הסקירה השבועית של ספונסר – 04.12.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א רשמה השבוע תיקון חיובי לאחר ששוב נתמכה מעל הרמה הפסיכולוגית של  0111נקודות.
מדדי המניות המובילים עלו בכ 7% -בממוצע ומדד הבנקים בלט לטובה כשעלה בכ 01% -בהובלת הבנקים דיסקונט ומזרחי
שעלו בכ 0..1% -כל אחד .במדד ת"א  ,011בלטה לטובה מניית פרולור ביוטק לאחר שקיבלה המלצת קניה חמה מבית
ההשקעות מורגן ג'וזף שנקב במחיר יעד של  01דולר ומניות החברה לישראל שעלו בכ 01% -כל אחת .מנגד ,בלטו לרעה
מניות שופרסל וסקיילקס שירדו בכמעט  7%כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים קלות של כ .1..% -אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו דווקא במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1..% -בממוצע ומדדי אגרות
החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.0% -לאורך כל העקום .מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ועמדו על כ 0.. -מיליארד ש"ח
בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...6% -מדד תא  71עלה  ,6...% -מדד הבנקים עלה ב ,5..01% -מדד הנדל"ן 01
רשם השבוע עליה של  ...%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .3.63%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של  5.60%לרמה של  1.7.0ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף תיקן השבוע בכמעט  ,7%וסגר ברמה של  0111נקודות לאחר שהוסיף לערכו כ 01 -נקודות מתחילת
המהלך העולה .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,המדד מתנהל בתנודתיות רבה מתחילת חודש אוגוסט והשבוע תיקן
חזק לאחר שקודם לכן ירד בצורה חדה כלפי מטה .כעת ,בטווח הקצר התמיכה החשובה שהוכיחה את עצמה פעם נוספת
בתחילת השבוע נמצאת ברמות של  011-0111נקודות ושבירה שלה תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם ירידה חדה מול השקל כמו מול רוב המטבעות בעולם בעקבות הודעה משותפת של
הפדרל ריזרב ,הבנק המרכזי האירופי והבנקים המרכזיים של קנדה ,אנגליה ,יפן ושוויץ על הפחתת הריבית על עסקאות החלף,
וכעת הוא נסחר ברמה של  1.7.ש"ח לדולר .הדולר שבר כלפי מטה בצורה חדה ונראה כי ייתכן והתחיל שינוי מגמה ונראה
המשך החלשות שלו מול השקל בשבועות הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  011המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם תיקון כלפי מעלה בימים האחרונים וכעת הרמה החשובה היא רמת
 1.11הנקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי מחודש.
נפט – הנפט ממשיך לדשדש סביב רמת ההתנגדות  , $011סגירה שבועית מעל  $011תביא להמשך עליות לעבר $011..
ופריצה שם תביא למהלך עולה חד של מעל  01%ל , $001-מצד שני שבירת  $0..1תביא לשינוי ההנחה הטכנית לשורט עקב
שבירת שפל עולה אחרון ויצירת שפל יורד ב. $01-
זהב – הזהב ממשיך לדשדש בין  $0111לבין  , $0111פריצה או שבירה לאחד הכיוונים תיתן את הכיוון לטווח הבינוני כאשר
שבירת  $0111תביא למהלך יורד לעבר  $0111ומצד שני פריצת  $0111תביא למהלך עליות לעבר .$0011
יורו/דולר – הצמד מדשדש בטווח מחירים צר ביומיים האחרונים  , 0.1..1-0.11פריצה וסגירה מעל  0.11תפתח את הדלת
למהלך עליות עם יעד ראשון  0.1111ויעד שני  , 0.1111מצד שני שבירת  0.1..1תביא להמשך ירידות לעבר .0.1011-0.10
פאונד/יין – הצמד ממשיך לדשדש לאחר פריצת קו המגמה היורד הראשי ב .-שע'  ,יש לשים לב להתנגדות הבולטת 0...11-
 0...11שבולמת את הצמד מלמעלה  ,סגירה מעל ההתנגדות תביא לתחילת גל עליות מהיר וחזק בצמד לעבר  0.1.11בתור
יעד ראשון ויעד רחוק  . 0.7.11מצד שני שבירת  0.1.11תגרום לחזרה למגמת הירידות .
דולר/קנדי – הצמד נמצא כרגע במגמה שלילית לאחר שבירת התעלה העולה ומבנה המחירים העולה של שיאים עולים ושפלים
עולים  ,שבירת השפל  0.10.תביא להמשך ירידות לעבר  0.11.1ו , 1.0071-מצד שני פריצת  0.1..1תביא ליצירת שיא
עולה חדש ומהלך עליות לעבר  0.11ומשם נבחן אותו מחדש.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )5.15506החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר נראית
תמיכה כפולה על רמת  , 0.011-ומנגד התנגדות באזור קו תקרת התעלה היורדת ברמת –  . 16850למעשה האתות המרכזי
הבא במניה זו יתקבל בשבירת התמיכה הכפולה או בפריצת קו תקרת התעלה היורדת כאמור .נראה כי פניה של המנייה לטווח
המיידי-קצר הינו בדיקת רמת ההתנגדות באזור קו המהלך היורד על  01111כאמור.
דלק קבוצה ( – )5.16501החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ..1
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה יצאה למימוש מתבקש לאחר המהלך העולה האחרון כאשר האתות הראשון ניתן בשבירת
רמת  , 11111מאז התהפכה שוב המניה באזור  11111שהופך כעת לתמיכה החשובה .השבוע השכילה המניה לפרוצ את
רמת ההתנגדות על – 11111-שהופכת לתמיכה הקרובה כעת .היעד חוזר להיות ברמת .11111

על רגל אחת
 –TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחול ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף
חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה הש לילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,אזור  .1דולר
משמש כעת כרמת מבחן להמשך התיקון העולה כך שרק פריצה של רמה זו יאשר המשך האתות העולה המתקן .התמיכה
הקרובה הינה  .11כאמור אתות חיובי המשכי רק בסגירה מעל אזור  .1דולר.
בזק ( – )03..55המניה שנסחרת במדד ת"א  ,.1עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי .רמת  7..שנשברה שוב
מהווה כעת רמת התנגדות חשובה למניה –מבלי פריצה כאן אין אתות למהלך תיקון עולה .התמיכה הקרובה באזור 111-
.171
דיסקונט השקעות ( – ).30.53מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ..1מבט טכני מראה כי-המניה ממשיכה באתות
השלילי  ,כאשר רמת  .111מהווה את התמיכה כעת –שבירה כאן יחדד את האתות השלילי  ,מנגד – רמת  1111מהווה את
ההתנגדות החשובה הקרובה  ,צריך כאן להמתין ולראות האם יש היפוך על תמיכה או  ,שבירתה.
כלכלית ירושלים ( – )501.5.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ניתן לראות כי המניה משייטת רוחבית
בחודשים האחרונים לאחר מהלך של מימוש .בשלב זה רמת אזור .711-.111-הוא תחום ההתנגדות החשוב ורק פריצה של
טווח זה יאשר אתות חיובי המשכי מתקן עולה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
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.

