הסקירה השבועית של ספונסר – 15.04.2012
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 המקומית סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית תוך מחזורי מסחר נמוכים במיוחד המתאימים לימי חול
המועד פסח .המדדים המובילים ירדו בכ 1.5% -בממוצע למעט מדד הגז ונפט שסגר בצד הירוק .במדד ת"א  ,100בלטו לרעה
מניות פרולור ביוטק ,לייבפרסון ואינטרנט זהב שירדו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלוט תקשורת קפצה בכ.6% -
בין מניות היתר נציין את מניית אלווריון שצנחה בכ 20% -לאחר שפרסמה אזהרה רווח חמורה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.2% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( עלו עד כ 0.6% -במח"מ )משך חיים
ממוצע( הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בכ 0.7% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו
על כ 400 -מיליון ש"ח בממוצע ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.22% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.35% -מדד הבנקים ירד ב ,2.12% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  0.19%ומדד נפט וגז רשם עליה קלה של  .0.31%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עלייה שבועית
של כ 0.9% -לרמה של  3.75ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.2% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1131נקודות לאחר שלפני כשבועיים שוב נבלם
מהלך עולה והפעם קרוב לרמה של  1160נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים ,תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין
לא משתנה וניתן להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  1100-1170נקודות .רק פריצה ברורה
)ולא צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של איזור  1060הנקודות תאותת לצד השלילי
ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של  1000נקודות.
צפויה( של איזור זה תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של איזור  1060הנקודות תאותת לצד השלילי ותשלח
את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של  1000נקודות.
מדד הבנקים -מניות הבנקים נעלו את שבוע המסחר של חול המועד בירידות שערים בו אבדו כ  2%מערכן .התבנית הטכנית
בגרף היומי עדיין מראה אפשרות להמשך עליות אולם הסבירות לכך ירדה מעט .טכנית אזור של  995/1000נקודות מהווה
תמיכה חשובה לטווח הקצר מתחת אזור של  980גם הוא נחשב כאזור תמיכה חשוב .כל עוד התמיכה ראשונה שצוינה נשמרת
ישנה אפשרות סבירה ביותר לבדיקת הגבוה האחרון סביב  1060נקודות ואף לפריצתו ,מנגד שבירה של  995תבטל את
תבנית הלונג הקיימת על הגרף.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.9% -מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.75ש"ח לדולר
לאחר שאמש )חמישי( המסחר בוול סטריט ננעל בעליות על רקע המגמה החיובית בבורסות אירופה ואחרי פרסום ספר הבז'.
אתמול התפרסם מדד מחירי הייצוא והייבוא החודשיים ,אשר עלה מעל תחזיות האנליסטים ,לעלייה הגדולה ביותר מאז .2011
מדד מחירי הייצוא בחודש מרץ עלה  0.8%בהשוואה לרמתו בחודש פברואר ,ומדד מחירי הייבוא לחודש מרץ זינק 1.3%
בחודש זה .מחירי הדלק הגבוהים יהיו בין הגורמים העיקריים שעשויים לפגוע בצמיחה בארה"ב בשנים הקרובות ,כך עולה
מספר הבז' שפורסם אתמול בערב .מהפד נמסר כי הכלכלה בארה"ב ממשיכה לצמוח בכל אחד מ 12-המחוזות הפדרלים,
בעוד שהמכירות הקמעונאיות הראו חוזקה בחודש האחרון )קרדיט ל .(iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי להמשיך
להתמך מעל איזור התמיכה  3.67-3.71ש"ח לדולר ורק אם הדולר ישבור למטה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 תיקן כ 7% -כלפי מטה אולם נתמך בינתיים מעל  6600נקודות ועד כאן זה נחשב תיקון טכני בריא בלבד ,רק
שבירה מתחת לאיזור זה תהווה איתות מכירה.
מדד נדל"ן  – 15המדד נועל את שבוע המסחר המקוצר בירידות שערים אולם סיים עם נר ירוק )סגירה גבוהה מהפתיחה(
הקונים במדד עדיין חזקים למרות המימוש של יום המסחר האחרון .טכנית ניתן לראות את העצירה של המדד ברמות השיא של
החצי שנה האחרונה סביב  302נקודות ,עוד ניתן לראות בגרף את הבלימה סביב אזור זה פעמיים בשבוע המסחר האחרון.
תיקון טכני סביר יהיה לאזור של  292/0נקודות אולם ככל שהתיקון יהיה קצר ומהיר יותר כך הסיכוי לפריצה של  302נקודות
תהיה גבוהה יותר עם המשך הטרנד החיובי במניות הנדל"ן.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ) - (1081124החברה ,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 צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים ,בטחון פנים ולתחום התעופה
האזרחית ומעניקה שירותים ותמיכה לוגיסטית.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להתכנס מתחת לרמת  14330נקודות שהיא רמת התנגדות קצרת טווח ,ניתן לראות בימי
המסחר האחרונים המון נרות ירוקים שמעידים על הקונים בתוך יומי לאחר פתיחות נמוכות יותר דבר שמגדיל את הסיכוי
לפריצה של רמת ההתנגדות המוזכרת לעיל .מעל ישנה עוד התנגדות סביב  14500ומעליו אזור של  15000נק'.
שופרסל ) - (777037החברה ,שופרסל בע”מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים
עם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
נדל”ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים
אחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף המצורף את המהלך העולה החזק שעשתה המניה מרמות השפל השנתיות לאזור של 1400
נקודות ,בשבועיים וחצי האחרונים המניה נמצאת באתנחתה לאחר המהלך העולה האחרון כשאזור תמיכה אופקי נמצא ברמה
של  1320נקודות ,טכנית ישנה אפשרות ליציאה למהלך עולה מחודש מרמה זו כשהיעד הראשון נמצא באזור התנגדות אופקית
סביב  1400/20נקודות .מנגד המשך מימושים באותה התצורה הקיימת )מימושים קלים( לא בהכרח שיבטל את התבנית אלא
רק ישהה אותה.
טאואר ) - (1082379החברה ,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 – המניה נמצאת בתנועה מתקנת לאחר מהלך עולה חזק מאוד למעלה שהתרחש במהלך חודש מרץ .טכנית ניתן
לראות תבנית של התכנסות עם תמיכה אופקית לטווח הקצר סביב רמת מחירים של  308נקודות .סוחרים אגרסיביים יכולים
לתזמן כניסה עם סטופ קצר או לחילופין להמתין לנר היפוך מהותי ולחבור בתחילת התנועה.
בזק )  - ( 230011החברה הישראלית לתקשורת  ,פועלת ב 4-תחומי פעילות עיקריים : -תקשורת פנים ארצית נייחת, .רדיו
טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית  ,ו-טלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני -מראה כי המניה-שנסחרת במדד ת"א - , 25עדיין נותרת תחת מהלך יורד  ,והשבוע אף התגברה מגמה זו .רמת
 600אופקית שהיוותה –תמיכה קרובה-נשברה גם היא .מה כעת?..ובכן רמת  572הינה רמת תיקון יורד פיבו ש"ש -לכל
המהלך העולה שעשתה המניה מאז תחילת  -2009וכאן התמיכה החשובה כעת) .השבוע הגענו לתמיכה זו (  -שבירה כאן
במונחי נעילה יאשר המשך יורד של המניה .ההתנגדות הקרובה כעת הינה ברמת - 600שהיתה תמיכה לאחרונה כאמור.
שינוי כיוון מהותי יתקבל רק ביכולת פריצת קו המהלך היורד המקווקו בגרף המצ"ב– .ובאזור  600כאמור.
כיל – ( 281014)-החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים וכימיקלים המיוחדים .בין היתר -הפקת אשלג ,ייצור ברום ,כ"כ
פועלת כיל – בייצור מגנזיום  ,וכן בהתפלת מים-בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  -25נמצאת עדיין תחת תיקון עולה  ,ונשענת על קו מהלך עולה לטווח
הקצר -הבינוני .כעת רמת  4188-מהווה תמיכה קרובה חשובה  -ואילו רמת – 4400מהווה אזור התנגדות בשילוב קו מהלך
יורד לטווח הבינוני .היכולת לצאת מתחום מסחר זה יאשר את האיתות החשוב הבא במניה .נראה כי בשלב ראשון רמת
ההתנגדות תיבחן בקרוב .בנוסף ניתן להבחין בהתכנסות מחירים בתחום -תמיכה  4188התנגדות  .4300-למעקב.

על רגל אחת
 - TEVAהמניה 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 46-
 47הוא 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 .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  .42.8בינתיים רואים
דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצויינו לעיל.
אפריקה )  - (611012המניה שנמצאת לאחר פריצת התכנסות מחירים ברורה -הגיע לאחרונה  ,עד להתנגדות מהותית על
רמת  -1650-ונעצרה שם –ואף פתחה במימוש מתבקש עקב תמונה טכנית גבוהה .כעת המניה לפני תמיכה קרובה על,1455-
ושם למעשה תיבחן בהמשך .כאשר שבירה כאן יאשר מימוש יותר עמוק .רק פריצת רמת  -1650יאשר אתות ללונג המשכי
עם יעד על  .1800למעקב.
חברה לישראל)  - (576017מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 25הוכיחו השבוע שוב את משמעות רמת
260000כהתנגדות מהותית ביותר להמשך המשמעות היא כי בלי נעילה מעל לרמה זו התנועה הרוחבית במניה נמשכת .מנגד
התמיכה המהותית לטווח הקצר נותרת ברמת .240000
שיכון ובינוי )  - (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד נדלן  , 15כאשר טכנית השבוע פרצה המניה תחום רוחבי של
השבועות האחרונים –אולם הגיע כבר לרמת התנגדות מהותית על .711-רק יכולת סגירה מעל רמה זו יאשר מהלך עולה
נוסף ,כאשר התמיכה עולה לרמת הפריצה האחרונה על  -674-ונעילת גאפ פתוח.

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.

