הסקירה השבועית של ספונסר – 20.05.2012
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 שלילי במיוחד מלווה בירידות שערים חדות שפקדו כמעט את כל
המניות .מדדי המניות המובילים נסגרו בירידות שערים של כ 5% -בממוצע כשמדד הבנקים הוביל את המגמה השלילית ורשם
ירידה שבועית של כמעט  .5.5%במדד ת"א  ,011בלטה לשלילה מעל כולם מניית דיסקונט השקעות שצנחה בכמעט !84%
עוד בלטו לרעה לא הרחק מאחוריה כל מניות התקשורת וביניהן סלקום ,פרטנר ,הוט ואינטרנט זהב שצנחו בכ 55% -בממוצע
כל אחת .מנגד ,בצד החיובי אם מחפשים בכל זאת נקודת אור ,מניית אורמת הצליחה לסיים את השבוע עם עלייה של כמעט
.6%
באפיק הסולידי נרשמה השבוע גם כן מגמה שלילית .מדדי התל בונד צנחו בכ 0.5% -בממוצע כשברקע נרשמו המשך ירידות
שערים חדות בכל אגרות החוב של קבוצת אידיבי שגררו ירידות שערים חדות ברוב אגרות החוב הקונצרניות .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מוערבת עם נטייה לירידות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ1.5% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ  1.0% -במח"מ הקצר אולם ירדו בכ1.0% -
במח"מ הארוך .מחזורי המסחר התרחבו ועמדו על כ 0.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1..4% -מדד ת"א  55ירד ב  ,5..6% -מדד הבנקים ירד ב  ,....% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע ירידה של  6.55%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .1.51%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 1.5%לרמה של  0.40ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ  8.5% -במהלך השבוע החולף ,השלים ירידה של כמעט  4%בשבועיים וסגר ברמה של 0145
נקודות .ניתן לראות כי לאחר שהמדד לא הצליח כצפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות הקשה השוכנת ברמה של  0055נקודות הוא
צנח כל פי מטה בהתאם למגמה השלילית בעולם וכעת היעד הבא להמשך הירידות נמצא באיזור  0155-0161נקודות .שבירה
של איזור זה תשלח את המדד לבקר גם ברמת התמיכה הבאה השוכנת באיזור  0111הנקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.40ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) נרשם יום חמישי רצוף של ירידות בוול סטריט :הסנטימנט השלילי במדדים התחזק אתמול לאחר פרסום נתוני
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ונתוני הייצור .מדד ה S&P 500 -ננעל בשפל מאז חודש ינואר .תביעות האבטלה
הראשוניות לשבוע החולף נותרו ללא שינוי ברמה של  051אלף תביעות .למעשה ,נתון שבוע שעבר תוקן מעט מעלה (ב-
 )0,111ולכן הקריאה הנוכחית נותרה ללא שינוי .התחזיות צפו דווקא ירידה לעבר רמת ה  065 -אלף .סקר הפעילות העיסקית
במחוז פילדלפיה של ה'פד' פורסם והציג ירידה למרות שהצפי היה לעלייה של  .0.5החוזים על מחיר הנפט יציבים בשעה זו
ונסחרים תמורת  10.4דולר לחבית .החוזים על מחיר הזהב מטפסים בכ 5% -ל 0,561 -דולר לאונקיה( .קרדיט ל.)iFOREX -
מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ופריצה של רמות ההתנגדות הקרובות ברמות של 0.40-
 0.44ש"ח לדולר תהווה איתות טכני חיובי משמעותי עם יעד גבוהים לטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות 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 שבר לקראת סוף השבוע את רמת התמיכה החשובה סביב  6811הנקודות וכעת הוא צפוי להמשיך לרדת אל
עבר היעד הבא שנמצא סביב רמה של  6111נקודות.
מדד הבנקים  -ירידות השערים החדות בשוק לא פסחו על מדד הבנקים ששברו את אזור התמיכה סביב  141באופן סופי כבר
ביום שני וירדו מעל  5%בסיכום השבועי .טכנית המדד בדרכו לסגור גאפ פתוח ברמה של  108נקודות .תמיכה אופקית
מהותית מאוד בגרף היומי והשבועי נמצאת סביב .114/415
מדד היתר  – 65גם מדד היתר  51המשיך במומנט השלילי כשהוא סוגר בסיום השבוע את היעד אותו הצבנו סביב 051/0
נקודות .יחד עם זאת ולמרות סגירת היעד שהצבנו המדד יכול להמשיך במומנט השלילי בטח אם המדדים המובילים ימשיכו
לרדת .עוד נציין שהמדד הוא הרבה פחות תנודתי ביחס למדדי השוק המובילים (ת"א  55ומדד הבנקים)
זהב – כפי שכתבנו בסקירה בשבוע שעבר ,הזהב אכן הלך לבדוק את רמות השפל ברמות מחיר של  0551/01דולר לאונקיה.
ביום חמישי הגיעו הקונים לאחר שיום פני כן נבדקה התמיכה שצוינה לעיל ,השילוב של מומנט השלילי שנמשך בשווקי המניות
ואזור תמיכה אופקי חזק הביאו בסופו של דבר הביא קונים למתכת הזהובה כשהיעד העולה לתיקון נמצא סביב  0651דולר
לאונקיה.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( - )45144.1החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות
ואלקטרו-אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות (קרקעיות
וימיות) ,מל"טים ,מערכות שליטה ,בקרה ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין ,מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות,
חליפות לוחמה אלקטרונית ,מערכות התראה למטוסים ,עורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו .בנוסף עוסקת אלביט מערכות
בהשבחת פלטפורמות צבאי ות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים ,בטחון פנים ולתחום התעופה
האזרחית ומעניקה שירותים ותמיכה לוגיסטית.
ניתוח טכני – המניה שוב נתמכה השבוע על אזור תמיכה אופקי חזק סביב  00111/011נקודות .יחד עם זאת המניה ניסתה
להוציא מהלך עולה לאחר הדוח הרבעוני שפורסם ביום ג' אולם הסנטימנט השלילי בשוק בלם אותה באזור התנגדות נקודתי
ברמה של  00511/51נק' .המניה כרגע בטווח צר ומחכה להכרעה ,או תמיכה נוספת ויציאה למהלך עולה או שבירה של
התמיכה והמשך טרנד שלילי.
טאואר ( - )451...5החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע” מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – שלושה שבועות של דשדוש בטווח צר של  061-046הסתיימו ביום המסחר האחרון לאחר פרסום הדוח לרבעון
הראשון של שנת  . 5105הדו"ח הפושר יחד עם שוק שלילי שלחו את המניה לירידות שערים חדות ושבירה של  5תמיכות
חזקות ב  061ו  051נקודות .המניה יכולה להמשיך להתממש כשאזור של קונים שפספסו את המהלך האחרון נמצא ברמה של
 001/51נקודות.
פועלים ( – )55.6..התאגיד ,בנק הפועלים בע”מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חב רות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג” ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .ביולי  5114הושלמה
עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני – גם מניות החברה סבלו מירי דות שערים חדות השבוע כשהמניה שברה כבר ביום שני את אזור התמיכה סביב
 0051/61נקודות .טכנית ישנו גאפ פתוח סביב  0551נקודות שככל הנראה ייסגר בשבוע הקרוב תמיכה מתחת נמצאת סביב
 0511נקודות והוא הנמוך השנתי.
חברה לישראל ( - )6.554.החברה ,הינה חברת אחזקות  ,במגוון תחומים .בין הבולטים באחזקותיה :כיל ,צים ,בזן ,טאואר,
וכמו כן אחזקות בתחום מתקני התפלה ואנרגיה גם בחו"ל .כ"כ שותפה במיזם הרכב החשמלי .
ניתוח טכני  -מראה כי המניה,שנסחרת במדד ת"א  , 55עדיין נותרת מתחת לרמת  561111שהיא רמת התנגדות  ,קריטית
ומהותית להמשך .מאז המניה החלה במימוש ובנסיגה,כאשר אף שברה את תמיכת קו המהלך העולה הראשי של התיקון
האחרון .שבירה זו מפעילה אתות שלילי מיידי  ,כאשר כל עוד שהמניה אינה חוזרת מעל רמת קו השבירה  ,אזי הינה תחת
איתות שלילי .רמת קו השבירה מסומן באזור  .501111סיכום :המניה תחת אתות שלילי כל עוד נותרת מתחת קו ההתנגדות
שהוזכר.
תחומי עיסוק :זיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,

דלק קבוצה ( - )45114.1החברה הינה חברת אחזקות ופועלת בארץ ובחול.
נדלן ,רכב ,פיננסים ,ביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  , 55נמצאת עדיין מתחת קו מהלך יורד ראשי באזור , 55511 -כאשר בשלב
זה המניה החלה בנסיגה מתחת לתנגדות זו .למעשה מחכים כאן לאתות הבא שיהיה יכולת פריצת ההתנגדות או כישלון
וחזרה לרמת  51111בשילוב קו תמיכה עולה ראשי ,שם שוכנת התמיכה המהותית לטווח הקצר .נציין כי ביום המסחר האחרון
הגיעה המניה עד לתמיכת  . 51111למעקב.

על רגל אחת
 \ TEVAטבע ( - )629014המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני
מתבסס על גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות
כי ,כל אזור  86-85הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרפ השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו ,קרי,סיום מעל קווי מגמה
מהותיים ברמות אלה יאשר אתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .זאת ועוד ,תמיכת  85.6דולר נשברה לאחרונה וכעת
מתמודדת המניה עם רמת התמיכה הקרובה על  81דולר .סיום שבועי מתחת יאשר אתות שלילי המשכי.

אפריקה ( - )54454.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור,
 . 0601כעת המניה נתמכת בדיוק על תמיכת קו מהלך עולה ראשי מאז החל התיקון העולה במניה  ,שבינתיים כמעט וחוסל
כולו .למעשה ביום המסחר הבא  ,ייקבע האם המניה שוברת תמיכה מהותית זו  , ) 0051( ,או מבצעת היפוך על התמיכה.
למעקב.
בבילון ( - )4454555מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  . 51מבט טכני מראה כי המניה עדיין נותרת תחת מהלך עולה,
למרות כל העלייה האחרונה .רמת  , 5555-5545מסומנת כתמיכה לטווח הקצר\ מיידי ולמעשה כל עוד אין סגירה מתחת
לרמה זו  ,אין אתות שלילי כלשהוא לנמצאים בפוזיציה .שימו לב שהתמיכה עלתה מהשבוע הקודם.
כלכלית ירושלים ( - )451545מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות כי המניה לאחר שנתקלה בהתנגדות
מהותית על  ,5411יצאה למימוש דיי אגרסיבי .נראה בשלב זה ,כי דרכה לעבר תמיכת  5011המהותית כרגע.
בזן ( - ).655.11מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .55ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון  ,המניה מסיימת מתחת
לתמיכת  , 501שהיא תמיכה חשובה לטווח הקצר .אי לכך היעד הבא נמצא בתחום אזור.015-511 ,

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.

