הסקירה השבועית של ספונסר – 20.07.2007
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה גם השבוע בבורסה בתל-אביב ,מדדי המעו"ף והבנקים רשמו עליות כשמנגד
מדדי ת"א  75והנדל"ן נסחרו במגמה שלילית .מחזורי המסחר היו ממוצעים – המחזור היומי הממוצע עמד על כ 1.8 -מיליארד
שקל.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות בהשפעת עליות השערים אשר נרשמו במהלך יום שישי שעבר בבורסות בארה"ב
ואירופה .בתום המסחר פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני .המדד הפתיע בעליה של  0.7%כאשר צפי האנליסטים נע
בטווח שבין  0.25%ל .0.4% -ברקע חברת בגיר פירסמה אזהרת רווח וחברת דלק נדל"ן הודיעה כי היא בדרך להצפת ערך
במזרח אירופה .ביום שני נרשם מימוש קל לאחר ההפתעה בגובה המדד כאשר בין היתר גם חברת כלל פיננסים הביעה
אופטימיות על מניית טבע והצטרפה ללא מעט בתי השקעות אחרים ועוד פורסם באותו יום כי הבנקים חוזרים להזרים כסף
לטאואר סמיקונדקטור.
ביום שלישי המדדים דשדשו ללא כיוון מסוים ,מספר המלצות פורסמו כאשר ביניהם לידר שוקי-הון הביעו אופטימיות לגבי
העתיד של מכתשים אגן ,דויטשה-בנק הודיעו כי הם מעריכים לטובה את התוכנית האסטרטגית של בנק דיסקונט וממליצים על
המניה ובפסגות-אופק ממליצים על מניית בזק .ביום רביעי נרשמה מגמה שלילית לאחר שבצהרי יום המסחר פורסם מדד
המחירים לצרכן האמריקאי אשר עמד בטווח הציפיות של האנליסטים אך תוצאות מאכזבות של אינטל ויאהוו גרמו לירידה של
 0.6%בחוזים העתידיים ובנוסף לדברי יו"ר ה'פד' בארה"ב שהוריד את תחזית הצמיחה למשק האמריקני ל 2007-השפיעו גם
על המסחר בבורסה המקומית .בתחום הנדל"ן פורסמה הצעת הרכש של ארקו לאלרוב נדל"ן אולם בעל השליטה באלרוב,
אלפרד אקירוב ,הודיע כי הוא כנראה אינו מעוניין בביצוע העסקה.
אתמול (חמישי) המדדים פתחו את המסחר בעליות שערים קלות בעקבות עליות השערים אשר נרשמו בבורסות אסיה ופתיחה
חיובית בשווקי אירופה כשברקע לא נרשמו אירועים מיוחדים .עליות השערים התחזקו לאורך יום המסחר בעיקר במדד המעו"ף
ובמדד הבנקים כאשר ברקע המשיכו לזרום המלצות מצד בתי ההשקעות השונים כאשר הפעם מריל לינץ' המליצו על "מניית
העם" טבע ודויטשה בנק על מניית כי"ל.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.1% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.91% -מדד הבנקים עלה ב ,2.6% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.28%ומדד התל-טק  15רשם עליה שבועית של  .0.57%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית
של  0.68%לרמה של  4.243ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור גם בשבוע החולף עליות שערים קלות ואף סגר בשיא חדש של  1161נקודות .בשבוע
שעבר ציינו בתחזית כי "לדעתנו מדד המעו"ף צפוי להמשיך ולעלות לאחר פריצת השיא ,כל עוד המדד לא יסגור בבירור מתחת
לרמה זו שהופכת להיות התמיכה החשובה לטווח הקצר-בינוני לא יתקבל איתות מכירה והמדד יישאר בלונג ".ואנחנו עומדים
מאחורי אמירה זו גם השבוע ,ישנה אפשרות כי המדד ידשדש בימים הקרובים אולם היעד לעליות כרגע עומד על 1180
נקודות.
שקל-דולר – הדולר רשם בשבוע החולף ירידות שערים חדות יחסית של כאחוז ושערו היציג נקבע ברמה של  4.227ש"ח
לדולר .בדומה להערכתנו האחרונות שהעלנו בשבועות האחרונים לדעתנו הדולר צפוי להמשיך ולדשדש ברמות 4.17-4.30
ש"ח לדולר בטווח הקצר-בינוני.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק רשם עליה של  0.48%מתחילת השבוע כשברקע דוחות של החברות הגדולות ,עלייה במחיר הנפט
והורדת תחזית הצמיחה ע"י הפד ל 2.25% -עד  .2.5%למרות נתונים המעורבים המדד רשם שיא שנתי חדש ביום המסחר
האחרון (חמישי) והמשיך בתבנית העליות שהוזכרה בשבוע שעבר ובה מחיר היעד סומן באזור רמת ה 2750 -נקודות .ביום
רביעי המדד נסחר ברוב שעות המסחר בירידה חדה ,אולם לקראת החל לתקן כלפי מעלה לקראת הנעילה ויצר תבנית
המחזקת את המשך המומנטום החיובי.
 – S&P 500מדד ה S&P -התבסס במהלך שבוע המסחר מעל רמת ה 1540 -נקודות אשר נפרצה ביום רביעי שעבר בליווי
מחזור מסחר גבוה .ביום רביעי המדד ירד בחדות במהלך רוב שעות המסחר ,אולם התהפך מעל רמת הפריצה ב1540 -
נקודות ובכך חיזק את האפשרות לתחילת מהלך עולה חדש לכיוון רמת ה 1580 -אשר סומנה כמחיר יעד קרוב.
נפט -הנפט נסחר במהלך השבוע מתחת לרמת ה $74 -אשר סומנה כרמת התנגדות אופקית משנת  ,2006אולם ביום חמישי
הנפט פרץ את ההתנגדות ועלה אל עבר מחיר היעד אשר סומן ב $76 -כשברקע הודיעה יצרנית הנפט הצרפתית ,טוטאל ,כי
תקטין את תפוקת הנפט בשל תקלה בשדה הנפט באנגולה .בנוסף דו"ח המלאים אשר פורסם ביום רביעי הצביע על ירידה של
 2.2מיליון חביות בעוד שהאנליסטים צפו עליה של  850אלף חביות.

פוטסי ( FTSE – 100בריטניה) – המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון.
בדומה לשאר המדדים המובילים באירופה גם מדד הפוטסי נסחר קרוב לשיא שלו ברמת  6750נקודות כאשר פריצה שלו
תהווה איתות קניה טכני מחודש למי שבחוץ ,בנוסף המדד נסחר בתעלה עולה (ראה גרף) .רק שבירה של רמת  6450נקודות
שמהווה תמיכה חזקה תהווה איתות מכירה למדד.

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.
בשבוע המסחר האחרון המשיכה המניה במגמה השלילית ואף שברה את אזור התמיכה ב  .41700ביום המסחר האחרון
חזרה המניה לעליות אך כשלה לחזור מעל הרמה הנ"ל .מחזורי המסחר בירידות עלו בהדרגה דבר שיכול להעיד על יצאה של
כסף .סגירה מעל  41700יהווה איתות חיובי לנייר ויסמן יעד בקצה התעלה – .47000
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 .בשבוע שעבר דיווחה החברה על הגשת טיוטת תשקיף להנפקת מניותיה בנסד"ק ובעקבות כך זינקה המניה בחדות
ובמחזורי מסחר גבוהים מאוד .המניה סגרה מעל לשיא כל הזמנים אך חזרה מתחתיו ביום שלמחרת ונתנה איתות מכירה
לסוחרי טווח קצר.לאחר מכן המשיכה המניה להתממש בליווי מחזורי מסחר נמוכים יותר מהעליות האחרונות וחזרה לעליה
ביום חמישי האחרון .לדעתנו קיימת אפשרות כניסה ברמת המחירים הנוכחית עם סטופ בשפל שנוצר – .11310
דלק קבוצה ( – )1084128הקבוצה ,קבוצת דלק בע"מ ,הינה חברת אחזקות וניהול המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות
המרכזות את פעילותה העיסקית של הקבוצה ,קבוצת דלק בע"מ ,בארץ ובחו"ל .1 :דלק פטרוליום :מתמקדת בתחום מכירת
דלקים ושמנים ובהפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות בארץ ובארה"ב וכן בזיקוק דלקים בארה"ב .2 .דלק נדל"ן :עיקר הפעילות
מבוצע באמצעות חברת הבת דלק בלרון המחזיקה בחברות זרות המשקיעות בנדל"ן מניב בחו"ל (בעיקר באנגליה ,קנדה,
שבדיה גרמניה ושוויץ) .3 .דלק השקעות ונכסים :מרכזת את פעילויות הקבוצה ,קבוצת דלק בע"מ ,בתחומי הרכב ,חיפושי נפט
וגז והפקת גז בישראל ,התשתיות ,הביוכימיה ובתחום התקשורת.
השבוע פורסם כי חברת הבת דלק  USרוכשת  28.3%מחברת  Lion Oilב 65-מ' ד' ,יצחק תשובה ישלם  65.4מיליון דולר
במזומן לטובת הרחבת עסקי האנרגיה שלו בארה"ב .החברה הנרכשת היא חברה פרטית המפעילה בית זיקוק בהיקף של 75
אלף חביות נפט ביום.
טכנית המניה נסחרת במגמה עולה מובהקת לכל הטווחים כאשר רק שבירה ברורה כלפי מטה (ראה גרף) תהווה איתות יציאה
לטווח הקצר ,נציין עוד כי מהבחינה הפונדמנטלית מניית קבוצת דלק היא אחת מהמועדפות עלינו ביותר במדד ת"א .100
טבע (  – )TEVAמניית טבע עלתה מתחילת השבוע ב 0.94% -ואף פרצה את רמת ההתנגדות האופקית משנת 2006
השוכנת ב $43.3 -ובליווי מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע .ביום המסחר האחרון (חמישי) המניה התהפכה כלפי מטה על רמת
ה $44 -ונראה כי המניה תדשדש בימי המסחר הקרובים לקראת פרסום המאזן לרבעון השני .יש לציין כי בתי השקעות בארץ
ובחו"ל צופים רבעון חזק ומאמינים כי החברה תעקוף את התחזיות כך שהעלייה האחרונה יכולה לגלם בתוכה את תוצאות
הדו"ח כפי שקרה ברבעונים האחרונים .רמת ה $43 -משמשת כתמיכה קרובה ואחר רמת ה..$42 -
ביגבנד (  – )BBNDחברה ישראלית אשר מפתחת נתבים לשירותי מולטימדיה ברשת הפס הרחב .הונפקה בבורסת הנאסד"ק
בחודש מרץ האחרון ונסחרת במגמה שלילית החל מחודש מאי .טכנית המניה החלה לבנות מגמה עולה משנית .ביום המסחר
האחרון (חמישי) המניה אף פרצה את קו ההתנגדות היורד מהגבוה של סוף חודש מאי כפי שניתן לראות בגרף המצורף .מחיר
היעד הקרוב סומן באזור ההתנגדות ב.$17 -
אלקטרוניק ארטס ( – )ERTSיצרנית ומשווקת משחקי המחשב בתחום הספורט זינקה במהלך השבוע וסגרה ביום המסחר
האחרון על קו ההתנגדות היורד מרמת השיא של שנת ב .$522006 -טכנית פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי לתחילת
גל עליות חדש לאחר תקופת מימו שממושכת כאשר רמת ה $54.5 -מהווה רמת התנגדות קרובה .יש לציין כי מכפיל הרוח של
החברה עומד על  ,216מכפיל הרווח הגבוה ביותר בענף ,ובעלת שווי שוק של  16מיליארד דולר.

מזרחי \טפחות-מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ( 25מעוף ).
תאגיד מזרחי \ טפחות עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ובפעילות משכנתאות בישראל באמצעות רשת סניפים
בפריסה כלל ארצית.
לתאגיד גם פעילות בחו"ל .
טכני-
מניות החברה נסחרות על קו עולה א"ט – החל מיולי שנה שעברה.
בסוף חודש מאי האחרון הגיעו המניות לשיא על  – 3340 -ומאז החלו במימוש...תוך שמירת קפדנית של קו המגמה העולה
הנ"ל..

בשלושת השבועות האחרונים ניתן לראות כי המנייה נסחרת בתנועה רוחבית –כאשר תקרת התנועה עומדת על  .3170כ"כ
המנייה צמודה לתמיכת קו המגמה העולה.
היות וכך -נראה גם שרצועות בולינגר נמצאות בכיווץ – מה שאומר שסביר שנראה תנועה חדה בקרוב..
יכולת השמירה על תמיכת קו המגמה העולה בימים הקרובים –ייתן סיכוי טוב לפריצת תחום הדשדוש הנ"ל –כאשר פריצת
 3170תוך מחזור ער ייתן את האות להמשך חיובי –כאשר היעדים הקרובים נמצאים על  3252-ולאחריה השיא על ...3340
מנגד שבירה ברורה וסגירה מתחת לקו המגמה העולה ייתן אתות שלילי לפחות לטווח הקרוב...עם יעד תמיכה ראשון של
.3000
לדעתי האפשרות החיובית נראית בהישג יד.
כיל -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ( 25מעוף).
כימיקלים לישראל (כיל) הינה חברה רב לאומית הפועלת העיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארבעה מגזרים
עיקריים :דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה.
מתקני הייצור של החברה ממוקמים בארץ ובפריסה עולמית ןבין היתר ניתן לציין את –גרמניה ,ארה"ב ,צרפת,ברזיל,סין ועוד.
פעילות החברה בחו"ל – הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או המתבססים על פעילות החברה בישראל או בתחומים
קרובים.
מעל  90%מתוצרת החברה מיועדת לייצוא.
טכני-
החל מחודש מאי האחרון ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות בתוך תעלה עולה.
כאשר בימים האחרונים נראה כי המנייה נמצאת בטווח מחירים רוחבי .3606\3312-
ניכרת גם עלייה במחזורי המסחר לאחרונה.
פריצת השיא בליווי מחזור תומך –ייתן אתות חיובי ויעד לתקרת התעלה העולה על .3850הנגזר מגובה הדשדוש
לאחרונה.שבירת  -3312ייתן אתות שלילי והפעלת  SLלמנייה.
לדעתי ממכלול התמונה הטכנית –נראה כי יש סיכוי טוב לפריצת השיא ולמהלך חיובי .

על רגל אחת
אזורים (  -)715011ממשיכה איתנו במדור מהשבוע שעבר . http://www.sponser.co.il/ArticleDetails.asp?id=3156
המניה התממשה השבוע קלות בליווי מחזורי מסחר נמוכים (פרט ליום ראשון) וחזרה לעלות ביום חמישי במחזור בינוני,
לדעתנו המניה מעניינת מאוד לטווח הבינוני ,אפשרות כניסה נוחה קיימת ברמת המחירים הנוכחית עם סטופ ראשון ב4447 -
ואחריו ב.4350 -
אוסיף (  -)702019המניה נמצאת במומנט שלילי לאחר עליות חדות בעקבות רכישת החברה ע"י המיליארדר ארקדי גיידמק
באפריל האחרון .השבוע שברה המניה את התמיכה באזור  21520-21600והמשיכה לרדת בליווי מחזורי מסחר גבוהים .אזור
התמיכה ב  19580תמך במניה והיא חזרה לעליות ביום המסחר האחרון בליווי מחזור ער ונתנה אפשרות כניסה לאגרסיביים.
שבירה של התמיכה ב 19580-תהווה איתות שלילי והמשך מימושים בנייר.
ברן -286013 -מנייה המתאפיינת בסחירות בינונית\ גבוהה.
לאחר שהמנייה פרצה את התכנסות המחירים –לפני כשבועיים –נסחרת כעת בתחום רוחבי .8880\8300-
מחזורים נמוכים יחסית לאחרונה –דבר המאופיין בדשדוש של המנייה לאחרונה.
היות וכרגע נמצאת המנייה קרוב לתמיכה ( -)8300וע"ס מכלול התמונה נראה כי תעלה שוב לקצה טווח המחירים על 8880
כאמור.
בכל מקרה -יציאה מתחום הדשדוש לצד כל שהוא תוך מחזור תומך -יוביל למהלך בהתאם .
נטו-168013-מנייה המתאפיינת בסחירות בינונית\ גבוהה.
המנייה נתמכת על קו מגמה עולה א"ט -החל מיולי שנה שעברה.
למעשה נמצאת בהתכנסות מחירים עולה –בין התמיכה לבין השיא שעומד על .19300
ממכלול התמונה נראה כי ההישענות על קו התמיכה העולה תימשך –והמנייה תתקוף את השיא בקרוב.
 -SLעומד על רמת  -17000ושבירתו תציין אתות יציאה לטווח הקרוב.
אסים השקעות -823013-מנייה המתאפיינת בדר"כ בסחירות בינונית .ניתן לראות כי המנייה נשענת על תמיכת קו מגמה
עולה מחודש מאי השנה .כ"כ נראה כי לאחרונה נסחרת המנייה בתחום מחירים .70\62:
רצועות בולינגר נמצאות בכיווץ – מה שאומר סיכוי לתנועה חדה בקרוב .יום המסחר האחרון התאפיין במחזור גבוה
מהממוצע לימים האחרונים.
לסיכום – על קו מגמה עולה ט"ב  ,תנועה רוחבית ,ויציאה ממנה יוביל למהלך חד .להערכה שלי ע"ס מכלול התמונה נראה כי
התנועה תהיה למעלה .על כל מקרה שבירת רמת  60תהווה אתות יציאה ברור ,והפעלת .SL
יואל -583013-מנייה המתאפיינת במחזורי מסחר גבוהים בדר"כ .לאחרונה נסחרת המנייה סביב רמות השיא על .9000-

למעשה נסחרת המנייה בימים האחרונים ברצועת מחירים  .8600\9000פריצה\ שבירה ברורה של טווח זה בגיבוי מחזורים
ייתן אתות להמשך תנועה .ממכלול התמונה נראה כי התנועה תהיה חיובית.

תחת זכוכית מגדלת  -הנפקות אחרונות בתחום קרנות הנאמנות ותעודות הסל
קסם תעודות סל הנפיקה השבוע  2תעודות חו"ל חדשות:
קסם קנדה – מס' נייר1106269 :
עוקבת אחר מדד  S&P TNX 60הכולל את  60ני"ע הערך בעלי שווי השוק הגדול ביותר בבורסת טורנטו קנדה.
בין החברות הכלולות במדד ROYAL BANK OF CANADA, BANK OF NOVA SCOTIA, SUNCOR ENERGY :ועוד
הפילוח הסקטוריאלי של החברות הכלולות:
 35%חברות מתחום הפיננסים 26% ,חברות אנרגיה 17% ,חומרים בסיסיים 13% ,תקשורות וטכנולוגיה והשאר חברות
בתחום התעשייה ומוצרי הצריכה.
התעודה צמודה לדולר הקנדי ומחלקת את מלוא הדיבידנד .דמי ניהול0.6% -
אפשרויות השקעה נוספות בקנדה דרך שוק ההון הישראלי:
קרן הנאמנות יובנק קנדה – תשואה מתחילת שנה21.2% :
קסם דיבידנד יפן -מס' נייר1106251 :
עוקבת אחרי מדד  – Dow Jones Japan Select Dividend 30הכולל  30מניות של חברות יפניות אשר תשואת הדיבידנד
שלהן הינה הגבוה ביותר.
בין החברות הכלולות במדד NTT DOCOMO, KAWASAKI, HITACHI :ואחרים
הפילוח הסקטוריאלי של החברות הכלולות:
 25%חברות בתחום הפיננסים 17% ,חברות תשתית 14% ,תעשייה ועוד.
התעודה צמודה למטבע היין היפני מחלקת את מלוא הדיבידנד וגובה דמי ניהול של .1%
התעודה המקבילה של תאלי דיבידנד יפן מבית "פסגות אופק" גובה דמי ניהול של  1.2%ומלוא הדיבידנד מושקע חזרה במדד.

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 ו/או מכשירים פיננסים.

