הסקירה השבועית של ספונסר – 15.12.2013
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 שלילי במיוחד לאחר תקופה ארוכה של עליות שערים רצופות .המדדים
המובילים ירדו בכ 2.5% -בממוצע כל אחד ,בהובלת מדד הגז ונפט שצנח בכ . 6.3%-מנגד ,מדד הביומד ,היה היחיד שהצליח
לסיים את השבוע בטריטוריה חיובית ,ועלה בכמעט  , 2.5%בהובלת מניית גיוון אימג'ינג' שזינקה בכ , 27% -לאחר שבעלת
השליטה בחברה ,אידיבי אחזקות הודיעה כי היא מוכרת את השליטה בחברה לחברה האירית  , Covidianבמחיר של  30דולר
למניה ,פרמיה של  26.8%על מחיר המניה באותו זמן בנאסד"ק .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות אבוג'ן ,בבילון וחלל
תקשורת שעלו בכ 9% -כל אחת .מנגד ,מניית גבעות צנחה בכ , 18% -לאחר שבעדכון שנערך ביום חמישי ירדה בכ. 11% -
מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש" ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו בוצע עדכון בהרכב המדדים ונרשם
מחזור גדול במיוחד של כ 3.2 -מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מתונה .מדדי התל בונד עלו בכ 0.05% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ,ובכ 0.3%-במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב , 3.02% -מדד ת"א  75ירד ב , 2.17% -מדד הבנקים ירד ב , 3.40% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  2.60%ומדד נפט וגז ירד ב . 6.34% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.4% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי)
ברמה של  3.50ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 3% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 1327נקודות .המדד שבר במהלך השבוע בצורה מפתיעה את רמת  1350הנקודות ,שהייתה אמורה לשמש כתמיכה .כעת,
התמיכה הבאה נמצאת באזור  1300הנקודות ,ולדעתנו השוק בהחלט יכול להמשיך לתיקון טכני של כמה אחוזים ,אולם צפוי
לחזור להסחר במגמה חיובית כבר במהלך השבועיים הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט בשבוע החולף מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.50ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,המסחר בבורסת וול סטריט נחתם בירידות שערים זה היום השלישי ברציפות ,מה שמסתמן כהתחלת שינוי
מגמה .חשש המשקיעים בעקבות נתונים טובים מהצפוי בארה"ב מוביל לציפיות מצד ה"פד" להתחיל בסבב צמצמום רכישות
הנכסים .תרחיש שנראה עד לא מזמן כי י ידחה עד מרץ  , 2014נראה בימים האחרונים קרוב מתמיד .השוק שהתמכר לתכנית
ה QE -החדשה ,מבין שסופו או לפחות צמצומו עתיד לבוא ומתחיל במימושים .בגזרת המט"ח ,הדולר האמריקאי כיאה למקלט
מבטחים ,מתחזק מול מרבית המטבעות המרכזיים .צמד האירו-דולר מתקן מעט לרמות של  1.3750וצמד הדולר יין לא עוצר
ומגיע לרמות של  . 103.50הזהב מתרסק ל 1227 -דולר לאונקיה על רקע אי דאגה מחששות אינפלציוניות עתידיות בהתאם
למדיניות הצפויה של ה"פד( ".קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה
ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת סביב אזור 3.50ש"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 (משנת  )2008מדד המניות הצרפתי ירד בצורה חדה בשבועיים האחרונים והגיע לאזור התמיכה
החשוב באזור  4000-4150הנקודות ,וכל עוד רמה זו לא תשבר ,המדד נשאר עדיין באיתות קניה טכני ,עם יעד רחוק יחסית,
ברמה של  4500נקודות .במקרה של שבירה כלפי מטה יתקבל איתות מכירה ,עם יעד ברמה של 3600נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להיות חלש גם השבוע ,בתחילת השבוע ראינו אותו מתקרב לגבוה האחרון סביב 1360
נקודות אולם נעצר סמוך אליו ויצר שיא יורד ראשון מזה תקופה הארוכה .בהמשך השבוע התממש המדד בחדות ,שבר את
השפל האחרון סביב  1310וסגר תבנית " " Mלטווח הקצר על רמת תמיכה סביב  1280נקודות .לסוחרי הטווח הקצר אפשרי
 30-50נקודות
לחפש תיקון עולה במדד לאחר שהוא הגיע לרצועת בולינגר התחתונה (לא נראה בגרף) יעד לתיקון נע בין
במדד.
מדד הנדל"ן  – 15המדד המשיך להיות חלש גם השבוע אולם זה לא צריך להפתיע את קוראי הסקירה שלנו .המדד נראה לא
טוב לטווח הקצר ולא מהשבוע הראשון כשהשבוע חוזר המדד לאזור הפריצה סבי ב  365/7נקודות שם הוא נעצר .המשך
ירידות בטווח הקצר יכול לתת איתות שלילי מהותי גם מעבר לטווח הקצר.

מדד ת"א גז ונפט – בשבוע שעבר ציינו בסקירה שהמדד מייצר סוג של פסגה סביב רמה של 1327-1335נקודות ואכן קבלנו
חתיכת פסגה עם שבירה של קו מגמה עולה והשפלים האחרונים סביב  1280ו  . 1265התמיכה הבאה נמצא סביב רמה של
 1200נקודות ונראה שהמדד ברכו לשם.
מדד היתר  – 50המדד המשיך להראות רע וכבר אבד מעל  12%מהשיא שנקבע סביב רמת  600נקודות .המדד שבר באופן
סופי השבוע קו מגמה עולה ולא רק אלא אזור תמיכה ושפלים אחרונים סביב  540/2נקודות .בפועל המדד הוציא לפועל תבנית
היפוך ארוכת טווח ואמינה בשם באמפ אנד ראן תבנית שמסמנת היפוך מגמה מטרנד עולה ליורד ולמעשה ניתן לומר שהמדד
שסיים טרנד עולה ארוך טווח בסבירות גבוהה.

ניתוח מניות
אסם ( – )304014החברה ,אסם השקעות בע"מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא .החברה נסחרת במדד ת"א 25בשווי שוק של  8.5מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה נמצאת איתנו בסקירה השבועית כבר מספר שבועות כשהשבוע הגיעה סמוך מאוד ליעד של ( 8800גבוה
שבועי  )8777אותו הצבנו בעת פריצת  . 8000לפי תצורת הנרות נראה שהמתינו מוכרים סמוך ליעד אותו הצבנו ולכן מי
שמחזיק במניה יכול לשקול לקחת רווח סביב הרמות בהן היא נעלה את שבוע המסחר או להמתין לתיקון ולבדיקה נוספת של
הגבוהים האחרונים.
אופקו (  – )1129543החברה ,אופקו הלת' אינק ,משקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה .
החברה הינה חברה זרה שנסחרת בארה"ב תחת הסימול OPKובבורסה בת"א בעקבות רכישת חברת פרולור ביוטק בעסקת
מניות .בעקבות השלמת העסקה נכנסה החברה בהליך מקוצר למדד ת"א  . 25בעל המניות הראשי בחברה הינו פיליפ פרוסט
יו"ר טבע.
ניתוח טכני – המניה נקבעת בארה" ב ולכן הניתוח יתבסס על הגרף המניה בחו"ל .המניה נסחרה בטרנד עולה חזק מאוד
מהרגע שדיווחה על הרישום הכפול והעד לכניסתה בפועל למדד ת"א  25שם הגיעה לרמות של  13דולר .בשבוע שעבר פרצה
המניה את אזור של  11דולר אולם לאחר מכן ירדה בחדות בגאפ פורץ מטה בעקבות מלחמות אנליסטים זרים על שווי המניה.
נכון לכתיבת שורות אלה ,המניה נסחרת סביבי תמיכה סופר מהותית בטווח הקצר סביב  9.3-9.5דולר כששבירה תעצים את
הטרנד השלילי במניה ותיתן יעד יורד לכיוון  8דולר.
סלקום (  – )1101534החברה סלקום ישראל בע"מ .הינה חברת תקשורת סלולרית המספקת מגוון שירותים ביניהם שירותי
טלפון סלולרי ונייח ,שירותי נדידה לתיירים בישראל ,חנויות מכר ומרכזי שרות ומכירה בפריסה ארצית ניתוח טכני  -השבוע
בחרתי במנייה בתחום התקשורת שהגרף שלה עם הרבה איתותים חיוביים להמשך עליות ,אחת מהם מגמת העלייה הברורה
בשנה האחרונה .האיתות השני זה הטרנד הבריא שלה כשכל התנגדות הופכת לתמיכה ( רמות , 3608 , 3056ו  4246נקודות)
שזה איתות בפני עצמו ונוסיף לאיתות זה את שליטת הקונים הכמעט מוחלטת כשלכל עלייה ברמות שהזכרתי היה תיקון
בטווחי הפיבונאצ'י שזה עוד איתות נוסף שנרצה לראות במנייה .כשלבסוף המקטע האחרון מראה שהוא לקראת סיום תיקון
העלייה האחרון בטווחי הפיבונאצ'י באזור ה 4587נקודות כשלמעשה יהווה את טריגר הכניסה שלנו.
עזריאלי קבוצה ( -)1119478החברה,עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדל”ן המניב בישראל.
מרבית פעילותה מתרכז ,במרכזי קניות ובקניונים .מניות החברה נסחרות במדד ת”א.25
גרף במנייה הגיע לשלב מעניין כשאיתותים חיוביים יש לה בדרך אחת מהם קו המגמה העולה עם 5נגיעות בקו המגמה ( רמות
 , 9425 , 9136 , 8998ופעמיים ברמת  10,372נקודות) איתות נוסף התנגדות שהופכת לתמיכה ברמת  11,328נקודות עם
חמש נגיעות ברמת התמיכה החדשה שניראה גם שמסיימת תיקון פיבונאצ'י למהלך העליות האחרון מרמת 11,000הנקודות
עד לרמת  11,821נקודות .שבירה של קו מגמה היורד מרמת 11,821נקודות עד לרמת  11,500נקודות באזורים של 11,740
נקודות בסוף יום מסחר יהווה טריגר לכניסה ללונג.
אלביט מערכות (  – )1081124החברה אלביט מערכות עוסקת במיגוון 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 תבנית התכנסות מחירים עם יעד לאזור  , 18000יעד שהושג במלואו -כצפוי ,וכפי
שנאמר כאן בסקירות הקודמות ,אף נמשך המומנט החיובי ורמת  18000נפרצה .כמו כן הושג היעד הבא על  , 19100שהוא
תקרת תבנית עולה בשילוב קו אופקי .בשלב זה נוצרה תבנית התכנסות מחירים ברורה מתחת לתקרת ההתנגדות ,כאשר
לאחרונה המשיכה המניה במומנטום החיובי ופרצה את תקרת התבנית והשלימה יעד באזור  , 20000ואף יותר .המניה אף
פרצה קו מהלך עולה כתקרת תבנית עולה ארוכת טווח ,והחלה במימוש .עקב תמונה טכנית גבוהה .בשלב זה רמת אזור
 20750היא תמיכת תקרת שנפרצה והמניה ננעלה על רמה זו ביום המסחר האחרון .שבירה של רמה זו תאשר איתות להמשך
מימוש לעבר אזור  20000אופקית .תמונה טכנית כעת נוטה לפתיחת איוורור.

כיל ( – )281014החברה פועלת בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים .עיקר פעולתה מתחלקת 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 ניכרת התבססות מעל קו זה .לטווח הקצר נראית בברור תבנית התכנסות מחירים כעת
שהשבוע נשברה ולכן הופעל איתות שלילי .אזור  2770-2800הוא אזור תמיכה מהותי בשלב זה ,קו מגמה שנפרץ לאחרונה.
בזק ( - )230011החברה וחברות הבת שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים :רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת פנים ארצית נייחת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א. 25
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול המניה נותרת תחת מהלך עולה ברור ולאחרונה ,נכנסה למימוש מחירים בריא ,לאחר מהלך
העולה לאחרונה .בשלב זה ניכר בברור תנועת התכנסות מחירים כאשר לאחרונה נכשל פריצה וכעת אזור , 617שהיא תקרת
ההתכנסות מהווה התנגדות קרובה .התמיכה של התכנסות המחירים נמצאת באזור . 580נחכה לאיתות.

על רגל אחת
אפריקה (  - )611012מניות החברה פתחו לאחרונה בתיקון אלים עולה,לאחר המהלך היורד החד והרציף .עם זאת המניה
נכנסה לאחרונה לתחום רווי במיוחד ,ופתחה במימוש .אזור  722הוא תמיכה קרובה שנשברה לאחרונה ,וגם תמיכות  700ו-
 650נשברו השבוע ,לכן המניה ממשיכה באיתות השלילי כאשר  650יורדת כעת להתנגדות קרובה .אזור  600תמיכה מהותית
הבאה.
כלכלית י-ם (  - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  , 100וכן במדד נדלן  . 15המניה שנמצאת במהלך עולה ולאחרונה
נמצאת במימוש מחירים שבנה קו מהלך יורד ברור בשלב זה .השבוע נשברה תמיכה עולה ברמת  3140ולכן רמה זו יורדת
כעת להתנגדות מיידית .התמיכה הקרובה היא על. 3000
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 ,פרץ
השבוע התכנסות זו ,והמשמעות יעד סופי על אזור  . 4950יעד זה הושג ואף יותר מכך עקב הודעה על מכירת החברה שעלתה
על הפרק .כעת אזור  5200מהווה התנגדות במונחי נעילה ,ורק יכולת נעילה מעל יאשר המשך חיובי .התמיכה עולה לרמת
אזור  . 4950-5000תמונה טכנית רוויה.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית  ,המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה ,כאשר
לאחרונה אפשר להבחין בקו מהלך יורד שנוצר באזור התנגדות על  191000כאשר רק יכולת פריצתו יאשר איתות להמשך
התיקון העולה.
מזור רובוטיקה (  - )1106885מניות החברה נסחרות לאחר מימוש לא קטן ,כאשר אזור  3000-3050מהווה אזור התנגדות
חשוב כעת ,שרק יכולת פריצתו תאשר איתות חיובי ראשוני .התמיכה כעת סביב אזור. 2800
בבילון ( - )1101666מניות החברה ,שלאחרונה רשמו ירידות חדות ,מסיימות את השבוע בצורה חיובית לאחר דשדוש סביב
רמת  . 800רמת  800עולה כעת לרמת תמיכה קרובה ,בעוד איזור  1000הינו יעד קרוב .המרחק בין בתמיכה ליעד נובע
מהתנודות הגבוהות ,שראינו לאחרונה.
קמהדע ( - )1094119מניות החברה ,שנסחרות במדד ת"א , 100עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה רמת  5200היא אזור התנגדות מיידי שנפרץ השבוע ,ונבדק מלמעלה שוב .רק נעילה מתחתיו יאשר איתות שלילי,
כאשר התמיכה המהותית על קו מהלך עולה ראשי באזור . 4980אזור  5400מהווה התנגדות הבאה מעל רמת. 5200
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25ניתן לראות כי השבוע המניה מסיימת באיתות של שבירת
תבנית עולה משנית ,כאשר התמיכה כעת הינה על רמת  . 126300איתות שלילי נוסף יופעל רק ביכולת שבירה של רמה זו.
ההתנגדות הקרובה יורדת לאזור  . 130000נציין כי לדעתנו ,בגרף השבועי התקבל איתות שלילי ראשוני.
רציו ( - )394015יה" ש רציו נסחרות במדד ת"א  . 100בשלב זה נראית תבנית התכנסות מחירים בין קו מהלך יורד באזור , 47
לבין אזור  43.5אופקית מהותית כתמיכה .איתות מרכזי יתקבל ביציאה מתבנית זו.עוד ניתן להבחין כי מתגבשת גם תבנית של
יתד שורית ,בתחום אזורי ההתנגדות/תמיכה שהוזכרו.
אבוגן (  - )1105055מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100ניתן לראות השבוע פריצת תבנית רוחבית עם יעד על , 7300
כאשר רמת  6500כרמת הפריצה האחרונה ,עולה להיות תמיכה קרובה חשובה.
ישראמקו ( - )232017יה"ש ישראמקו ,נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית השבוע נשברה קו המגמה העולה שנפרץ לאחרונה,
והופעל איתות שלילי ראשוני.עם זאת רק יכולת נעילה מתחת לרמת , 70יאשר איתות שלילי ברור יותר.

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.

