הסקירה השבועית של ספונסר – 19.07.2009
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-
"ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות נרשמה במדדי המניות המובילים בבורסה המקומית בסיכום
שבוע המסחר החולף .בסיכום שבועי ,מדד המעו"ף עלה בכ ,3% -שאר המדדים ובראשם מדד הנדל"ן רשמו עליות שערים של
כ 6% -בממוצע כל אחד .בצד החיובי ניתן לציין את מניות אמפל אמריקן ואבגול שסיימו את השבוע בעלייה של כ19% -
בממוצע כל אחת כשמנגד דווקא מניית ישראמקו הייתה זו שאכזבה ורשמה ירידה שבועית חדה של כמעט  .8%באפיק הסולידי
מדדי התל בונד חזרו להסחר השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות של כ .2.5% -באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת
כשצמודי המדד רשמו עליות קלות בעקבות מדד המחירים לצרכן שהפתיע ועלה בחודש יוני ב ,0.9% -באפיק השקלי נרשמו
ירידות שערים קלות .מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לתקופה ועמדו בממוצע על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח במגמה מעורבת בהתאם למגמה שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב .המדדים
המובילים נסחרו ביציבות במגמה מעורבת כאשר מניות הבנקים והנדל"ן בלטו לחיוב .לקראת הצהריים המדדים עברו להיסחר
במגמה שלילית אשר התחזקה עד לשעת הנעילה ללא סיבה ממשית נראית לעין .ירידות שערים אלו נמשכו גם בתחילת יום
שני ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים של עד  ,1%אולם בשעות הצהריים עברו להיסחר במגמה
מעורבת ולקראת סיום אף עברו להיסחר בעליות שערים בהובלה של מניות הבנקים לאחר המלצה של מרדית' וויטני למניית
גולדמן זאקס בטענה כי ההכנסות צפויות לגדול באופן מהותי ,ההמלצה אכן עמדה במבחן המציאות בהמשך השבוע לאור
פרסום הדו"חות של החברה שגרמו לעליות שערים חדות בוול סטריט בכלל ובמניה בפרט .מניית טאואר בלטה לטובה
כשזינקה בכמעט  12%לאחר פרסום של חוזה חדש בסין.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של כ 1% -בהשפעת המגמה החיובית שנרשמה יום קודם לכן בארה"ב .המדדים המובילים
נסחרו כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן .שאר המדדים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטווח
מחירים צר ,ככל הנראה בציפייה לתנועה בחוזים העתידיים אשר נסחרו עד לפתיחת המסחר במדדי ארה"ב בתנודתיות רבה
אולם ללא שינוי מהותי .מניית אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר בלטה לטובה כשעלתה בכמעט  ,7%לאחר שהודיעה כי
חברת הבת ,אינסייטק ,מסרה כי המחקר בנושא כאבים נוירופתיים אשר בוצע באוניברסיטת ציריך ,הסתיים בהצלחה .יום
רביעי נפתח בעליות שערים על רקע המגמה החיובית שנרשמה בארה"ב וזינוק בחוזים העתידיים לאחר נעילת המסחר
בהשפעת דו"ח חיובי במיוחד של חברת אינטל והעלאת תחזיות הכנסות החברה ברבעון השלישי שצפויים להגיע לסכום של בין
 8.1ל 8.9 -מיליארד דולר ,לעומת תחזית הממוצעת של האנליסטים ,שעמדה על  7.8מיליארד דולר .מדד מנהלי הרכש של
בנק הפועלים תרם גם הוא את חלקו לאווירה האופטימית כשעלה ביוני ב 9.5% -לרמה של  .52.1%בכך ,חצה המדד,
לראשונה מזה  14חודשים ,את קו ה ,50% -רמה המצביעה על צפי להתרחבות הפעילות במגזר התעשייתי ,בו הפגיעה
במחזור העסקים הנוכחי הייתה הבולטת ביותר .מניית סרגון זינקה בכ 9% -לאחר שדיווחה על חוזה חדש הנאמד בכ5-10 -
מיליון דולר עם חברת האצ'יסון שצפויה להתקין את פתרונות ה FibeAir -של סרגון.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים בהשפעת הראלי שנרשם יום קודם לכן בארה"ב,
אולם עברו מיד לאחר פתיחת המסחר להיסחר במגמה מעורבת סביב שערי הבסיס .בהמשך היום המדדים נסחרו בתנועה
צידית בטווח מחירים צר ולקראת סיום עברו להיסחר בטריטוריה החיובית וסגרו בעליות שערים קלות .דיווח על רכישת מוזאיק
ע"י חברה ברזילאית בשם ואלה הקפיץ את מניית כי"ל לקראת הסגירה ותרם לסיום המסחר החיובי .בסיכום יומי מדד המעו"ף
עלה ב 0.22% -ומדד הבנקים עלה ב .0.48% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 1.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 3.07% -מדד ת"א  75עלה  ,6.80%מדד הבנקים עלה ב ,6.07% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  7.15%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .6.23%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של
 1.59%לרמה של  3.9020ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עלייה של כ 3% -בשבוע המסחר החולף אולם עדיין לא הצליח לפרוץ בצורה ברורה את
רמת ההתנגדות אותה ציינו בשבועות האחרונים כחשובה לטווח הקצר ברמה של  875נקודות .מחד ,כל עוד המדד נתמך מעל
אזור התמיכה שנמצא באזור  820-835נקודות לא מתקבל לדעתנו איתות מכירה )שורט( .מאידך גיסא ,פריצה של רמת
ההתנגדות  875הנקודות תהווה איתות קניה לטווח הקצר כשרמת ההתנגדות המשמעותית לטווח הארוך יותר נמצאת ברמה
של  905נקודות.
שקל-דולר  -הדולר נחלש בצורה חדה מול השקל בכ 3% -בסיכום שבועי לאחר שבתחילת השבוע ניסה שוב לפרוץ ללא
הצלחה את רמת ההתנגדות החשובה של  4ש"ח לדולר .כל עוד המטבע האמריקאי לא פורץ כלפי מעלה רמה זו לא מתקבל
איתות קניה .נראה כי המטבע עשוי לדשדש ברמות הנוכחיות גם בשבועות הקרובים כשהתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של
 3.85ש"ח לדולר ושבירה שלה תסמן יעד ברמה של  3.65ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף מדד המניות הצרפתי רשם עליות שערים חדות בדומה לשאר מדדי המניות באירופה בארבעת ימי המסחר
האחרונים במהלכן פרץ קו מגמה יורד ששימש כהתנגדות והוא צפוי להמשיך צפונה לכיוון רמת  3400הנקודות שם תבחן
המשך דרכו.

מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד רשם השבוע עליות שערים של למעלה מ 7% -על רקע נתוני מאקרו מעורבים וחברות הטכנולוגיה הגדולות
אשר פרסמו השבוע את הדוחות הכספיים והכו את תחזיות האנליסטים )אינטל IBM ,וגוגל( .טכנית המדד פרץ כלפי מעלה את
רמת ה 1760 -נקודות וביום רביעי המדד פתח את המסחר בגאפ עולה אשר האיץ את המומנטום החיובי .ביום חמישי המדד
רשם גבוה שנתי חדש )השיא השנתי נרשם בחודש יוני ב (1879.92 -זאת בליווי מחזור מסחר ממוצע לתקופה .טכנית יתכן
תיקון יורד לאזור  ~1843לפני המשך המגמה החיובית .מגד ,היפוך ברמות המחירים הנוכחית תגדיל את האפשרות
להתפתחות תבנית "פסגה כפולה" שתביא לגל מימוש נוסף.
מדד  - S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד רשם שבוע מסחר חיובי עם
עליות שערים של למעלה מ 6.5% -מאזור התמיכה החזקה ב 877 -נקודות .ביום רביעי המדד פרץ כלפי מעלה את רמת
ההתנגדות האופקית ב 930 -נקודות וביום חמישי המשיך לעלות לאזור ההתנגדות באזור  945-950נקודות .באזור זה יבחן
כוח הקנייה כאשר פריצה והתבססות מעל רמה זו תביא לגל עליות חדש לאזור  1000נקודות) .יעדים יגזרו לאחר פריצת אזור
ההתנגדות(.

ניתוח מניות
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -במהלך המימוש האחרון ירדה המניה עד לבדיקת התמיכה האופקית ברמת  178660נקודות והסתובבה למעלה
יחד עם השוק כולו תוך שהיא פורצת את קו המגמה היורד של המהלך האחרון ואת רמת ההתנגדות ב  .200000המבחן הבא
של המניה יהיה פריצת  220000שתיתן יעד ראשון בשיא .לדעתי המניה נמצאת בנק' כניסה נוחה עם סטופ בשבירת .200000
אורמת ) – (260018החברה ,אורמת תעשיות בע"מ ,עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית,
בעיקר גיאותרמית .אורמת מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה
"ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות ,לרבות חום שיורי .כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל
ממקורות אלה .בנוסף ,לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-
 ,OPTI CANADAהעוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נמצאת תחת מהלך רוחבי צר יחסית
ברמות ,3280 – 3000אשר הוא מכלול של מהלך רוחבי רחב יותר ברמות  .3515 - 3000בשלב זה המנייה מתקשה לפרוץ
את טווח המהלך הרוחבי הצר שהתנגדותו כאמור על  ,3280למרות שנמצאת מעל קו מגמה יורד .לטווח המיידי המנייה נמצאת
קרוב להתנגדות  ,3280כאשר שבירת  3200במונחי שערי סגירה תיתן איתות שלילי וסימן לחזרת בדיקת התמיכה על ,3000
מנגד סגירה מעל רמת  3280תיתן איתות לפריצת המהלך הרוחבי הצר ויעד ל.3515 -
דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל 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 וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות - :בנקאות
עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות - .בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות
שנתי של עד  100מיליון ש"ח - .בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים
ופרטיים - .בנקאות פרטית .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות כי המנייה נמצאת במצב של התכנסות מחירים כאשר
רמת  500מהווה את שיווי המשקל בתוך תחום ההתכנסות .כעת נמצאת תבנית ההתכנסות לקראת סיום ,והמנייה כעת נמצאת
לפני התנגדות קו המגמה היורד של ההתכנסות .יכולת פריצה תיתן יעד ראשון עד להתנגדות על  ,550ויעד יותר רחוק באזור
 650במידה ורמת  550תיפרץ .מנגד ,אי יכולת פריצה ושבירת  ,500תיתן איתות לבדיקת תחתית ההתכנסות ,ושבירה תיתן
איתות לתמיכת  .450שורה תחתונה – למעקב עד ליציאה מההתכנסות בשלב זה.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עיסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות תנועה רוחבית דיי רחבה וברורה ברמות שערים - 2200
 ,2465כאשר המנייה נמצאת בסמוך לתקרת המהלך הרוחבי ,ובשלב זה נכשלה בפריצת ההתנגדות .במידה וביום המסחר

הבא ,תתרחק המנייה מרמת ההתנגדות ,אזי נוכל לומר שכעת נכשלה המנייה בפריצה ,שוב ,ויש סיכוי שוב לחזרה לבדיקת
התמיכה .בכל מקרה לא מומלץ לפתוח פוזיציה עד שלא נראה יציאה ברורה מתחום המהלך הרוחבי ,כך שיש לשים את
המנייה למעקב בלבד.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין :ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו”ל ,על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן,הקמת המבנים ומכירת היחידות
 נכסים מניבים :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה ,משרדים ומסחר ,בארץ ובחו”ל - .קבלנותבנייה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים.
 קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה ,בעיקר עבורהסקטור הממשלתי.
 טקסטיל :עיצוב ,ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים ,ומכירת מוצרי הלבשה ,הנעלה ומוצרים משלימים. תעשייה :אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה .מניות החברה נסחרות ב מדד ת”א .25ניתוח טכני  -המניה נעה בתעלה יורדת תוך יצירת תבנית של שיאים ושפלים יורדים ונמצאת כעת בסמוך לתחתית התעלה.
רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת  6000הנק' ופריצתה תיתן יעד לסגירת הגאפ הפתוח ב  7000הנק' .מלמטה רמת
התמיכה המהותית שוכנת ברמת  5000הנק' ושבירתה )אם וכאשר( תיתן יעד נמוך מאד ובעצם חזרה לתחתית .לדעתי פריצת
 6000תהווה נקודת כניסה נוחה עם סטופ צמוד וטייק פרופיט ב .7000 -
בזן ) - (2590248החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות - :זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית - .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק - .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות
החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה נתמכת יפה על קו מגמה עולה במהלך החודשים האחרון ונעה למעלה תוך יצירת שיאים ושפלים עולים.
התנגדות אופקית קרובה ברמת  170נקודות שפריצתה תהווה איתות חיובי נוסף ,התמיכה החשובה שוכנת כעת ברמת 155
נקודות.
פועלים ) – (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .ביולי  2008הושלמה
עיסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני – נסחרת בתחום שבין  1085מלמעלה ל  960מלמטה כאשר פריצה או שבירה של תחום זה יתנו את האיתות
למהלך המשמעותי הבא ,לעת עתה נראה כי המניה בונה תבנית  Wעם יעד ראשון בשיא האחרון אך רק פריצת  1085תאשר
זאת באופן סופי.

על רגל אחת
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שברה השוע קו מגמה עולה
לטווח קצר ,ונתנה איתות שלילי ראשוני ,מאז ממשיכה המנייה להתממש כאשר רמת  35מהווה תמיכה ,בשלב זה .שבירת
רמת תמיכה זו תיתן איתות להמשך מימוש לעבר אזור  .30מנגד ,היפוך על תמיכה זו בשילוב מחזור תיתן איתות קנייה
אגרסיבי עם יעד לאזור השיא על .40
תכוף ) - (795013מבט טכני מראה כי לאחרונה שברה המנייה תמיכה על רמת  ,184ומאז המנייה מדשדשת מתחת לרמה
זו .יכולת פריצת רמה זו וסגירה מעל ,ובמיוחד רמת ממוצע  50על  ,193תיתן איתות קנייה מחודש למנייה .כאמור איתות חיובי
לא לפני אישור פריצת ממוצע .50
אבנר ) - (268011מבט טכני מראה כי המנייה בשבוע הנוכחי הצליחה לפרוץ את השיא על רמת  ,93.6וכעת היעד הקרוב הינו
ברמת  100כאשר רמה זו נגזרת מרוחב טווח הדשדוש ,שראינו לאחרונה לפני הפריצה ברמת  ,100תיבחן המנייה שוב
להמשך הכיוון .רמת  93.6מהווה את התמיכה בשלב זה.
אלביט הדמיה ) - (1081116המניה פרוצת השבוע משולש מתכנס ולדעתי נותנת איתות למהלך עולה עם יעד באזור 10000
נקודות ,לדעתי נקודות כניסה נוחה למניה עם סטופ בשבירת .8000
בריינסוויי ) - (1100718נעה בתנועה רוחבית בין רמת  1200מלמעלה לרמת  1100מלמטה כאשר פריצה או שבירה של
התחום הנ"ל יתנו את המהלך המשמעותי הבא ,בינתיים למעקב בלבד.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il - sponser charts
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.

