הסקירה השבועית של ספונסר – 12.05.2013
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 את שבוע המסחר במגמה מעורבת ללא תנודות קיצוניות .מדדי ת"א  57והנדל"ן ירדו
בכאחוז בממוצע כל אחד ,ומנגד מדד הגז ונפט עלה בכ 5.7% -בהובלת מניית חנ"ל שזינקה בכ  ,5.7% -כנראה בעקבות מאבק
הכניסה למדד ת"א  055שייערך עד סוף החודש .במדד ת"א  055בלטו לטובה מניות איזיצ'יפ ,אלוט תקשורת ודסק"ש שעלו
בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון קרסה ב 22% -בת"א ו 57% -בארה"ב לאחר פרסום דו"חות מאכזבים
במקביל להפסד נקי בשורה התחתונה.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר אולם ירדו בשיעור
של כ 5..7% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובכ 5.27% -במח"מ
הארוך .מחזורי המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ 055 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.00% -מדד ת"א  57ירד ב ,0..1% -מדד הבנקים עלה ב ,1.10% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  1.11%ומדד נפט וגז עלה ב .1..0% -בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 1..%
לרמה של  5.776ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי גם במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0255נקודות .המדד מדשדש כבר
שישה חודשים ברצף בין רמות  0067-0275נקודות ,ללא שום כיוון .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל
איתות קניה .לדעתנו ,אם ארה"ב תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי המשיך להחלש מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  5.776ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש (חמישי) במגמה שלילית מתונה ונרשמו ירידות שערים קלות בכל המדדים לאחר ימים
של עליות ושבירת שיאים חיוביים .היום (חמישי) התפרסם נתון תביעות האבטלה השבועיות .לאחר הירידה הדרמטית בנתון
בשבוע שעבר לשפל של  7שנים ,השבוע חזו האנליסטים עלייה של  02אלף תביעות ל 557 -אלף תביעות חדשות .בפועל
דווחה הלשכה לסטטיסטיקה בארה"ב על ירידה נוספת של  .,555תביעות ,לרמה של  525אלף .זוהי הרמה הנמוכה ביותר
מאז ינואר ( .2555קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,הדולר המשיך להפגין חולשה לאחר ששבר את רמת התמיכה של
 ₪ 5.55לדולר ולעת עתה הוא קרוב לשבור סופית גם את רמת התמיכה הבאה השוכנת סביב רמה של  5.75ש"ח לדולר
ושבירה סופית שלה תהווה איתות מכירה נוסף עם יעד באזור  5..5ש"ח לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  55החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדי דס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף (משנת
 )0000מדד המניות הגרמני פרץ השבוע את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה ברור וחד משמעי .בכל מקרה רמת
 5555הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד נמצא מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – חציו הראשון של השבוע התאפיין במגמה חיובית והמדד משך למעלה או יותר נכון החזיק את מדד המעו"ף.
ביום רביעי הגיע המדד לאזור של  005517נקודות שם ראינו מוכרים אגרסיביים לקראת סיום היום שהופיעו גם ביום המסחר
שלאחר מכן .טכנית המדד עשה מהלך עולה נאה ונעצר השבוע ,שבירה של  0075שהוא אמצע טווח הדשדוש מהשבועות
האחרונים יכול לשלוח את המדד לרמות של  0055שוב.
מדד ת"א – 51תחילת שבוע המסחר הייתה חיובית כשהמדד נסחר מעל רמת ההתנגדות סביב  55515נקודות שמתנגדת לא
מעט זמן .המדד הגיע בגבוה השבועי לאזור של  505נקודות אולם ביום המסחר האחרון לשבוע ירד בעוצמה ובחדות .העיבה
במיוחד מניית לייבפרסון שהיא לבד לקחה כ  0%בקירוב ורק  .מניות מהמדד סיימו ללא שינוי או במגמה חיובית .טכנית המדד
חזר מתחת לאזור הפריצה ועל פ ניו נראה שקבלנו באמצע השבוע פריצת שווא .היעד כעת הינו אזור התמיכה בין .5.5-575

ניתוח מניות
סלקום ( – )00101..החברה ,סלקום ישראל בע"מ ,הינה חברת תקשורת סלולרית המספקת מגוון שירותים ביניהם :שירותי
טלפון סלולרי ונייח ,שירותי נדידה לתיירים בישראל ולמנויי סלקום בחו"ל ושירותים נוספים בתחום המוסיקה ,וידאו ,המשרד
הנייד ועוד .החל מ 2556-מספקת סלקום שירותי טלפון קווי בישראל ,לצד שירותי תמסורת ותקשורת נתונים .סלקום רשומה
כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן ב -NYSEוהן בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה סגרה את שבוע המ סחר במגמה שלילית בדומה לשאר השוק ולמעשה מוציא סטייה דובית אל הפועל
(מסומן על הגרף המצורף לסקירה) .טכנית ,כל עוד המניה נסחרת מעל  5275155הסיכוי להמשך טרנד עולה הינו גבוה יותר,
כך שכל תיקון לשם הינו סביר לחלוטין ,שבירה של האוזר שצוין תעמיד למבחן את הטרנד החיובי מהחודש וחצי האחרונים
כשאזור  5555נקודות הינה רמה חשובה פסיכולוגית.
חברה לישראל ( - )150105החברה 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 תאגי דים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – חצי שבוע מסחר אנמי עבר על המניה כשהיא מחזיקה מעל הנמוכים האחרונים סביב  225555נק' ו 255555
הפסיכולוגית בעיקר .יחד עם זאת עדיין לא ראינו תנועה רצינית במניה פרט ליום המסחר האחרון בו סגרה את המסחר בירידות
חדות שהגיעו סמוך לסגירה ושבירת התמיכה שחייבה סוחרים אגרסיביים להפעיל סטופ לוס .מעבר חזרה מעל  225555ביום
המסחר הבא יכול להיות חיובי אולם נראה שהסיכוי לכך קלוש בשלב זה.
פריגו ( - (0100.00החברה ,פריגו קומפני ,הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית .פריגו עוסקת
בייצור ,שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים מוצרי  OTC,ויטמינים ותוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות,
תרופות אתיות ,חומרים פעילים וציוד דיאגנוסטי למעבדות ולפרטיים .פריגו רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן
בבורסה בתל אביב והן בנאסד”ק תחת הסימול .PRGO
ניתוח טכני – הניתוח של המניה בוצע על גרף חו” ל שם מחירה נקבע .המניה נסחרת בחודשים האחרונים סמוך מאוד לגבוה כל
הזמנים ואף קבעה גבוהים חדשים סביב אזור של  025-020דולר למניה .השבוע פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון הראשון
של השנה ,הדו"ח התקבל בירידות שערים חדות שהתמתנו בסופו של דבר ויום למחרת נמחק כל האפקט של הדוח אולם לא
נקבע גבוה חדש .יחד עם זאת בטווח הקצר נראה שהמניה תצא למימוש מהרמות בהן היא נסחרת אזור יעד לטווח הקצר נמצא
סביב  055-005דולר שם תבחן בשנית .כמובן שפריצה ברורה מעל  020דולר בליווי מחזור ער ייתן איתות קניה מהותי עם יעד
לאזור של  0.5-0.7דולר.
כיל ( - )00010.החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה  5מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית ,וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת ..555
לכן המניה כעת תחת איתות שלילי ,השבוע המניה ניסתה לעשות תיקון עולה ,אולם עד לרמת ההתנגדות על  .555ולא יותר
מכך במונחי נעילה .לכן האיתות השלילי עדיין קיים בשלב זה .עוד נוסיף את קו המגמה היורד הברור שנוצר כעת ,וברור שמבלי
פריצתו אין כל שינוי ,ואין איתות חיובי .לסיכום :כעת התמיכה הקרובה הינה על רמת  ,.052ואילו המהותית קו מהלך יורד
וכאישור רק נעילה מעל רמת  ,.555יאשר איתות חיובי וסיום המימוש הנוכחי. .
ברינסווי ( - )0011500החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני ,להפרעות נפוצות בתפקוד
המוח .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר .75
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה ,לאחר מימוש דיי חריף מרמת השיא השנתי ,נכנסה המניה לתחום ברור של התכנסות
מחירים ברורה ,שכידוע ,נפרצה בשבוע המסחר הנוכחי .נאמר כי פריצת ההתכנסות הנ"ל תאשר יכולת תנועה של כ 25-אחוז,
כלומר עד לרמת השיא השנתי באזור . 5555-5555-יעד זה נותר בעינו גם לאחר נעילת השבוע הנוכחי ,וזאת לאחר השלמת
כמחצית מהיעד שהוזכר .התמיכה הקרובה במניה נמצאת על רמת  ,6200במונחי נעילה ,רמה שנבדקה ביום המסחר האחרון,
וקיבלנו למעשה היפוך על רמת תמיכה זו.
בבילון ( - )0010000החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק
ופרסום באינטרנט.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  055נמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק  ,וירידה דרסטית ,ולאחרונה ניתן לראות
כי תבנית התכנסות מחירים דמוי יתד שורית ,נפרצה .בשלב זה עם זאת ,המניה השבוע שברה קו מהלך עולה לטווח הקצר ,קו
המבטא את תנועת התיקון העולה הנוכחי ,אולם נתמכה מעל רמת  .0505-0055מה הלאה? ובכן רמת  2555כעת היא רמת
מבחן מאוד חשובה להמשך ,כאשר רק יכולת פריצה כאן ,יאשר המשך תנועת תיקון עולה ,נציין כי ביום המסחר האחרון ,ננעלה
המניה על רמה זו ,קרי.2555 :

על רגל אחת
בזק ( - )0.1100ה מניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה ,כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה ,עומדת על  ,..5רמה שנבחנה ביום המסחר האחרון כתמיכה .בשלב זה לא נותר אלא לראות ביום המסחר האחרון
אם התמיכה נשמרת או לא או אם נקבל איתות היפוך מעליה.
ישראמקו ( - )0.0105יחידת ההשתתפות ,נסחרת כידוע ,תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין
שרירה ,וזאת למרות המימוש שאנו רואים בשבועות האחרונים .התמיכה הקרובה והמהותית בשלב זה ,נמצאת על תמיכה
עולה ברמת אזור  60שהיא תמיכה עולה רא שית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת באזור השיא על  .65ואילו התמיכה
הקרובה הינה ברמת  ,6.רמה שנפרצה השבוע.
קמהדע ( - )010.000מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,055נמצאות בקו תנועה עולה ,כאשר לאחרונה נקבע לה
יעד באזור  ,.565-.055יעד שהושג ,ואף מעבר לאזור  .755שם נמצאת רמת השיא של כל הזמנים .משם קיבלנו נסיגה
מרמת המחיר ,ותנועת מימוש החלה עקב טכני מאוד גבוה ,בכל הגרפים לכל הטווחים .אזור  .055שסומן כתמיכה הקרובה
נשבר השבוע ,ורמת  5555שנבדקה ביום המסחר האחרון ,מסמנת קו תמיכה עולה ואופקי חשובים .שבירת  5555תאשר
המשך מימוש לעומת היפוך כאן שיאשר חזרה לתוואי העולה .אזור  .555הוא אזור התנגדות קרוב בשלב זה.
אזורים ( - )501100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ייתר  .75לאחרונה ניכרת פעילות ערה במניה שעיקרה ,פריצת
רמת ההתנגדות המהותית על  ,5.5כאשר רמה זו הופכת כעת לתמיכה מהותית .בשבוע שעבר נאמר כי "נראה כי בשלב זה
המניה תחזור אחורה ,לבדיקת תמיכת  , 5.5ורק לאחר מכן יוחלט אם תחזור שוב להמשך עולה או שתשבור את התמיכה
המהותית" .ואכן השבוע רמת התמיכה נבדקה לפי המתוכנן .אם לדייק ניתן לומר כי אזור התמיכה החשוב הינו אזור5.5--
 ,5.5ובשבוע הבא יוחלט אם היא תישבר או שנקבל היפוך על תמיכה.
בזן ( - )01010.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27השבוע ,ובמיוחד ביום המסחר האחרון ,קיבלנו איתות שלילי
המשכי ,עת תמיכת התנועה הרוחבית על  ,050נשבר במחזור ענק .רמת  066הינה היעד הקרוב ,ואילו רמת  050הופכת
להתנגדות מהותית כעת.
דיסקונט השקעות ( - )0.010.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .055טכנית ,ניתן להבחין ,כי רמת  0752הינה רמת
ההתנגדות החשובה הקרובה ,כאשר המניה נמצאת בדרכה לשם .התמיכה הקרובה נמצאת כעת ברמת  .0..0התנועה העולה
הנוכחית ,עדיין שרירה בשלב זה וכל עוד התמיכה הקרובה אינה נשברת כאמור.

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 יכו ל 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 ו1או מכשירים פיננסים.

