הסקירה השבועית של ספונסר – 12.01.2014
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 רגוע יחסית במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .בצד החיובי ,נציין
את מדד הביומד שזינק בכ 6.2% -בהובלת מניות פלוריסטם ,פרוטליקס וקומפיוג'ן שעלו בכ 17% -בממוצע כל אחת .עוד בלטו
לטובה מדדי ת"א  , 75הבלוטק  50והגז ונפט שעלו בכמעט  3%בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד הבנקים דווקא ירד בכ1.1% -
כשכל המניות המרכיבות את המדד סיימו בצד השלילי .במדד ת"א 100בלטה לטובה מניית אפריקה שזינקה בכ , 17% -לצידה
עלו מניות חלל תקשורת ,נובה ונייר חדרה שעלו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלקטרה צריכה ירדה בכ 9% -ללא
סיבה נראית לעין .מחזורי המסחר צמחו ועמדו על כ 1.4-מיליארד ש" ח בממוצע ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 0.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני והארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכמעט 0.4%במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב , 0.12% -מדד ת"א  75עלה ב , 3.09% -מדד הבנקים ירד ב , 1.11% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  0.87%ומדד נפט וגז עלה ב . 2.22% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש מעט בכ 0.3% -מול השקל ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.49ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.1% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
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של  1324נקודות .המדד יצר סדרה של ארבע פסגות יורדות ,וזהו סימן שלילי ,אולם כל עוד הוא נתמך מעל רמת
הנקודות ,ישנו סיכוי גבוה שיחזור להסחר במגמה עולה בשבועות הקרובים .שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי עם
יעד ראשון ברמה של  1275הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט ,במיוחד לקראת סוף השבוע מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.49ש"ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת וללא שינוי מהותי .אתמול פורסמה הריבית בגוש
האירו .הריבית עמדה על  0.25%כצפי האנליסטים ונשארה על כנה .כמו כן פורסמה גם הריבית באנגליה  ,שם היא נותרה
במקומה בהתאם לציפיות האנליסטים .בארה" ב פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה .בשבוע שעבר היו  330אלף
דרישות חדשות כאשר הצפי עמד על  337אלף וזאת לעומת  345אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם ( .קרדיט ל.)Iforex -
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,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 השבועי המצורף מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  4350הנקודות ורק פריצה שלו
תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,ישנה תמיכה חשובה ברמות 4000-4100נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר השבוע בטווח מסחר צר מאוד סביב  1300נקודות ללא תנועות מיוחדות אך סגר את
השבוע סמוך לנמוך השבועי ומתחת לרמת תמיכה לטווח הקצר סביב 1300נקודות .טכנית ,המדד לא נראה טוב ונראה שאבד
מעוצמתו .אזור תמיכה חשוב נמצא סביב 1260נקודות ועל פניו נראה שהמדד בדרכו לשם.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נסחר השבוע במגמה חיובית ואף קבע גובה תקופתי חדש סביב  390נקודות .טכנית ,בשבוע
שעבר נכתב שמי שמחפש שורט אגרסיבי על המדד קיימת אפשרות כניסה עם סטופ קצר ונח שלא היה אמור להיות מופעל.
טכנית המדד נעל את השבוע בצורה גבולית סביב אזור תמיכה  384/6נקודות ,המשך מימוש במניות המדד יוביל לתיקון מעט
עמוק יותר לעליות האחרונות.
מדד ת"א גז ונפט – מדד הגז ונפט יצא השבוע מהטווח שציינו בשבוע שעבר  1275/80-1220/20נקודות .טכנית כל עוד
יחזיק מעל רמת  1280נקודות היעד העולה שוכן סביב הגבוהים האחרונים של המדד ברמה של  1330נקודות .חזרה לטווח
הדשדוש תעמיד בסימן שאלה את כוחם של הקונים.

מדד הביומד – מניות המדד הן החזקות ביותר השנה עם ריצה חזקה מאוד במדד מרמות של  1020ביום הראשון של השנה
לגבוה תקופתי סביב  1120נקודות .טכנית ,המדד נמצא מעל הגבוה של חודש אוקטובר סביב  1090נקודות וזהו אות חיובי
מאוד .מנגד ,הריצה המהירה למעלה בשבוע וחצי האחרונים הביא לרמות גבוהות מאוד בחלק מהאינדיקאטורים לכן אני צופה
התבססות מעל רמות של  1080/90נקודות כדי לאגור כוחות לפני המשך מהלך .ירידה מהרמות האלה יעמיד בסימן שאלה את
המהלך הבא ולכן צריך לעקוב היטב למי שמחזיק סל מניות ואף לשקול למשש חלק ממנו סביב רמות השיא האחרונות.

ניתוח מניות
אלוט תקשורת ( – )1099654חברה ,אלוט תקשורת בע”מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום ”זלילת” רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד”ק תחת הסימול . ALLT
ניתוח טכני – הניתוח יתבסס על גרף המניה בארה" ב שכן מחזורי המסחר שם ערים יותר .המניה ממשיכה להיות חזקה מאוד
והיא מגיעה לאזור התנגדות של השנה האחרונה סביב  15.5-16דולר .המניה נמצא באזור של  11-16כשנה לאחר ירידות
חדות בתחילת  . 2013למרות העליות האחרונות במניה שהצרחשו בעוצמה גדולה (נראה באינדיקאטו ר  )ADXאני סבור שיש
עוד בשר לעליות .ההתבססות הארוכה יצרה לא מעט זמן וכסף שהחליף ידיים לכן אני מעריך שפריצה מעל  16דולר היא רק
עניין של זמן עם יעד עולה לכיוון  18-19דולר.
כור ( – )649012חברת כור תעשיות בע" מ הינה חברת אחזקות הפועלת בעיקר בתחומי אלקטרוניקה צבאית ,אגרו-כמיה
וכמיקלים אחרים .בין אחזקותיה ניתן למנות את אגן ,מכתשים וטלרד המניה נסחרת במדד ת". 75
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה קודמת למנייה זו ,השבוע פרצה המנייה את קו המגמה היורד מרמת  7,300נקודות לרמת
 6,829נקודות עם נר עוצמתי ,מה שמראה על פריצה חזקה של רמה זו בגרף שבועי  .ביום מסחר האחרון עלתה המנייה ב-
 2.59%אחוז ונוסיף לאיתות זה את שאר האיתותים שעדיין קיימים במנייה זו כמו קו המגמה העולה .התנגדות שהופכת
לתמיכה עם גאפ בטווחי פיבונאצ"י למהלך העליות האחרון ,ושליטת הקונים הברורה .וניראה שגם השבוע הקרוב צפוי לנו
המשך עליות במניית כור.
דלק קידוחים יהש ( – )475020שותפות מוגבלת דלק קידוחים הוקמה לצורך ביצוע חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל
מקבוצת דלק.
ניתוח טכני – המנייה בגרף שבועי מראה על כמה איתותים טובים להמשך עליות לשבוע הקרוב .האיתות הראשון הוא קו
המגמה העולה ושליטת הקונים הברורה ובנוסף תמיכה חזקה ברמת 1,800נקודות עם  5נגיעות על רמה זו ,שבשבוע האחרון
גם פרצה את קו המגמה היורד מרמת  1,991נקודות לרמת  1,846נקודות לערך .במקביל פרצה גם את רמת ההתנגדות של
 1897נקודות שיצרה מודל ( יונייטד לוול ) אמין להמשך עליות לשבוע הקרוב .לאגרסיבים ניתן לחפש את הקנייה של המנייה
בשלב הזה באזור רמת  1915נקודות  ,ולשמרנים בפריצת רמת  1,991נקודות בסוף יום מסחר בעדיפות לווליום גבוה באותו
שבוע .
אבנר יהש ( - )268011החברה אבנר חיפושי נפט הינה שוטפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בן אבנר נפט וגז כשותף
כללי והוקמה לצורך חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .המנייה נסחרת במדד ת"א. 25
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה מהשבוע שעבר גרף המנייה מראה שלאחר דשדוש כמעט לאורך כל השנה מאזור 240נקודות
לאזור  285נקודות פרצה המנייה את אזור  300נקודות וירדה בחזרה לבדוק את הרמה להמשך עליות בטווחי פיבונאצ"י .
הגרףבשבוע האחרון פרצה המנייה את קו
.
המניה נעצרה על רמה זו עם מודל טכני להמשך עליות כששליטת הקונים ברורה על
המגמה היורד מרמת  343נקודות לרמת  310נקודות בגרף שבועי ,שמאותת להמשך עליות גם בשבוע הקרוב.
אלביט מערכות (  - ) 1081124החברה ,אלביט מערכות עוסקת במגוון 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 כעת נתונה במהלך רוחבי בתחום  21450לאזור
 20000ושילוב של תחתית תבנית עולה .תמיכת קו המגמה העולה עומד כעת על רמת אזור . 20180יש לציין היפוך על תמיכה
רוחבית השבוע .בכל מקרה איתות מהותי יותר יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הרוחבי הנוכחי.

כיל (  – ) 281014החברה פועלת בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,ועיקר פעולתה מתחלק ל 3-סקטורים עיקריים :כיל
דשנים ,כיל מוצרי תכלית ,וכיל מוצרים תעשייתיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה לאחר תהליך של מגמה יורדת ברורה ,וכעת בתחום התיקון העולה .לאחרונה
פרצה המניה קו מהלך יורד ראשי ,וכעת ניכר התבססות מעל קו זה .השבוע שוב נבדק מלמעלה קו מגמה זה ,ובוצע היפוך ואף
פריצת  2800שעובר לתמיכה קרובה .רמת ההתנגדות הבאה נקובה באזור. 2950
ישראמקו יה"ש (  - ) 232017השותפות ישראמקו נגב  2מבוססת ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,כאשר היא עוסקת בתחום
חיפושי והפקת גז ונפט בישראל .יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה הראשית נשמרת כעת ,אולם כעת בתוך תמונה של מימוש .השבוע דשדשה
המניה מעל לקו התמיכה העולה באזור  , 70ולמעשה לא הוכרע בינתיים היפוך על תמיכה או שבירה .איתות ברור להיפוך על
תמיכה עולה יתקבל בנעילה מעל  , 70.7ואילו איתות שבירה יתקבל בנעילה מתחת. 69.8

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 .כעת רמת אזור  840מהווה התנגדות קו מהלך
תקרת תבנית מול תמיכה קרובה באזור . 800-790אציין תמונה טכנית בתחום הרווי כעת.
חלל תיקשורת (  - ) 1092345מניות החברה ,התממשו בחדות לאחרונה,עקב ארוע פונדמנטאלי ,שבהמשך הוברר
כפתיר.עקב כך האפשרות לתיקון עולה ,שהיה קיים אכן התבצע חלקית .המניה שנכנסה להתכנסות מחירים לאחרונה נפרץ
בשלב זה ,והיעד הנגזר מפריצה זו למעשה הושלם .בשלב זה המניה מתמודדת עם רמת התנגדות על , 6300מול רמת תמיכה
קרובה על  . 6000איתות כמובן יתקבל ביציאה מתחום זה .אזכיר כאן תמונה טכנית רוויה במיוחד ,שעושה סימני כניסה
למימוש.
קמהדע (  - ) 1094119מניות החברה ,שנסחרות במדד ת"א  , 100עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון
שראינו .בשלב זה רמת  5200שהייתה התנגדות ,לאחרונה נפרצה ,ולמעשה רמה זו עולה כעת להיות תמיכה עולה חשובה.
למעשה רמת  5750הוא יעד כעת ,לאחר פריצת התכנסות מחירים השבוע .התמיכה הקרובה כעת עולה לרמת. 5519
אבוגן (  - ) 1105055מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100ניתן לראות לאחרונה פריצת תבנית רוחבית עם יעד על , 7300
כאשר רמת  6500כרמת הפריצה האחרונה ,עולה להיות תמיכה קרובה חשובה .התנגדות קרובה נקובה ברמת. 7000
אינסולין (  - ) 1120161מניות החברה שנסחרו בתצורת מימוש ומתחת קו מהלך יורד ראשי ,השבוע פרצו את קו המגמה
בעוצמה ובמחזורים גבוהים .כעת רמת 272-280הוא אזור התנגדות חשוב ,מול תמיכה קרובה עולה לרמת. 260
בזק (  - ) 230011מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 25עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .בשלב זה השבוע ,נשברה רמת , 580וכעת התמיכה הבאה הינה על. 560-561
מזור רובוטיקה (  - ) 1106885מניות החברה לאחרונה ,החלו תיקון עולה למימוש האחרון ,תיקון חד וברור .בשלב זה רמת
אזור  , 3600נפרץ והגענו עד לרמת השיא סביב , 4000שם יצאנו כעת למימוש .תמיכה קרובה נקובה על קו מהלך עולה ברמת
 , 3730כאשר שבירתו תאשר המשך מימוש .איתות חיובי נוסף רק בפריצת 4000כאמור במונחי נעילה.
בבילון (  - ) 1101666מניות החברה השבוע ביצעו היפוך על תמיכה עולה באזור  800ותוך מחזורי מסחר .כעת ,רמת 880
מהווה התנגדות ביניים ,ואילו רמת  970תקרת תבנית מתכנסת.

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.

