הסקירה השבועית של ספונסר – 26.07.2009
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית  -עליות נאות נרשמו גם השבוע במדדי המניות המובילים בבורסה באחד העם .בסיכום שבועי ,עלו המדדים
המובילים בכ 5% -בממוצע כל אחד כשמדד הבנקים בלט לטובה כשזינק בכמעט  13%בהובלת מניית הבנק הבינלאומי
שעלתה בכמעט  .23%במדד ת"א  100בלטה מניית אלרוב ישראל שעלתה השבוע בכ 35% -והשלימה עלייה של כמעט
 500%מתחילת השנה ! באפיק הסולידי מדדי התל בונד נסחרו ברמות הנוכחיות ללא שינוי מהותי ,באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה מעורבת כשצמודי המדד רשמו עליות קלות ובאפיק השקלי נרשמו ירידות שערים קלות .מחזורי המסחר היו גבוהים
מאוד יחסית לתקופה ועמדו בממוצע על כ 2.2 -מיליארד ש"ח ליום ומכך ניתן להסיק שכסף חדש נכנס לשוק המניות.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ 1% -לאור הסנטימנט החיובי בשווקי חו"ל בסוף שבוע שעבר ולאחר
שסוכנות הדירוג  S&Pהותירה ,את דירוג האשראי של ישראל על " "Aעם אופק "יציב" .המדדים המובילים נסחרו כל יום
המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות הבנקים .בצהריים פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נתוני מאקרו מעודדים ,לפיהם הגירעון המסחרי של ישראל הצטמצם ל 2.6 -מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2009
לעומת גירעון של  6.8מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד ועקב כך התחזקה המגמה החיובית עד לסגירה .בסיכום יומי
מדד המעו"ף עלה  ,1.71%מדד הנדל"ן עלה ב 2.53% -ומדד הבנקים עלה ב .3.04% -עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שני
כאשר יום המסחר נפתח בעליות שערים קלות במדדים המובילים על רקע פתיחת שבוע מסחר חיובי בבורסות אסיה ואירופה,
וכן צפי לפתיחת מסחר חיובית בארה"ב זאת על רקע חילוץ בנק  CITע"י המגזר הפרטי .בשעות הצהריים המגמה החיובית
החלה להתמתן ולקראת סיום המדדים אף עברו להיסחר במגמה מעורבת לאחר שמדד המעו"ף לא הצליח לפרוץ את רמת
ההתנגדות בדמות  900הנקודות.
יום שלישי נפתח ביציבות תוך המתנה לתחילת המסחר במדדי אירופה והחוזים העתידיים בארה"ב .המדדים המובילים נסחרו
בשעות הבוקר בדשדוש והחל משעות הצהריים המגמה החיובית החלה להשתלט על המסחר בהדרגה עד לשעת הנעילה .את
המגמה החיובית הובילו כמו בכל ימות השבוע מניות הבנקים .לקראת סיום המסחר מדד המעו"ף חצה את רמת ה ,907 -רמת
השיא השנתי ,והמדד חתם בגבוה היומי .בצד החיובי נציין את מניית אלרוב ישראל שזינקה בכ 15% -נוספים ומנגד ,מניית
ארזים צנחה ב 5.2% -על רקע דרישת בנקים מלווים באנגליה לפרוע  250מיליון שקל עד סוף חודש אוגוסט .ההלוואה ניתנה
כנגד רשת של  64בתי אבות באנגליה ,הנחשבת לנכס הטוב ביותר של חברת הנדל"ן שבשליטת מאיר גורביץ' .יום רביעי
התאפיין בתנודתיות גבוהה ,יום המסחר נפתח בירידות שערים קלות בהשפעת המגמה העולמית .המדדים המובילים נסחרו
בשעות הבוקר בירידות שערים קלות אשר התחזקו עד לשעות הצהריים .לקראת השעה  14.00המדדים עברו להיסחר במגמה
מעורבת בהובלה של מניות הפיננסים ומניות הנדל"ן כאשר בשעה  15.30פורסמו דו"חות בנק מורגן סטנלי אשר אכזבו את
המשקיעים )הבנק רשם הפסד של  1.1$למניה כאשר הצפי עמד על  0.49סנט בלבד( ובתגובה החוזים העתידיים עברו
לירידות שערים ובתגובה גם המדדים המובילים בת"א ובאירופה עברו להסחר לטריטוריה השלילית.
אתמול ,יום חמישי ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים בהשפעת המגמה העולמית .המסחר התנהל לכל
אורכו בדשדוש עם נטייה לעליות שערים כאשר מניות הגז והבנקים הובילו את המגמה החיובית .מניית דלק אנרגיה הוסיפה
לערכה  ,4.4%לאחר שדיווחה על חוזה אספקה של  5מיליון מטר מעוקב על פני  5שנים באמצעות ים תטיס לחברת החשמל,
בתמורה כוללת של כמיליארד דולר .גם מניות אחרות בתחום הגיבו בעליות שערים חדות ,ישראמקו זינקה ב ,11% -אבנר יהש
עלתה ב ,7.3% -ומניות דלק קידוחים וקבוצת דלק עלו ב 6.1% -ו 5.8% -בהתאמה .לקראת סיום המסחר נרשמה התמתנות
קלה .בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב 0.84% -ומדד הבנקים עלה ב .2.59% -מחזור המסחר הכולל הסתכם ב 2 -מיליארד
ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 4.67% -מדד ת"א  75עלה  ,4.55%מדד הבנקים עלה ב ,12.72% -מדד נדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  5.51%ומדד התל-טק  15רשם עליה של  .4.66%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כמעט
אחוז לרמה של  3.87ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עלייה חדה של כ 4.5% -בשבוע המסחר החולף כשבמהלכו הצליח לפרוץ בצורה ברורה
את רמת ההתנגדות אותה ציינו בשבועות האחרונים כרמת המפתח לטווח הבינוני-ארוך ברמה של  905נקודות ובכך התקבל
איתות קניה )לונג( ברור עם יעד ברמה של  1000נקודות שהמעו"ף צפוי לכבוש עד סוף החגים .כל עוד המדד נשאר מעל רמה
של  900נקודות ההערכות שלנו לא ישתנו.
שקל-דולר  -הדולר נחלש גם השבוע מול השקל אולם בצורה מתונה וכעת נראה כי מתגבשת רמת תמיכה חזקה באזור 3.85
ש"ח לדולר כאשר כל עוד המטבע האמריקאי לא שובר אותה כלפי מטה לא מתקבל איתות מכירה )שורט( מחודש .שבירה של
רמה זו 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 בשבוע המסחר החולף
לאחר שפרץ בשבוע שעבר קו מגמה יורד ששימש כהתנגדות .כפי שנכתב בסקירה בשבוע שעבר "המדד צפוי להמשיך צפונה
לכיוון רמת  3400הנקודות שם תבחן המשך דרכו ".נמתין לראות מה יקרה בימי המסחר הקרובים ואם אכן יתקבל איתות קניה
)לונג( מחודש.
מדד הנאסד"ק  -מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת .במדד זה ריכוז גבוה של מניות
טכנולוגיה .המדד רשם שבוע מסחר חיובי בהמשך לשבוע שעבר ,זאת על רקע נתוני מאקרו חיוביים ודוחות מפתיעים של
חברות הטכנולוגיה .המדד סגר ביום חמישי את הגאפ הפתוח ב 1947 -נקודות ,כך שיתכן ונראה מימוש נקודתי לאזור 1898
נקודות לפני המשך המגמה החיובית.
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 נאות של ) 3.8%לא כולל שישי( .ביום שלישי המדד פרץ את רמת ההתנגדות האופקית ב 950 -נקודות וביום
חמישי רשם עליה חדה ננעל ב 976.3 -נקודות .בשלב זה הצפי הוא המשך המגמה החיובית ,אולם יתכן והמדד ירד לאזור רמת
ה 950 -ויתבסס מעליה .מחיר יעד התבנית הנוכחית סומן ב 1006 – 1000 -נקודות.

ניתוח מניות
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  .25מי שעקב אחריה מהסקירה הקודמת ,ופעל כנכתב ,הצליח לקחת את
מהלך הפריצה ולהגיע גם עד היעד כפי שיפורט בהמשך .ובכן ,המנייה השבוע פרצה את טווח המהלך הרוחבי ,כאשר פריצת
רמת  2465תוך מחזור נתנה איתות חיובי אוטומטי עם יעד בגובהה טווח הדשדוש ,ואכן ביום המסחר האחרון יעד טווח
הדשדוש ,בשילוב התנגדות אופקית על  2766הושג בשלב זה .כעת ,למי שסוחר לא נותר רק לקחת רווח נאה ,ורק המשך
פריצת ההתנגדות על  2766ייתן איתות חיובי המשכי .תמיכה קרובה בשלב זה על רמת .2600
ישראמקו יהש ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .מטרת השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2הינה
להשתתף בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם .לשותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2אין דירקטורים ולא נושאי משרה ,והדירקטורים
ונושא המשרה המצויינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון חל היפוך מגמה ברור
במנייה ,ולמעשה אפשר להגיד כי ראינו את סיום המימוש שעברה המנייה בשבועות האחרונים .ולמה הדברים אמורים? ובכן,
ניתן לראות כי עד לפני יום המסחר האחרון הייתה המנייה במימוש ,כאשר הגיעה בדיוק לתמיכת מימוש פיבונאצ'י ש"ש
מהשיא .אתמול המנייה נתנה היפוך בעלייה חדה על התמיכה ובנוסף הצליחה לפרוץ קו מגמה יורד )מקווקו( על הגרף ,המבטא
את השיאים היורדים שביצעה במהלך המימוש .כעת ההתנגדויות למנייה ב ,38.8 -שיא יורד אחרון ,ולאחריו רמת 40.40
שמהווה את השיא .נראה שבשלב הראשון המנייה הולכת לעבר רמת השיא על  ,40.40כאמור ,למרות שהיעד הסופי עומד על
רמת  42שזה תקרת התעלה העולה בה נמצאת המנייה ,זאת בשילוב יעד מהפוינט & פיגר .מתנדים מתחילים להשתפר
בהתאם.
גזית גלוב ) – (126011החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתעלה עולה ובתבנית של שיאים ושפלים עולים .ביום המסחר האחרון קובעת המניה שיא עולה
חדש וננעלת מעל רמת  2600הנקודות .היעד למהלך הנוכחי הינו אזור  2980-3000הנקודות )תקרת התעלה העולה
והתנגדות אופקית( .התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  2510הנקודות ואילו התמיכה החשובה שוכנת ברמת  2140נקודות
ששבירתה תהווה איתות מכירה.
אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ'כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 -ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה.

 השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.ניתוח טכני – בתחילת ינואר  2009נסחרה המניה בשער  3160הנקודות ומאז ועד לשער הנעילה השבוע ביצעה מהלך עולה
של  196אחוז .ביום המסחר האחרון פורצת המניה את רמת השיא האחרון ב  8900הנקודות וננעלת ברמת  9240הנקודות.
רמת ההתנגדות הבאה שוכנת ב  10000הנקודות ונראה שפניה של המניה לשם .רמת התמיכה הקרובה הינה רמת 8900
ואילו אחריה שוכנת התמיכה האופקית היותר משמעותית ברמת  7460הנקודות.
מכתשים אגן ) - (1081819החברה ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת
הצומח .השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.
מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת ,מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם .תחום הפעילות
העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח ,הכולל פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
להגנת הצומח .בנוסף ,מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו ,הכולל עיסוק במספר תתי תחומים .רישויים חדשים-
במהלך הרבעון  3של  2007קבלה מכתשים אגן תעשיות  27רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה נסחרת בתעלה יורדת תוך בניית שיאים ושפלים יורדים וכרגע נראית שלילית וחלשה .איתות חיובי ראשון
יתקבל עם פריצת רמת  1880נקודות .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1670נקודות ושבירתה תהווה איתות מכירה נוסף
למניה.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,הינה הספק המרכזי של
שירותי תקשורת במדינת ישראל .קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בינלאומיים ,שרותי טלויזיה באמצעות לווין,
שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות ,החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי
תקשורת אחרים ,שירותי לווין ,הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )נס"ר(.
ניתוח טכני – המניה מגיעה שוב לאיזור שיא כל הזמנים סביב  780הנקודות ושוב כושלת בפריצתו מעלה ויוצאת לתיקון .על
המתנדים הארוכים ניתן לזהות סטייה דובית ברורה כאשר השיא הנוכחי נקבע כשהמתנדים נמצאים ברמות נמוכות בהרבה
מאלו שהיו בכבישת השיא המקורי .טכנית ,מצב כזה אמור להדליק נורה אדומה למרות שהוא עדיין לא מהווה איתות מכירה.
פריצת השיא תהווה איתות חיובי ויעד לכיוון  850הנקודות ושבירת  750הנקודות תהווה איתות שלילי לטווח הקצר עם יעד
בתמיכה על  707הנקודות.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים
בארץ ובחו"ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל :יזום פרויקטים המיועדים
למגורים ,למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת לטווח הבינוני .כעת מגיעה המניה לאיזור התנגדות שהיה תמיכה בחודשים
האחרונים סביב רמות  6400-6450הנקודות .פריצה ברורה של איזור התנגדות זה וכניסה לתוך הגאפ הפתוח יכולים לפתוח
את הדרך עד לרמת  7000הנקודות .בנקודה זו רוב המתנדים עומדים על סף איתותים חיוביים )בפועל עוד לא ניתנו( והדבר
שחסר הוא הטריגר שיביא את הפריצה ויותר חשוב – את מחזורי המסחר .אנו נמשיך לעקוב אחרי המניה ולחפש את איתות
הכניסה הזה אם יגיע.

על רגל אחת
כיל ) - (281014המניה ממשיכה להיסחר בטווח שבין  3500ל 4000 -הנק' כאשר פריצה או שבירה של התחום הנ"ל יתנו את
האיתות למהלך הבא כאשר שבירת  3500תסמן יעד ב  3000ואילו פריצת  4000תסמן יעד ב  4500ואף למעלה מזה .כרגע
למעקב בלבד.
כלכלית ירושלים ) - (198010המניה ממשיכה במומנטום החיובי של החודשים האחרונים ומתקרבת להתמודדות נוספת עם
רמת השיא האחרון ב  3030הנק' שפריצתה תהווה איתות חיובי נוסף למניה .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  2750הנק'
ששבירתה עשויה להביא לתיקון יורד עד רמת  2177הנק' .עד לפריצת השיא המניה למעקב בלבד לדעתי.
אורמת ) - (260018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מאשר כי המנייה נמצאת לאחרונה בטווח מסחר צר
של רמות  .3300 - 3200יציאה מתחום זה בגיבוי מחזור ,תיתן איתות כאשר מלמטה תמיכה על  ,3000ומלמעלה יעד על
 3400ו.3515 -
כור ) - (649012מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה נמצאת לאחרונה במהלך עולה רציף ,לאחר מימוש
שעברה .בשלב זה ,ביום המסחר האחרון פרצה המנייה ,תוך גיבוי מחזור ,את רמת ההתנגדות של שיא עולה אחרון והתנגדות
אופקית על  ,10940ולמעשה נתנה כעת איתות חיובי נוסף לעבר ההתנגדות הבאה על רמת  .12000ברור שרמת ההתנגדות
שנפרצה הופכת להיות תמיכת הטווח המיידי בשלב זה.
אבנר ) - (268011מבט טכני למנייה שנסחרת תחת מדד ת"א 100מראה כי בגדול עדיין רמת ההתנגדות על  ,100מהווה
מכשול בשלב זה ,אולם ביום המסחר האחרון ניתן לראות כי המנייה ביצעה תנועה חדה חיובית תוך מחזור תומך והתקרבה שוב
לרמת ההתנגדות ב .100 -למעשה המנייה נמצאת בדשדוש רוחבי ,המשחרר היטב את המתנדים ,כדי לתת כוח להמשך עולה.

פריצת רמת  100תיתן איתות חיובי נוסף ומהלך כגובהה רמת הדשדוש שראינו לאחרונה ,כלומר יעד ל ,114-כאמור רק
לכשנקבל איתות בפריצת רמת .100
חברה לישראל ) - (576017החברה לישראל מגיעה השבוע אל קו התנגדות יורד לטווח הבינוני .כרגע קו זה יחד עם איזור
ההתנגדות סביב  218000הנקודות בולמים אותה ורק פריצה ברורה של רמות אלו יהוו איתות קנייה למניה.
אלביט מערכות ) - (1081124המניה נמצאת בשיא כל הזמנים כרגע ונראית חזקה ביותר .מספר פרמטרים מצביעים על
אפשרות לתיקון בטווח הקצר אך כל ירידה )אם תבוא( שתיבלם מעל רמות  25000-25500הנקודות תהווה רק תיקון קל
והמניה תמשיך להיחשב חיובית לטווח הבינוני.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php 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.

