הסקירה השבועית של ספונסר – 09.02.2014
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

 www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי ללא תזוזות יומיות חדות ,מלווה בעליות שערים קלות במדדים
המובילים ,למעט מדד הבנקים שהמשיך במומנטום השלילי ,כשירד בכאחוז והשלים בכך ירידה של כ 6.5% -מתחילת השנה,
בניגוד למגמה הכללית בבורסה .מדד הגז ונפט בלט לטובה כשעלה השבוע בכ , 3% -בהובלת מניית רציו שעלתה בכ. 4.6% -
במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות גילת ,שטראוס ,רבוע נדלן וקמהדע שעלו בכ 7%-בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מיטב דש
ירדה בכ . 7% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 1.3-מיליארד ש" ח בממוצע ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 0.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.35% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.15%-במח"מ הבינוני-ארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב , 0.65% -מדד ת"א  75עלה ב , 0.50% -מדד הבנקים ירד ב , 1.00% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  , 1.20%מדד נפט וגז עלה ב 3.00% -ומדד הביומד עלה בכ . 0.80% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק
בעיקר לקראת סוף השבוע בכ 1.5% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.525ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.65% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  1308נקודות .ביום שלישי לאחר פתיחת מסחר שלילית ,שלוותה בירידות שערים חדות ,מדד המעו" ף רשם היפוך חד כלפי
מעלה ,לאחר שנתמך באזור  1275-1278הנקודות ,ומשם חזר לעלות אל מעבר לרמת  1300הנקודות .אזור זה מהווה כעת
תמיכה טכנית חשובה מאוד לטווח הקצר-בינוני ,אולם רק פריצה של ההתנגדות הקרובה ברמה של 1325נקודות תהווה איתות
קניה מחודש עם יעד באזור  1350-1355נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בעיקר בימים רביעי וחמישי ,בכ 1.5% -מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של
 3.525ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית ,ורשמו עליות שערים נאות של כ1.2% -
בממוצע .מסתמן כי הירידות שערים בימים האחרונים היה רק תיקון קל והשוורים שוב מתחילים לתת את אותותיהם .אנליסטים
טוענים כי יש ציפייה חיובית לגבי נתון התעסוקה בארה"ב הערב (שישי) .נתון טוב יצית גל של עליות חדש בשווקים ויחתום את
הגולל על התיקון האחרון (קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה
ארוכה ,ורק פריצה של אזור  3.57ש"ח לדולר יהווה איתות קניה טכני ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור  3.47ש"ח
לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 40הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  40המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כ פי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף לאחר ש מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  4350הנקודות ,הוא
התקפל כלפי מטה ,והשבוע נתמך כצפוי מעל התמיכה החזקה באזור  4100הנקודות .מצד אחד ,רק שבירה של תמיכה זו
תהווה איתות מכירה טכני ,ומנגד פריצה של אזור 4350הנקודות תהווה איתות קניה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים הגיע השבוע סמוך לאזורי התמיכה אותם ציינו בשבועות האחרונים סביב  1200נקודות (נמוך
שבועי  .)1206טכנית ,כבר משבוע שעבר ראינו ניסיונות בלימה אולם הפתיחה השלילית של שבוע המסחר הקודם גרמו
להמשך הטרנד השלילי ונעילה של היעד ותבנית טופ שהחלה סביב  1360והשבוע בעצם מחקה כל המהלך העולה האחרון
שהחל בחגי ספטמבר .טכנית רמת  1200נקודות הינה חשובה מאוד ,כל עוד המדד ימצא מעליה ישנה אפשרות מסחר לטווח
הקצר בינוני ,יעד עולה ראשון סביב  1265-80נקודות שם נבחן את המשך הדרך.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נסחר בדיוק כמו שציפינו בשבועות האחרונים .החל מהאזהרות והתצורה השלילית ברמות
הטופ סביב  390נקודות ועד לתיקון שיעדיו הוגדרו מראש לרמה של  367/70נקודות שהגיע באופן מלא השבוע .טכנית המדד
פתח את שבוע המסחר סביב אזור התמיכה הפוטנציאלי אותו ציינתי בסקירות האחרונות וכמצופה הוציא תיקון עולה ,יעד
התיקון נמצא סביב  380/2נקודות בשלב ראשון שם נבחן את המשך הדרך.
מדד הביומד – המדד המשיך להיות חלש גם בשבוע המסחר הקודם בעקבות הפתיחה השלילית וקבע נמוך חדש בתיקון
היורד שהחל בשבועיים האחרונים .אזור של  1070הינו הנמוך האחרון ונקודת התמיכה האחרונה שנקבעה על הגרף .טכנית,
המדד מסמן תבנית של בלימה עם שני נמוכים חדשים שלא המשיכו טרנד יורד .רק נעילה מעל  1110תאפשר המשך עליות
שערים עם יעד מהיר לסגירת הגאפ הפתוח סמוך לרמת 1140נקודות.

ניתוח מניות
סלקום (  – )1101534החברה סלקום ישראל בע”מ .הינה חברת תקשורת סלולרית המספקת מגוון שירותים ביניהם שירותי
טלפון סלולרי ונייח ,שירותי נדידה לתיירים בישראל ,חנויות מכר ומרכזי שרות ומכירה בפריסה ארצית
ניתוח טכני – בשבועות האחרונים עברה המניה תיקון טכני עמוק שלמעשה מחק את מרבית העליה בחודש נובמבר האחרון
מרמה של  4000סמוך ל  5000הנקודות .טכנית המניה נבלמה בשבוע המסחר האחרון מעל אזור הפריצה שהוציא את המהלך
4500/600
ההוא סביב  4150-4200נקודות .לסוחרי טווח הקצר קיימת אפשרות כניסה לטובת תיקון עולה לאזורים של
נקודות.
פרטנר ( – )1083484חברת פרטנר תקשורת בע”מ ,מספקת שירותי תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט) ,תחת
המותג  ORANGEבשנת  2009השיקה פרטנר סל שירותים חדש הכולל שירותי גישה לדואר אלקטרוני טלפוניה נייחת
באמצעות טכנולוגיית  VOBושירותי בידור מולטימדיה מבוססי אינטרנט .בכך מיישמת פרטנר את האסטרטגיה שלה להפוך
ומגוונים
.
ממפעיל סלולארי מובהק ,לספק שירותי תקשורת ומדיה מתקדמים
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתיקון יורד בחודשים האחרונים מאזורים של  3600לאזור של  2950נקודות בשני גלים יורדים,
האחד החל בתחילת דצמבר והסתיים שבועיים לאחר מכן ,השני החל בשליש האחרון לינואר ונראה שהסתיים בשבוע המסחר
האחרון .בנוסף המניה נעה בתצורה של יתד שורית ולכן ניתן לסחור את היתד כשהיעד העליון שלה נכון להיום נמצא סביב
 3280נקודות וסטופ סביב  ( 2920מעט נמוך יותר מהנמוכים השבועיים)
אלביט מערכות (  - ) 1081124החברה ,אלביט מערכות ,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות,
ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בין תחומי העיסוק ,נמצאים :מלטים ,מערכות בקרה ושליטה,
מערכות מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה ,כידוע,זה זמן ,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור ,גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי,
ניתן לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בינהם את  , 19100 , 18000הכל לפי הצפי
שעלה כאן בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה ,כאשר לאחרונה ,נכנסה למסגרת של מימוש ברור,
והשבוע סימנה את אזור  19100כתמיכה קרובה .היפוך על תמיכה זו אישר פתיחת תיקון עולה למימוש האחרון .כעת המניה
לפני התנגדות חשובה באזור  20300שם קו מהלך יורד של המימוש האחרון ורק יכולת פריצתו בנעילה יאשר על תום המימוש
הנוכחי.
דיסקונט (  - ) 691212תאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות במימוש בשבועות האחרונים ,כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
א"ט ,וכן רמת  , 636נשברו לאחרונה .עם זאת לאחרונה ,אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד המבדיל ,בזמנו בין תקופת
העליה ,למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל נותן כעת איתות לתיקון עד לרמת קו המהלך היורד באזור , 626כאשר מעל
 . 590השבוע המניה נסחרה בתחום
רמת  636שצויינה והיא מהותית מאוד כעת כהתנגדות .התמיכה כעת באזור
התמיכה\ התנגדות ונראה כי בשבוע הבא נקבל איתות יותר ברור לטווח הקצר.
חברה לישראל (  - ) 576017התאגיד מכיל בתוכו מספר חברות בארץ ,בינהם :כיל ,צים ,טאואר ,בזן וכן מיזמים בתחום
האנרגיה והמים,בארץ ובחול.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה המתקנת העולה נותרת על כנה ולאחר דשדוש של מספר חודשים פרצה המניה קו
מגמה יורד וכן את הדשדוש האחרון .בשלב זה אזור  197500-200000מהווה אזור התנגדות חשוב ורק יכולת פריצה שם
תאשר המשך תיקון עולה .בינתיים ,לאחרונה ,חזרה המניה מתחת קו המגמה שנפרץ ורק יכולת פריצתו שוב תאשר את
האיתות לעבר רמת ההתנגדות המהותית שצויינה .התמיכה כעת על אזור רוחבי סביב  . 177000ביום המסחר האחרון ננעלה
המניה גבולית לפני קו המגמה היורד ,כך שעדיין אין איתות חיובי.

על רגל אחת
אפריקה (  - ) 611012מניות החברה  ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית ,וגרמו לעליה חדה
ומהירה בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  , 800ואף נפרצה רמה זו .לאחרונה רמת אזור  950היוותה התנגדות
ובשילוב תמונה טכנית גבוהה ורוויה משמעותי ,מה שהוציא מימוש בשלב זה .התמיכה הקרובה נמצאת כעת על רמת אזור
 , 770כאשר ההתנגדות הקרובה על  , 800יציאה מתחום זה יאשר איתות המשך קצר טווח.בכל מקרה התנועה של המימוש
הנוכחי עדיין תקף בשלב זה.

בזק (  - ) 230011מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 25עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .לאחרונה רמת  580נשברה והופעל איתות שלילי לעבר רמת  . 560לאחרונה גם רמת  560נשברה
במחזור ענק ,מה שמעיד על האיתות השלילי הברור במניה .אזור 530מהווה תמיכה קרובה כעת .השבוע ניסתה המניה לפתח
תיקון עולה כאשר רק יכולת פריצת רמת  -561אופקית ,לפחות יאשרו פתיחת איתות רציני לתיקון .השבוע נכשלה המניה
בפריצת רמה זו.
ביג (  - ) 1097260המניה נמצאת בשלב זה תחת מימוש ,כאשר אזור תמיכה כעת בתחום  . 12760-13000מנגד יש לנו קו
מהלך יורד על רמת  , 13720ויכולת פריצתו תאשר איתות חיובי ופתיחת מהלך להחזרת המימוש האחרון .אציין כי מכלול
התמונה הטכנית מראה על יכולת פריצה בסבירות גבוהה לדעתי.
פוקס (  - ) 1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100טכנית  ,תמונה רוויה מאוד הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי,
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  10900נשברה ואף רמת  , 10500נשברה גם היא .רמה זו יורדת כעת לרמת
התנגדות קרובה כאשר התמיכה הבאה באזור  . 9500השבוע ננעלה המניה גם מתחת  , 9500כך שחוסר יכולת לחזור מעל
רמה זו ביום המסחר הבא תאשר איתות שלילי נוסף.
כלכלית י-ם (  - ) 198010מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן , 15יצאו בשבועות האחרונים למימוש .השבוע הגיעה המניה
עד לתמיכה סופר מהותית ,וגם בגרף השבועי ,באזור  , 3000כאשר יומית נשברה התמיכה אולם שבועית ננעלה המניה מעל
 . 3000יכולת נעילה מעל רמת  3097תאשר איתות להמשך תיקון עולה במניה.
 OPKאופקו  -המניה הינה מניית ארביטראז והיא נסחרת כאן במדד המעוף ,ובארה"ב .המניה נקבעת שם ולכן התמונה
הטכנית הנגזרת מכך מראה כי לאחר מהלך יורד ,ניכר נסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר היעד הראשון נמצא ברמת
 8.2דולר ,מול תמיכה על רמת  7.3דולר ,הכל במונחי נעילה.
 EZCHאיזיציפ  -גם מניה זו הינה מניית ארביטראז ונקבעת בארה"ב ,כאשר ניתוח התמונה הטכנית מראה על תמיכה
חשובה כעת ברמת  23.6דולר ,עם יעד קרוב על  25דולר ,כהתנגדות ראשונה.
חלל תקשורת (  - ) 1092345המניה נסחרת במדד ת"א  , 100כאשר ברקע קיימת הצעה למכירתה ,טכנית השבוע עולה
רמת התמיכה ל , 6300-כאשר רמת השיא על  6700כאזור התנגדות הוא היעד הבא.
דלק קבוצה (  - ) 1084128מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א , 25עדיין נמצאות במסגרת מימוש .רמת אזור124000
 124600מהווה כעת אזור תמיכה חשוב מול רמת  130000כרמת התנגדות קרובה .יכולת יציאה תאשר איתות המשכי טווח
קצר .הערכה שלנו היא יכולת פריצת ההתנגדות הקרובה ,ע"פ מכלול הנתונים הטכניים נכון להיום.

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.

