הסקירה השבועית של ספונסר – 17.06.2012
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 תנודתי במיוחד ,שנפתח בעליות נאות ביום ראשון אולם הסתיים בקול
ענות חלושה .מדדי המעו"ף והגז ונפט סיימו בצד החיובי ,אולם מדדי ת"א  ,57הבנקים והנדל"ן ירדו בכ 5.7% -בממוצע כל
אחד .במדד ת"א  ,511בלטו לשלילה מניות קבוצת אידיבי שירדו בצורה חדה .מניות שופרסל ,דסק"ש ,כלל תעשיות וכלל
ביטוח ירדו בכ 55% -בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניות פוטומדקס שזינקו בכ 01% -ואת מניית מלאנוקס
שעלתה בכ 55% -נוספים ובכך השלימה מהלך של כ  505% -מתחילת השנה!
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.5% -בממוצע שמדד תל
בונד  01בלט בירידה חדה יותר של כ .1..0% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ-
 1.0%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על כ 071 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...2% -מדד ת"א  57ירד ב ,...2% -מדד הבנקים ירד ב ,4..1% -מדד הנדל"ן  57רשם
השבוע ירידה של  ..41%ומדד נפט וגז רשם עליה של  ....0%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 ...%לרמה של  0.0.ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אמנם עלה בכ 0.0% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  5150נקודות אולם ניתן לזקוף את
המהלך החיובי בעיקר ל  0 -מניות בלבד :מלאנוקס ,חברה לישראל וכי"ל כששאר המניות במדד המשיכו להסחר במגמה
שלילית .ניתן לראות בגרף היומי המצורף כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ועד שלא נראה שבירה שלו
כלפי מטה או פריצה מעלה הסטטוס-קוו הנוכחי יישמר .כרגע ,רמת התמיכה החשובה הקרובה נמצאת באזור  5101הנקודות
ורק במידה והמדד יירד מתחת לרמה זו הוא יבקר באזור החשוב ביותר לטווח הארוך ברמה של  5111נקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק במעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.0.ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) וול סטריט רשמה ירידות שערים חדות לאחר שמודי'ס הורידה את דירוג האשראי של  57בנקים גדולים
בארה"ב ואירופה כגון קרדיט סוויס ,סיטי ,גולדמן זאקס ומורגן סטנלי .מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות
האחרונים ופריצה של רמת ההתנגדות הקרובה ברמה של  0..1ש"ח לדולר תהווה איתות טכני חיובי משמעותי עם יעדים
גבוהים לטווח הבינוני .בטווח הקצר ,הדולר צריך להשאר מעל התמיכה ברמה של  ₪ 0.00לדולר.
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 ממשיך להסחר במגמה יורדת ברורה בתוך שרוול שלילי וכרגע לא נראה שהמגמה תשתנה בתקופה הקרובה.
רק עלייה מעל איזור  0071הנקודות תסמן מהלך חיובי לכיוון איזור  5111הנקודות.
מדד יתר  – 0.האזהרות בשבוע שעבר על הקרבה לאזורי ההתנגדות היו במקומן ,המדד צנח השבוע  0.0%ולמעשה המשיך
את האות השלילי שניתן בשבוע שעבר כשהמדד נבלם באזורי התנגדות מהותיים סביב  .05077אזורי תמיכה קרובים במדד
נמצאים ברמה של  000ו  001שבסיר ויבדקו בתחילת שבוע המסחר.
מדד נדל"ן  – 40מדד הנדל"ן דשדש השבוע וסיכם אותו בירידות קלות ,טכנית ניתן לראות בגרף את הקרבה לאזור התמיכה
סביב  005שתמך במדד  0פעמים בתקופה האחרונה ,מנגד קשה להתעלם מכך שהמדד לא הצליח לייצר מהלך עולה מהותי
ולכן הס יכון כרגע גבוה ,וחובת ההוכחה נמצאת על הקונים שכן היפוך נוסף סביב רמת התמיכה יכולה להביא למהלך עולה
מהותי יותר ממה שראינו בתקופה האחרונה.
מדד הבנקים – המדד סגר את שבוע המחר על הנמוך האחרון סביב רמה של  050701נקודות והיה חלש במשך  0ימי המסחר
האחרונים של השבוע .טכנית המשך מימושים ביום המסחר הבא יביא ליעד הבא במדד לאזור של  077שהוא הנמוך השנתי.

ניתוח מניות
מזרחי טפחות ( - ).301.2התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל.בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל.ביולי  0110הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיות חלשה בדומה למדד הבנקים אולם הקרבה לתמיכה האופקית החזקה באזור של 0.71
יכול לתת הזדמנות כניסה לטווח הקצר .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה נוחה סמוך לתמיכה האופקית עם סטופ קצר בשבירת
התמיכה שצוינה לעיל.
כלכלית ירושלים ( - )432.4.החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב'  011.בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני – המניה עלתה בחדות בתחילת ש בוע המסחר אולם בחלקו השני של השבוע התממשה וחזרה לאזור של 0511
נקודות .הנמוך התקופתי היינו אזור של  0111נקודות שהוא אזור תמיכה אופקי חזק מאוד בגרף השבועי ,מתחת בגרף השבועי
ישנו אזור של  5.11נקודות כך שניתן לומר שהמניה קרובה לאזורי תמיכה מהותיים לטווח הבינוני .סביר שנראה בדיקה של נר
ההיפוך מהשבוע שעבר וכל היפוך מעל  0111נקודות יכול להביא לאיתות כניסה אגרסיבי מאוד ולשפל עולה ראשון על הגרף
לאחר תקופה לא קצרה של מגמה שלילית.
שטראוס ( - )21..4.החברה ,שטראוס גרופ בע"מ ,והחברות בשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר
פועלות בישראל ומחוצה לה ,בעיקר בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים .בנוסף ,פועלת
קבוצת שטראוס גרופ במדינות במרכז ומזרח אירופה ובברזיל ,בעיקר בשוק מוצרי הקפה הקלוי והטחון .כן פועלת שטראוס
גרופ בארה"ב בפיתוח ,ייצור ומכירה של מוצרי סלטים ים-תיכוניים מצוננים ובהפעלת שלושה סניפי שוקולד בר.
ניתוח טכני – המניה משדרת חולשה בתקופה האחרונה ומתקרבת לאזור תמיכה לטווח הקצר שהוא הנמוך האחרון סביב
 0001נקודות ,כמו כן נציין קרבה נוספת לנמוך של שנת  0155ברמה של  ,0550קרבה לרמות שפל יכולה להביא הזדמנויות
אולם יש להמתין להיפוך ברצועת המחיר שצוינה ורק אז להיכנס לעסקה.
ישראמקו יה"ש ( - ) ....42השותפות ישראמקו  -נגב  0נוסדה 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  , 07נמצאת עדיין תחת מימוש ,דבר המתבטא בברור בהמצאותה
מתחת קו מהלך יורד ברור מרמת השיא .בשלב זה התמיכה הקרובה והחשובה ,שנבדקה כבר פעמיים לאחרונה ,נמצאת
ברמת תחום מחירים .00.0 - 00.5 :כל עוד שהיחידה נותרת מעל רמת תמיכה זו אין איתות שלילי נוסף ,אולם עם זאת עדיין
המניה תחת מימוש ,כל עוד נסחרת מתחת קו מהלך יורד ברור.
חברה לישראל (  – ) 02..42החברה הינה חברת אחזקות העוסקת בייזום ,פיתוח וקידום של עסקים בארץ ובחו"ל.
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,החברה פועלת במגוון תחומים ,בין היתר :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה
מתקדמת.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  , 07נמצאת עדיין תחת מימוש כאשר נותרת מתחת התנגדות אופקית וקו
מגמה יורד באזור רמת מחיר .005111 :כל עוד שאין פריצת רמת מחיר זו ,אין שינוי מהותי והמניה עדיין ללא איתות חיובי
מהותי כאמור .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .001111

על רגל אחת
 \ TEVAטבע  -המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת עדיין תחת איתות שלילי ,כאשר רמת  01דולר הינה התנגדות מהותית בשלב זה .זאת ועוד
אזור  00כתמיכה ,שנבדק בימים האחרונים יאשר אינדיקטור נוסף לגבי המשך איתות שלילי ,או לחילופין חזרה לעבר רמת
ההתנגדות על  01דולר כאמור.
אפריקה (  - ) .44.4.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור,
 . 5001כעת המניה נתמכת בדיוק על תמיכת קו מהלך עולה ראשי מאז החל התיקון העולה במניה ,רמת  5011במונחי נעילה
קריטי כתמיכה כעת .יכולת שבירתו יאשר סיום התיקון העולה שראינו בשבועות האחרונים.
הוט (  - ) 04..4.המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  ,511לא השכילה כצפוי  ,לפרוץ את רמת ההתנגדות המהותית על 0500
והחלה במימוש לתיקון העולה האחרון .כעת רמת  0071-0051הינו אזור ת מיכה למניה  ,שם יתקבל אתות הבא לטווח הקצר\
מיידי.

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.
ל גבי 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 ו7או מכשירים פיננסים.

