הסקירה השבועית של ספונסר – 05.08.2012
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 סיכמה שבוע מסחר מקוצר אך תנודתי במגמה מעורבת .מדד המעו"ף הצליח לסיים בעלייה
קלה ,למרות צניחה של כ 61% -במניית חברת נייס ,שפרסמה דו"חות מאכזבים והנמיכה תחזיות לעתיד .שאר המדדים סיימו
כאמור במגמה מעורבת ,מדד ת"א  57ירד בכמעט  ,2%בעיקר בגלל צניחה במניית לייבפרסון לקראת סוף השבוע .לעומתו,
מניות הבנקים מזרחי ,בינלאומי ודיסקונט עלו בכ  4% -כל אחד ומשכו את מדד הבנקים לסיים את השבוע בצד הירוק .במדד
ת"א  ,611בלטו לרעה גם מניות בבילון ונובה שתיקנו ורשמו ירידה של כ 61% -כל אחת .מנגד ,מניית סלקום שיפרה עמדות
ועלתה בכ 61% -במהלך השבוע החולף.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 6% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן
במגמה חיובית מתונה .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים קלות לאורך כל העקום ומדדי אגרות
החוב השקליות (השחרים) עלו ב 1.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר ירדו במעט ועמדו על כ581 -
מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,7..0% -מדד ת"א  57ירד ב ,3..1% -מדד הבנקים עלה ב ,3..0% -מדד הנדל"ן 67
רשם השבוע עליה של  3...%ומדד נפט וגז עליה של  .1.03%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 3..%לרמה של  4.12ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  6101נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ,אולם בטווח הקצר ניתן לראות שהמדד פרץ בשבוע שעבר רמת
התנגדות עם עלייה יפה במחזור יחסית גבוה אולם הוא מתקן חזרה כלפי מטה בימים האחרונים וצפוי להתמך מעל רמת
התמיכה השוכנת ברמה של  6187הנקודות ,במידה וישבור כלפי מטה יתקבל איתות טכני שלילי.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  4.12ש"ח לדולר
לאחר שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית בעקבות נאום של מאריו דראגי בגרמניה אשר אכזב את
השווקים .נ שיא הבנק האירופי המרכזי לא הצליח בדבריו לספק את ציפיות המשקיעים ,הוא אמר שהבנק יאחד כוחות עם
הממשלות כדי לרכוש אג"ח בכמות מספקת כדי להסיר כל ספק לגבי עתיד גוש היורו .הריבית בגוש האירו לחודש אוגוסט
נותרה ללא שינוי על  1.57%בהתאם להערכות של רוב האנליסטים .מ ספר תביעות האבטלה השבועיות בפעם הראשונה
עלה ב 8,111-ל 117-אלף( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות
האחרונים לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות אותה ציינו פעמים רבות ברמה של  ₪ 4לדולר ואף נתמך בה בימים
האחרונים  ,וכעת אם לא יקרה משהו מפתיע הוא ימשיך להתחזק לכיוון רמות של  ₪ 4.21-4.11לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בשבועות האחרונים במגמה עולה בתוך תעלה ולמעט תיקונים בדרך הוא צפוי להמשיך ולעלות בתקופה
הקרובה .בטווח הקצר ,איזור  1111הנקודות נראה כמשמעותי כשמלמטה ישנה תמיכה חשובה באזור  1411הנקודות.
מדד הבנקים – בשבוע האחרון המשיך מדד הבנקים בתיקון העולה שלו ולמרות נעילה חלשה ביום המסחר האחרון סיימו
הבנקים בעליה שבועית של כ  . 6.7%טכנית ניתן לראות את החולשה במדד הבנקים לאחר שבירת התמיכה החזקה סביב 811
נקודות וקביעת שפל תקופתי חדש ב  ,556הבנקים לא הצליחו לתקן חזק מספיק ,אפילו לא לבדיקת רמת התמיכה שנשברה.
בשבוע הקרוב צריך לבחון את התנהגות המדד והתיקון שיעשה ,תיקון סביר יהיה לאזור של  501/811נקודות ואז שוב גל עולה
לבדיקת רמת  811נקודת מלטה שם ייבחן בהמשך.
מדד היתר  – .7מדד היתר  71הצליח השבוע לעבור מספר פעמים את המשוכה סביב רמת  171נקודות אולם  2נרות חזקים
של מוכרים המתינו סביב רמה של  111נקודות עם "זנבות" ארוכים בחלקו העליון של הנר" .הזנבות" האלה הם המוכרים במדד
שהמתינו סביב רמה של  111נקודות ומעידים על התנגדות חזקה באזור .טכנית ניתן לחפש שורט על המדד עם סטופ קצר
וברור .יעד יורד ראשון נמצא סביב  142נקודות.
זהב – בסיום שבוע המסחר הקודם התבצע "פריצה" של ההתכנסות אותה אנו מציינים בשבועות האחרונים ,אולם ,גם את אזור
ההתנגדות האופקית סביב  6121דולרים לאונקיה ציינו ושם בדיוק נבלמה "פריצת" ההתכנסות כך שלמעשה הזהב שוב חזר
לטווח הדשדוש .רק פריצה ברורה מעל  6121דולרים יביא ליעד עולה משמעותי לאזור  6181/6511דולרים.

ניתוח מניות
דיסקונט ( - )..3.3.התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות
הפיננסית באמצעות הסניפים השונים  ,שירותי בנקאות ישירה ,בנקאות מקוונת ואינטרנט .הפעילות בארץ פרוסה על פני
תחומים נוספים ובהם כרטיסי אשראי ,ניהול תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום .בנוסף ,מחזיקה דיסקונט בחברה כלולה  -הבנק
הבינלאומי הראשון.פעילות קבוצת דיסקונט בחו"ל מתבצעת בעיקר באמצעות חברות הבת בארה"ב ,בדרום אמריקה ,בשוויץ
ובאמצעות סניף הבנק בלונדון .הפעילות הבינלאומית מתאפיינת כפעילות עסקית מסחרית ובנקאות פרטית.ביוני  2162מוזגה
חברת הבת דיסקונט משכנתאות ,עם ולתוך החברה.
ניתוח טכני – המניה התבססה מספר ימים סביב רמה של  112/1נקודות והצליחה להוציא מהלך עולה מתקן כמעט עד 101
נקודות ,יום המסחר האחרון הסתיים בחולשה בדומה לשאר השוק ולכן צריך לבחון את התיקון במגמה הקצרה כדי לחבור שוב
למהלך המתקן .כל עוד המניה לא תרד מ  151נקודות סביר שהנמוך האחרון יחזיק והמניה תוכל להוציא מהלך עולה המשכי
לאזור  411נקודות ואולי אף לסגירת הגאפ סביב  417נקודות.
אבנר ( - )..3733החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה
אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות
מונח זה בתקנות מס הכנסה .נציין כי לשותפות אין עו בדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה הינם עובדים של השותף הכללי.
ניתוח טכני – לאחר התבססות של מספר ימים סביב  681נקודות הצליחה המניה להוציא מהלך עולה נאה לאזור ההתנגדות
סביב  211/212נקודות שם סיימה את המסחר ביום המסחר האחרון .למרות יום שלילי בשוק המניה סיימה בעליות קלות כך
שעדיין ישנה אפשרות להמשך המהלך העולה .מנגד בלימה ויציאה למהלך מתקן מהרמת ההתנגדות שצוינה מצדיקה מעקב
אחרי המניה לטובת היפוך ואף ניסיון עולה נוסף לפרוץ את הרמה שצוינה.
מגדל ביטוח ( - )37333..החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ,פועלת במספר תחומים - :ביטוח חיים וחסכון לטווח
ארוך :תחום זה כולל בתוכו את ענפי ביטוח חיים ,פנסיה וגמל ומתמקד בעיקר בחסכון לתקופת הפרישה ובכיסויים ביטוחיים של
סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ואובדן כושר עבודה -.ביטוח בריאות -.ביטוח כללי :תחום זה כולל בתוכו את ענף ביטוח רכב
חובה ,ענף רכב רכוש ואת יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב -.שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות,
שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ומשמרת (קסטודי) ,שירותי חיתום ובנקאות להשקעות.
ניתוח טכני – המניה סבלה מירידות שערים חדות בתקופה האחרונה בגלל הרפורמות האחרונות בתחום הביטוח .ניתן לראות
בגרף המצורף את הבלימה וההתבססות האחרונה סביב רמה של  111/7נקודות .מנגד אזור של  101מתנגד בטווח הקצר.
סוחרים החושבים על מהלך עולה מתקן במניה יכולים לקנות בטווח הדשדוש ולחזק עם הפריצה של  101נקודות ,הסטופ
ימוקם בשבירה של הנמוך האחרון סביב .111
ישראמקו יה"ש ( - ) .1.730שותפות ישראמקו –נגב  , 2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ,בין ישראמקו אויל אנד גז,
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני -יחידת ההשתתפות הנסחרת במדד ת"א  , 27המניה שנמצאת תחת מימוש מחירים הגיעה השבוע במסגרת
התיקון העולה עד לרמת ההתנגדות על  48וקו מהלך יורד ראשי ונכשלה בפריצתו בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת 48
יאשר אי תות חיובי מעבר לתיקון העולה הנוכחי .מנגד התמיכה הקרובה נותרת בתחום המחירים , 41.8 – 41כלומר האיתות
הבא יתקבל בשבירת התמיכה או ביכולת פריצת קו המהלך היורד כאמור.
דלק קבוצה (  - ) 37343.3החברה  ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות
הדלק ,אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,27נמצאת בשלב זה עדיין במסלול יורד כאשר בשלב זה אזור 71111
מהווה כעת תמיכה  .בימים האחרונים המניה נעה מעל אזור תמיכה זה  ,ועם יעד לתיקון עולה עד לרמת  .77111השבוע
ננעלה המניה תוך שהיא פורצת את רמת ההתנגדות הקרובה (יעד קרוב) על רמת  ,77111ולמעשה נותנת איתות לעבר רמת
 11111כאשר התמיכה עולה לעבר רמת הפריצה דהיינו.77111-
פועלים (  - ) .....0התאגיד בנק הפועלים ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  2חטיבות מרכזיות העסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני  -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .27ניתן לראות כי עדיין המגמה הינה יורדת  .עם זאת בשלב זה המניה
עדיין נותרת בתחום התיקון העולה כאשר רמת  6616נפרצה השבוע והיא עולה כעת לתמיכה החשובה הקרובה .כל עוד שכך
היעד הקרוב נותר ברמת  ,6211שהיא התנגדות סופר מהותית.

גזית גלוב ( - )3..733החברה ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות  ,ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים  ,מניבים ,בצפון
אמריקה ,אירופה וישראל.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,27נמצאת כעת במימוש ,ובתבנית התכנסות רחבה ,שקרובה
לידי סיום .רמת ההתנגדות נמצאת על  1811ויכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .ביום המסחר
האחרון ננעלה המניה מעל רמת  1811וגבולית על קו המהלך היורד של תקרת ההתכנסות ,לכן היעד כעת עולה לרמת אזור
 1011כאשר  1811הופכת לתמיכה ברורה לטווח הקצר מיידי.

על רגל אחת
אפריקה (  - ).3373.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  ,6211וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  . 6111במסגרת התיקון העולה השבוע הצליחה המניה לחזור אל מעל רמת  , 6111ונתנה איתות
ראשון חיובי .עם זאת בשלב זה מתקרבת המניה לקו מהלך יורד ראשי באזור  6617ורק יכולת פריצה יאשר איתות חיובי
נוסף .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  6151שנשברה ביום המסחר האחרון ,ולכן למעשה ניתן איתות שלילי כעת  ,ובאם לא
תחזור המניה מעל  6151ביום המסחר הבא ,ניתן להגיד שהסתיים התיקון העולה הנוכחי.
בבילון (  - )3373...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 611לאחר מהלך עולה רציף  ,נכנסת המניה כצפוי לתחום
התכנסות מחירים כאשר תמיכתה ברמת  .1211לאחר דשדוש מעל התמיכה פרצה המניה את רמת ההתנגדות על 1551
ונתנה אי תות חיובי להמשך .רמה זו מהווה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר .יעד הפריצה נמצא על רמת  4121רמה
שנבדקה לאחרונה ,ומשם שוב קיבלנו מימוש צפוי .רמת התמיכה  1551נשברה ביום המסחר האחרון ולכן רמת  1711עוברת
לתמיכה הבאה ,ונראה כי שוב תיבדק.
רציו (  - ) 1.473.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .611מבט טכני מראה כי המניה עדיין נותרת תחת מגמה יורדת
ומתחת קו מהלך יורד ברור בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת  25יאשר שינוי וקבלת איתות לתחילת תיקון עולה במניה.
התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .27
בזק (  - ).17733מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 27מבט טכני מראה כי המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת 411
המהותית .בשלב זה רק יכולת נעילה מעל רמת  468יאשר איתות להמשך תיקון עולה לעבר רמת  .471שבירת  411במונחי
נעילה מהווה איתות שלילי מהותי .השבוע ננעלה המניה מעל רמת  468ולכן למעשה ניתן האיתות לעבר רמת אזור .471
ברינסווי ( - )3377033מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 611נמצאות תחת מימוש לאחרונה .עם זאת נראה כי
ביום המסחר האחרון קיבלנו נר היפוך על רמת  2211מה שאומר למעשה איתות לעבר רמת  2411בשלב ראשון .יכולת חציית
 ,2411יאשר איתות לתיקון עולה ברור יותר המשכי.

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 ה נייר 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.

