקבות ההתבטאות של לבייב שציין כי לדעתו המניה תכפיל את שוויה עד סוף השנה .הדולר רשם עליות קלות עקב הפחתת
הריבית והנפט שוב התהפך והפעם רשם עליות חדות מרמה של  $50ועד לרמה של  .$57בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב-
, 1.73%מדד ת”א  75עלה ב 1.66% -ומדד הבנקים ירד ב .1.12% -בשוק המט”ח הדולר רשם ירידה שבועית של 0.02%
לרמה של  4.242ש”ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אכן פרץ בהמשך לתחזית מהשבוע שעבר את רמת השיא הקודמת (  )950ומשם רשם עליות נאות
(בעיקר ביום חמישי) וכעת הוא צפוי להמשיך ולהיות חיובי בטווח הקצר-בינוני .איתות הקניה שהתקבל יתבטל רק בסגירה
ברורה מתחת לרמה זו שמהווה כעת את רמת הסטופ-לוס.
נאסד"ק  -מדד הנאסד"ק רשם שבוע מסחר תנודתי על רקע נתוני מאקרו חיוביים ודו"חות גוגל זאת במקביל לעלייה במחיר
הנפט .ביום המסחר האחרון (חמישי) המדד עלה קלות ונעל מעל ההתנגדות האופקית ב 2469 -נקודות עם גיבוי של מחזור
מסחר מעל הממוצע ,במידה ונקבל נר אישור לפריצה המדד עשוי לעלות בשלב ראשון לרמת השיא ב 2509 -נקודות .מנגד
שבירה של  2400נקודות תביא להמשך המימוש אל עבר רמת התמיכה החשובה ב 2375 -נקודות.
 – S&P 500מדד ה S&P 500 -שיאים חדשים במהלך השבוע ונעל את יום המסחר האחרון (חמישי) במחיר שיא כל
 1445.94נקודות .טכנית קיימת תמיכה נקודתית ב 1433 -נקודות ומלמעלה רמת ההתנגדות שוכנת ב 1480 -נקודות ,יש לציין
כי הסטייה הדובית במתנד ה MACD -עדיין מאיימת אם כי תתחיל להתממש במידה ויתקבל נר היפוך אמין.
דאו תורכיה  - TR20אפשרות הכניסה שהצגנו למדד בתחילת חודש דצמבר (ראו בקישור המצורף) ,הוכיחה את עצמה .הצגנו
אפשרות כניסה עם סטופ בסגירה מתחת לשער  ,360המדד ירד לבחון את אזור התמיכה אשר הוכיח את עצמו ומשם יצא
למהלך עולה ,תוך שהוא יוצר תבנית של "תחתית כפולה" –  Wולאחר מכן פורץ את אזור השיא .המדד יצא לאחרונה לתיקון,
נתמך באזור השיא שנפרץ ונראה שממשיך מעלה .כפי שאמרנו ,אנחנו ממשיכים להאמין כי המדד נמצא בתחילת מהלך ארוך
טווח והיעד הראשון שלנו בשלב זה נמצא באזור  .460גם כרגע כניסה אפשרית להשקעה במדד כאשר היעד כאמור ב460 -
וסטופ יהיה בסגירה מתחת לשער .398
לניתוח הקודם ואפשרות הכניסה להשקעה במדדhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2326 :
שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש גם השבוע סביב רמות  4.20-4.25ש"ח לדולר כאשר הפעם הגיע לרף העליון לאחר
שהנגיד אכן הודיע על הפחתת הריבית ב 0.25% -בהתאם לתחזיות .רמת המפתח ממשיכה להיות רמת  4.30ש"ח לדולר ורק
סגירה מעל רמה זו תהווה איתות קניה כאשר רוב הסיכויים שהדולר ימשיך לדשדש סביב הרמות של היום.
נפט  -הנפט זינק השבוע אל מעבר לרמת ה $57.5 -בעקבות הודעת הסעודים כי בכוונתם לקצץ בתפוקתם ,ביום המסחר
האחרון הנפט נבלם ע"י אזור ההתנגדות ב $58 -וכן ממוצע נע  ,50לכן רק פריצה של רמה זו והתבססות מעליה תהווה איתות
להמשך התיקון כלפי מעלה בשלב ראשון אל עבר רמת ה .$60 -אזור תמיכה נקודתי שוכן ב.$56 -

ניתוח מניות

כי"ל ( :)281014מצורף גרף שבועי (כל נר מסמל שבוע מסחר) .חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים
והכימיקלים המיוחדים בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילותה בישראל מתבססת על
ניצול אוצרות הטבע שבים המלח  -אשלג ,ברום ,מלח ,מגנזיום ובנגב  -פוספטים ואבן גיר .בשיווקם ברחבי תבל וכן בפיתוח,
ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים על חומרי גלם אלה .בהמשך לדעתנו מהשבוע שעבר (ראו קישור מצורף) ,ניתן לראות
שהמניה נתמכה על קו המגמה העולה ונראה שתנסה לתקוף את השיא .מתנדים עדין בתצורה שלילית וכעת נותר להמתין
ולראות אם המתנדים יחזרו למצב חיובי או שקו המגמה העולה ישבר ונצא כאמור לדשדוש.
לדעתנו מהשבוע שעברhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2527 :
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 .לאחר שהצגנו
אפשרות כניסה בסוף דצמבר (ראו קישור מצורף) ,אנחנו ממשיכים להאמין במניה וחושבים כי ישנו סיכוי טוב שנבנית תבנית
"דגל" .פריצה של השיא האחרון באזור  2400בליווי מחזור מסחר גבוה ,תוציא את התבנית לדרך ותגזור את היעד שלנו
למהלך (שהצגנו בתחילת הדרך) באזור שער  .2600בתחילת השבוע ,הודיע הבנק כי במסגרת תכנית העבודה שלו לשנת
 ,2007הוא יפעל להרחבת פעילות פרויקטי הנדל"ן שלו ,עד לתקרת האשראי המותרת לו .כמו כן ,במהלך השבוע דווח כי כלל
החזקות (בעלי עניין בחברה) המשיכו להגדיל את החזקתם.
לאפשרות הכניסה שהצגנוhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2425 :
טבע  – TEVA -מניית טבע עלתה במהלך השבוע בעקבות מספר הודעות חיובית וכן פרסום דוחות תקופתיים של חברה
מתחרה ,המניה עלתה ביום המסחר האחרון ונשקה לרמת ההתנגדות האופקית החזקה ב .$35.75 -יש להמתין לפריצה
אמינה של רמת התנגדות אם כי על פניו נראה שיש צורך בהתרחבות של מחזור המסחר לפני שתתקבל הפריצה .במקרה של
מימוש קיימת רמת תמיכה ב.$34.4 -
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  .30לאחר שהצגנו אפשרויות כניסה ,הן
בסקירות שבועיות קודמות (ראו קישור מצורף) והן במהלך השבוע בפורום ,פרצה המניה ביום המסחר האחרון את אזור
ההתנגדות בחודשיים האחרונים בליווי מחזור מסחר גבוה ונתנה אפשרות כניסה נוחה .יעד ראשון שאנו מציבים הוא באזור
שיא השיאים –  4900ומלא לכל המהלך באזור שער  .6000הסטופ כרגע מעט רחוק והוא נמצא בסגירה מתחת לשער .3960
לאפשרות הכניסה שהצגנוhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2508 :
אי.סי.איי  – ECIL -מניית אי.סי.איי פתחה את יום המסחר האחרון (חמישי) בירידה בהמשך למימוש שחל במחיר המניה
מתחילת שבוע המסחר,אולם המנייה התהפכה כלפי מעלה לאחר שנתמכה ע"י קן התמיכה העולה וסגרה מעל ההתנגדות
האופקית ב $8.5 -בליווי מחזור מסחר כמעט כפול מהממוצע לתקופה ,לכן קיימת אפשרות גבוה לעלייה אל רמת ה,$9.5 -
מנגד שבירה של רף ה $8 -יהווה איתות טכני שלילי
פאנגאיה ( :)434019לשעבר פאן טכנולוגיות .כיום עוסקת החברה באיתור וביצוע השקעות שונות בתחום הנדל"ן .עקב השינוי
שחל באופי פעילות החברה ,שונה הסיווג הענפי שלה ביולי  2006מהשקעות לנדל"ן .לאחר שלאחרונה סקרנות את החברה
לעומק ,תחת מדור "זכוכית מגדלת" (ראו קישור מצורף) ,היא נראית מעניינת גם טכנית ואנו מציגים אפשרות כניסה .יש לציין
שזו מניית יתר תנודתית מאוד ,אך עם סחירות גבוהה .אפשרות כניסה מעט אגרסיבית ,ברמות הנוכחיות עם סטופ בסגירה
מתחת לשער  .1020בשלב ראשון ,נרצה לראות את המניה פורצת את אזור ההתנגדות ברמת  1220ומנסה לתקוף את אזור
השיא .מתנדים נראים כרגע בתצורת דשדוש וממש בתחילת תנועה חיובית ,אם כי עדין לא ברורה.
לסקירה מקיפה לחברהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2519 :
סאמיט ( :)434019מצורף גרף שבועי – כל נר מסמל שבוע מסחר .פעילותה העיקרית של החברה ,מתמקדת באחזקה,
השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובגרמניה .הנכסים בישראל כוללים מבני מסחר ,מבני תעשיה ,משרדים ,יחידות דיור
המושכרות למשרד לקליטת עליה ותחנות דלק .מאז שנת  2005החברה התקשרה במספר עסקאות לרכישת נכסים מניבים
בגרמניה והיא מנהלת משא ומתן בקשר עם רכישת מספר נכסים מסחריים ובנייני משרדים נוספים במדינה זו .יש לציין שזו
מניית יתר עם סחירות בינונית .ניתן לראות בגרף שבועי כי המתנדים נראים בתחילת תנועה חיובית ,שישנה צמיחה במחזורי
המסחר ושאזור  600הוא אזור שהמניה התקשתה לסגור מעליו (בגרף השבועי) .אנחנו מכניסים את המניה למעקב לקראת
תנועה אפשרית בפריצת אזור ההתנגדות בליווי מחזור מסחר גבוה .פריצה שכזו יכולה להציב יעדים גבוהים.
הרמוניק  – HLIT -סיקרנו את המניה בסקירות האחרונות ובפורום שוק הון האמריקאי מראשית המהלך ב $7.2 -ועד יום
המסחר האחרון אותו פתחה בירידה בהשפעת הדו"ח הרבעוני אותו פרסמה לאחר הנעילה של יום רביעי.

זירוקס  –XRX -יצרנית המדפסות זירוקס מדשדשת מתחת לרמת ההתנגדות ב $17.3 -בליווי מחזורי מסחר גבוהים .המניה
נסחרת בתנועה צידית החל מחדש נובמבר לאחר מסע עליות ,לכן על פי תבנית זו הצפי הוא להמשך המגמה החיובית .נמתין
פריצה של רמת ההתנגדות הנ"ל בליווי מחזור מסחר גבוה ,ובמידה ואכן המנייה תפרוץ הסטופלוס ימוקם באוזר ה.$17 -

על רגל אחת
איתוראן ( :)1081868לאחר הדו"חות שהוצגו בשבוע שעבר ,התממשה השבוע המניה בכמעט  .2%ב 20 -לחודש תהיה
שיחת ועידה .אנחנו ממשיכים להאמין במניה וחושבים כי היא נמצאת באזור אטרקטיבי ,כאשר כניסה אפשרית ברמות
הנוכחיות עם סטופ בסגירה מתחת לשער  .6115לניתוח טכני שהצגנו במדור "ניתוח מניות – ראו קישור מצורף.
ניתוח טכני לאיתוראןhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2502 :
בוימלגרין ( :)402016מניית חברת אזורים (חברת בת) שברה את הסטופ שלנו השבוע ,אך עדין נראית אטרקטיבית ונמצאת
אצלנו במעקב .לגנא הולדינגס (חברת בת נוספת) קיבלה אפשרות כניסה מעניינת מאוד .ולכן ,אנחנו ממשיכים להאמין במניית
חברת האם ,שכרגע נראית מעט רדומה .יש לציין שזו מניית יתר עם סחירות נמוכה-בינונית.
איי .טי .אל ( :)423012מניית יתר עם סחירות נמוכה – בינונית .ממשיכה איתנו במדור מהשבוע שעבר .למרות הדשדוש
במהלך השבוע האחרון ,אנחנו ממשיכים להאמין בחיוביות המניה וממשיכים להציב את היעד הראשון ברמת  1300הנקודות.
בשבוע שעבר הודיעה החברה על הזמנה חדשה לציוד לראיית לילה בהיקף של כ 4.5 -מיליון  ₪וברמת רווחיות גולמית גבוהה
מהממוצע בחברה .ביום המסחר האחרון הקצתה החברה אופציות למנכ"ל החברה ,אליהו ונציה .המניה שוב נמצאת לדעתנו
בשערים אטרקטיביים וישנה אפשרות כניסה ברמות הנוכחיות עם סטופ בסגירה מתחת לשער .990
פורמולה ( :)256016ממשיכה איתנו בסקירה מהשבועות הקודמים .לאחר שהצגנו אפשרות כניסה בשבוע שעבר ,המניה
ממשיכה להראות אטרקטיבית לכניסה לדעתנו .בסיכום שבועי נותר מחיר המניה ללא שינוי ולכן תנאי הכניסה לא השתנו .ראו
בקישור המצורף את הניתוח שעשינו למניה .מתנדים ממשיכים לשמור על תצורה חיובית.
ניתוח טכני ואפשרות כניסה לפורמולהhttp://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2528 :
מי עדן ( -)404012ממשיכה איתנו במדור משבוע שעבר)http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2545( ,
המניה התממשה השבוע במחזורי מסחר נמוכים וחזרה לעליות ביום המסחר האחרון  .כניסה אגרסיבית אפשרית ברמת
המחירים הנוכחית כאשר הסטופ ימוקם ב .3875 -סולידיים ימתינו לחציית התנגדות אופקית ב.-4500
וואלה ( -)1080415ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים.
 ))http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=2509המניה המשיכה במימוש במחזורים נמוכים בחלקו הראשון של
השבוע וחזרה לעליות ביום רביעי האחרון עם נר אוגף ( )Engulfingבליווי מחזור מסחר גבוה .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה
נוחה עם סטופ בסגירה מתחת ל.900 -
כן פייט ביופרמה ( :)1094473מניית יתר מתחום הביוטכנולוגיה עם סחירות בינונית – גבוהה .לדעתנו הטכנית ,המניה
נמצאת בתצורה מעניינת וישנה אפשרות כניסה מעט אגרסיבית ברמות הנוכחיות כאשר הסטופ ימוקם בסגירה מתחת לשער
 .130אזור  142משמש כהתנגדות ופריצה שלו בעשרת ימי המסחר הקרובים תגרור יעד באזור .170
אופק נדל"ן ( -)383018מניית יתר תנודתית עם מחזורי מסחר נמוכים-בינוניים .המניה ניסתה לפרוץ בשבוע שעבר את רמת
 600בפעם השנייה בחודשיים האחרונים ונכשלה .מחזורי המסחר בעליות גבוהים מימי הירידות ולכן המניה נכנסת למעקב,
אנו נשתדל לעדכן בסקירות הבאות על אפשרות כניסה נוחה.
מופת ( -)375014מניית יתר עם מחזורי מסחר נמוכים .המניה מתקרבת להתנגדות אופקית ישנה ברמת  ,160לדעתנו סגירה
מעל נקודה זו במחזור מסחר גבוה תיתן אפשרות כניסה נוחה למניה.
אל על ( -)1087824המניה דשדשה השבוע עם נטייה לעליות בליווי מחזורי מסחר נמוכים יחסית לתקופה האחרונה והיא
איננה ברורה .לדעתנו יש למקם סטופ בשפל האחרון ב .253 -עוד נציין כי החברה מושפעת ממחיר הנפט ועליה או ירידה בו
עלול להשפיע על שער המניה.

