הסקירה השבועית של ספונסר – 9.12.2012
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 רגוע במיוחד עם תנודתיות נמוכה מהרגיל .מדדי ת"א  52והבנקים נותרו
כמעט ללא שינוי והמדד היחיד שניתן לציין לטובה הוא מדד הגז ונפט שעלה בכ ,5.2% -לאחר הפרסום בתחילת השבוע
שחברת וודסייד האוסטרלית תרכוש  03%ממאגר לווייתן בכ  5.2 -מיליארד דולר .במדד ת"א  ,033בלטו לרעה המניות
הדואליות מלאנוקס ,לייבפרסון ובבילון שירדו בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות פמס ,קרסו ופרולור ביוטק עלו בכמעט
 03%כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 3.02% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 3.52% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו במח"מ הארוך בשיעור של כ .3.2% -מחזורי המסחר ירדו במקצת
ועמדו על כ  033 -מיליון ש"ח בממוצע ליום למעט יום שני בו נרשם מסחר ער יחסית של כ 0.0 -מיליארד .₪
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2..0% -מדד ת"א  52ירד ב ,..11% -מדד הבנקים עלה ב ,2.20% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  2..0%ומדד נפט וגז עלה ב .0.10% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 2.6%
לרמה של  0.050ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בצורה מינורית בכ  3.0% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0550נקודות ,לאחר ששוב נתקל
ברמת ההתנגדות הקריטית השוכנת ברמה של  0553נקודות .נכון לכרגע להערכתנו המדד בשל לעליות שערים נוספות והוא
צפוי לפרוץ במהלך החודש הקרוב את רמת ההתנגדות המדוברת ברמה של  0553נקודות ולהמשיך כלפי מעלה אל עבר שיא
כל הזמנים בהעדר אלטרנטיבות השקעה ראויות ובמקביל כאמור לאווירה האופטימית שצפויה להמשך בשווקי המניות השונים
בעולם.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  0.00ש"ח לדולר,
לאחר שביום חמישי המסחר בניו -יורק ננעל בעליות שערים למרות שפתח בצורה הססנית .אגרות החוב הממשלתיות
האמריקאיות נסחרו בעליות ,והתשואה על האג"ח ל 03 -שנים ירדה לרמה של  .0.20%מריו דראגי ,נגיד הבנק המרכזי של
אירופה ,צופה בשנת  5305צמיחה שלילית של  3.5%-3.0%ואמר ש"התאוששות הדרגתית תחל לקראת סוף  ."5300שיעור
הריבית באירופה נותרה על כנה ברמת  .3.52%התביעות החדשות לדמי אבטלה ירדו לרמה של  053אלף כשציפיות
האנליסטים עמדו על  378אלף בקשות חדשות( .קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר נתמך השבוע מעל רמת
התמיכה המהותית באזור  ₪ 0.03לדולר כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,ומכאן הוא אמור לחזור ולהתחזק מול
השקל בשבועות הקרובים.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  03החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,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 מדד
המניות הגרמני רשם שבוע חיובי שלישי ברציפות והוא כעת מנסה לפרוץ סופית את רמת ההתנגדות החשובה באזור 5233
הנקודות .פריצה כאן תשלח את המדד לבדוק את שיא כל הזמנים באזור  0333הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים  ,5333ו-
.5335
מדד הבנקים – מדד הבנקים נעצר השבוע שוב ברצועת התנגדות חזקה מאוד בין  0003103נקודות .למרות שנסחר בשבוע
האחרון ברמות גבוהות יותר ,המדד לא הצליח לנעול את השבוע מעל ההתנגדות האופקית שצוינה .כמו שזה נראה התנודתיות
במניות הבנקים יורדת ונראה שהיעד סביב  0052103יגיע עם או בלי עוצמה.
מדד נדל"ן  – ..כפי שציינו בשבוע שעבר ,המדד אכן סגר את היעד העולה ונתקל באזור התנגדות מהותי סביב  035נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף את ההתעייפות במדד והתנועה הצידית השבוע ,נרות אדומים בטופ בליווי מחזורי מסחר נמוכים.
טכנית מצב זה יכול להעיד על החלפת ידיים ואתנחתה לפני מהלך עולה נוסף או פיזור של הכסף החכם .כל ירידה לכיוון 5/315
נקודות תחשב כתיקון בתוך המגמה החזקה במדד .נעילה מעל  03512נקודות יפתח מהלך עולה מחודש עם יעד מהיר ל
 05312נקודות.
מדד הנסד"ק  – .22פתיחת השבוע החלה סביב אזור התנגדות אותו ציינו סביב רמה של  5533נקודות משם הגיע תיקון יורד
(בעיקר בחסות אפל) ,טכנית המדד התהפך אמש (יום חמישי) סביב רמות מחיר של  5002153שהוא אזור קונים מעל פער
מחירים פתוח ,שמירה מעל אזור זה יכול להביא להמשך מגמה עולה במדד ,כשסגירה מעל  5553נקודות יכולה להביא למהלך
עולה לרמות השיא.

ניתוח מניות
טאואר ( - ).230001החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיי שנים 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 בארה"ב
תחת הסימול  TSEMוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה סימנה תחתית לאחר ה דוחות האחרונים שפורסמו לפני כשלושה שבועות .ובדקה שוב רמות שפל מתחת
ל  0333נק' .טכנית המניה בצעה מהלך עולה בשבוע שלאחר הדוח ובימים האחרונים מגבשת תבנית להמשך עליות .תמיכה
נקודתית נמצאת סביב  0533ששבירתה תשבור את הרצף העולה ,יציאה קדימה ביום המסחר הבא תוציא את התבנית לדרך,
התנגדות נקודתית נמצאת סביב  0553ומעליה התנגדות מהותית יותר סביב  0223נקודת יעד התבנית נמצא סביב .0033
אפריקה ( - )6..2.0החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע” מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה מרשים מרמות שפל היסטוריות סביב  2031033נקודות נראה שהמניה מכינה את המהלך
העולה הבא .רצועה של תמיכה חזקה נמצאת בין  0531/03נקודות .השבוע המשיכה ההתגבשות של התחתית העגולה
כשמחזורי המסחר משתפים פעולה ויורדים לאט ,לאט לרמות נמוכות מאוד .סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה ברמות מחירים
הנוכחית כדי למצות את המהלך העולה כשיגיע .כניסה בתחילת תנועה תגיע בפריצה של ./031/3
בבילון ( - )..2.666חברה ,בבילון בע"מ ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים ,בשני תחומי פעילות :
תוכנה :פיתוח ,שיווק ומכירה של תוכנת תרגום ומידע כללי של מילים ,מונחים וטקסטים .בנוסף ,עוסקת בבילון בשיווק תוכנה
לאחזו ר נתונים ,תוך שימוש בטכנולוגיה של תוכנת התרגום המיועדת לארגונים גדולים.
שיווק ופרסום באינטרנט :שירותי חיפוש משולב תרגום בשיתוף פעולה עם גוגל ,ופיתוח והפעלת פורטל אינטרנט בנושאים
לשוניים ,המעניק שירותי תרגום ומענה לשאלות בנושאי שפה ולשון ,בהתבסס על מאגרי המידע והתכנים של בבילון.
ניתוח טכני – המניה שברה השבוע תבנית של משולש סימטרי ,תבנית התכנסות של מספר חודשים .היעד היורד הנגזר
מהתבנית נמצא סביב  53331033נקודות .יחד עם זאת בשני ימי המסחר האחרונים נבלמה המניה סביב אזור תמיכה אופקי
חזק מאוד סביב  525315503בו גם נסגר פער מחירים פתוח (גאפ) מחודש מאי השנה .ביום המסחר האחרון בדקה המניה
שוב את אזור התמיכה וסגרה מעליו .לדעתנו ישנה אפשרות לתיקון עולה לטווח הקצר עם יעד פוטנציאלי לכיוון 50331/33
נקודות ,סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה סבבי רמות הסגירה של שבוע המסחר כשהסטופ ימוקם בסגירה ברורה מתחת לנמוך
השבועי ב  5552נק'.
אבנר יה"ש ( - ) 0632..החברה אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני -מראה כי יה"ש נסחרות במדד ת"א  ,52ולאחרונה נתנה תיקון עולה חד ,שהתבטא עד להגעה לאזור התנגדות
נוכחי כפול ומשמעותי של קו מהלך יורד ראשי לטווח הבינוני ובמקביל גם קו אופקי חשוב ברמת  .500לאחרונה השכילה
היה"ש לפרוץ את רמת ההתנגדות המהותית הנ"ל ,והמשמעות איתות לונג ברור להמשך .רמת  500עוברת להיות כעת
התמיכה החשובה למהלך העולה הנוכחי .אזור  503מהווה כעת היעד הקרוב.
חברה לישראל ( - ).062.0החברה הינה חברת אחזקות העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  52לאחרונה ביצעה תיקון עולה אשר מתבטא בעליה מרמות
השפל .עם זאת ניתן להבחין כי העליה הינה דיי איטית ומתונה ומתמשכת לאורך זמן בתנועה עולה מדודה .לטווח הקצר נראית
תמיכה כפולה ברמת  , 502333וניתן להגיד כי כל עוד רמה זו נשמרת כתמיכה אזי התיקון העולה תקף .לאחרונה המניה נתנה
היפוך על תמיכת  ,502333ואף השכילה לפרוץ את רמת  , 503333אשר עוברת כעת להיות התמיכה הקרובה .איתות חיובי
נוסף יתקבל בנעילה מעל רמת  .550533שבירת  503333תאשר פתיחת מימוש.
דיסקונט השקעות ( - )6012.0התאגיד הינו חברת אחזקות המחזיק ומשקיע בענפי התקשורת ,הנדלן ,מסחר ושירותים,
פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .033
ניתוח טכני :המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  , 033נמצאת לאחרונה בתיקון עולה ,לאחר שהגיעה לרמות שפל אחרונות זאת
ועוד ,נראה כי בשלב זה ניתן אף איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .בתמונה לטווח הקצר ניתן לראות כי המניה נמצאת
כעת במימוש רווחים טבעי ,לאחר המהלך העולה האחרון .עוד ניתן ל ראות כי תמיכת קו המהלך העולה הראשי ,נשבר
לאחרונה ,אולם ניתן לראות בנוסף יכולת תמיכה על רמת  ,0533לכן רק שבירת  0533תאשר מימוש יותר עמוק במניה.
לאחרונה השכילה המניה להתהפך על תמיכת  0533החשובה ,מה שאומר איתות חיובי להמשך עולה לאחר מימוש1דשדוש של
השבועיים האחרונים .רמת  0523הוא היעד כעת ,ושם יוכרע האיתות הבא לטווח הקצר.

על רגל אחת
פרטנר ( - ).230131מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה חווינו תיקון עולה במניה  ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה ולאחר היפוך השבוע ,מצביעה על דשדוש מעל
לרמת התמיכה על  .5533לטווח מעל לקצר נתנה המניה איתות חיובי לאחרונה .השבוע השכילה המניה לסיים מעל רמת
 ,5533כאמור מה שאומר שכעת רמת  5233הינה רמת התנגדות חשובה .יכולת נעילה מעל כאן תאשר יעד על  0333כיעד
ארוך טווח.
אלביט מערכות ( - ).23..01מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  00233ובנוסף גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור .לטווח הקצר ,המניה השבוע חזרה למסלול העולה לאחר מימוש קל ,ואף פרצה את רמת  05233כהתנגדות קרובה.
יעד קרוב לטווח הקצר +על  .00333כאמור התמיכה עולה כעת לרמת .05233
כיל ( - )03.2.1מניות החברה נסחרות כידוע ,תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי ראשית המניה נמצאת באיתות חיובי
גם מעבר לטווח הקצר ,כאשר לטווח הקצר ניתן לראות כי לאחרונה לאחר מימוש התהפכה המניה על תמיכת  .5533כעת רמת
 5033מהווה התנגדות קרובה ,ונראה כי ביום המסחר האחרון ,כשלה המניה בפריצת רמת התנגדות זו .התמיכה הקרובה
נמצאת על .5033
שופר סל ( - )000200מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .033טכנית  ,ניתן לראות כי ,המניה שנתנה תיקון עולה
לאחרונה הגיעה עד להתנגדות אופקית על  0005רמת התנגדות חשובה ומהותית .למרות שראינו פריצת ההתנגדות החשובה
בשבוע שעבר השבוע תמיכה זו ( )0005לא החזיקה מעמד במסגרת המימוש אליה נכנסה המניה .עם זאת ניתן לראות כי
המהלך העולה האחרון עדיין בתוקף והמניה נותרת מעל לתמיכה עולה קצרת טווח על  0303שם התמיכה הקרובה.
ישראמקו ( - )0002.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52טכנית ,ניתן לראות כי המניה התמודדה לאחרונה עם
רמת השיא של הזמנים על  .25.5יכולת פריצה כאן תהיה טכנית ,משמעותית ומהותית להמשך החיובי .השבוע קיבלנו איתות
פריצה ברור ולכן המשמעות יעד לטווח הקצר 1בינוני על רמת .05
טאואר ( - ).230001מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .033טכנית ניתן לראות כי המניה עדיין נותרת מתחת רמת
התנגדות מהותית ומשמעותית על .0505,רק יכולת פריצה ונעילה כאן תאשר איתות חיובי להמשך באופן ברור.

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
שהו זכרו ,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.

