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  09/11/2013   - שבועי דוח – שוק סקירת

  
  טבלת מגמות

  

  אז מה היה לנו השבוע ?  ם,שבוע טוב חברים יקרי

  קאית:יבזירה האמר
 לאחר שפתח באדום .כאשר השוק פורץ לשיא חדש ביום רביעישבוע ירוק במיוחד היה בשוק האמריקאי 

אותה מר ביום חמישי, אתעו מה יו"ר הפד עים ידיכאילו שהמשק ,%0.81סיים עם עלייה של  השוק
  השבוע. ת הטריגר להמשך עליות בהמשךפריצה בצעם נתנה א

  
  .טריגר חיובי להמשך שוק כאשר גם הוא פורץ ומקבלשוב המגזר הפיננסי היה הקטר המוביל של ה

  
חברות השים לב מתי רים וליש להיות זהישכיר אזשוב , עונת הדוחות ממשיכה גם השבוע ,כמו כן
  ת.ומדווח

  
  בזירת הסחורות:

. כפי שציינתי קודם %5כמעט  של יותרבירידות חדות של  ייםאחרי שבוע .השבוע %0.12עולה הזהב 
כתוצאה מזה שכל נגיעה יוצרת מהלך עולה חלש  אותה תמיכה נחלשת שמש כתמיכה, אךת 1275רמת 

  המגמה בזהב .תשנה את  1400רק פריצה של יותר מקודמו. 
  התאוששות קלה. ההצפי הוא המשך ירידות, אך בשבועיים הקרובים צפוי
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צא באזורי תמיכה, שבירה עדיין הנפט נמ .690.%עם ירידה של  שבועוסוגר את ההנפט ממשיך לרדת 
  $.85כאשר היעד הבא הוא  ,היה טריגר שלילי מאוד לסחורהתמתקן $ ללא מהלך עולה 92השל אזור 

 . ירידות ן נמשך הנפט צפוי להמשךאכל עוד המשא ומתן עם איר ,שוב כפי שנאמר בשבועות קודמים
  

  בזירה המקומית:
ות והן צפוילתנאי האוצר לשחרור הרווחים כמה מהחברות הגדולות במשק הסכימו "רווחים כלואים" 

  וצ'ק פוניט). (כיל, טבע לחלק את אותם רווחים כדיבידנד
  מס וכך בעצם המדינה תגזור את הקופון שלה.  15%- חלוקה כדיבידנד תאלץ את אותן חברות לשלם כ 

  
 .הספקולציה לגבי יאהו הוכיחה את עצמה והיא אכן לא ביטלה את ההסכם שלה עם גוגל בענייני בבילון,

במנייה ולכן היא צפויה  תיתיים גדולים לא נראה התאוששות אמכל עוד בבילון לא תגייס לקוחות חדש
  להמשיך לרדת.

  
עם חברת מתעוררת גם היא לאחר ההודעה שהיא מנהלת מגעים להקמת רשת משותפת יחד  מניית סלקום

העלות כתגובה להסכם של פרטנר והוט. כמו שזה נראה חברות הסלולר אומנם לא יכולות ל ,פלאפון
י לעקוב א, לכן כדויות שלהןאבל  נראה שהן מצאו דרך חדשה לצמצם את העל ,מחירים עקב התחרות

  אחר המתרחש.
  

  ,שיהיה לכולם שבוע מסחר פורה

  FXG, אנליסט הבית אייל אמזלג
  . FXGעדי קידר, מנכ"ל 

http://www.fxg.co.il 
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  יתוח שוק ישראלינ

 :25לפניכם גרף שבועי של מדד ת"א 

  שבועי – 25ת"א 

 

מדד מצליח להראות חוזק למרות החוסר יכולת לפרוץ את הדופן העליונה. החוזק ניכר מהסיבה שראינו ה
השבוע, שלאחר שלושה ימי ירידות בשוק המדד תיקן בגאפ למעלה את אותם שלושה ימים וסגר כמעט 

 1300ה. בנוסף כל עוד המדד שומר על רמת 1324בגבוה השבועי ,לכן הצפי לשבוע הוא להגיע לאזור ה
על בסיס יומי לא צפוי תיקון בשוק, במידה ואותה רמה תשבר היעד הראשון בתיקון יהיה לסגור את הגאפ 

  .1288ב
  

כשהוא סוגר קרוב לגבוה במיוחד ביום חמישי  ,השבוע המדד הראה חוזק – בשורה התחתונה 
  .השוק נראה חזק וללא ספק ניתן לבצע רכישות במדד .השבועי

  
  :75ת"א  מדדגרף שבועי של לפניכם 

  שבועי  – 75ת"א 

  

אפשר לראות איך  , עליה מתונה ועקבית.עלייה היפה ביותר מבין שאר המדדיםההמדד מציג את מגמת 
  תומך לאורך כל המגמה יחד עם השפלים העולים. EMA -20ה

טריגר חיובי  ןכאשר פריצה של אותה התנגדות תית, 900-המדד נתקל בהתנגדות לא פשוטה באזור ה
~ הוא 885במידה והמדד שובר את הנמוך השבועי הקודם שלו . ~940להמשך כשהתנגדות הבאה היא 

  ~ ובעצם יאפשר חבירה נוחה למדד.860-שפל האחרון באת הממוצע או לצפוי לתקן לקר

  המדד נראה טוב אך רצוי להמתין לטריגר על מנת לבצע רכישות במדד. – בשורה התחתונה 
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  S&P500 – תוח שוק אמריקאי ינ

  S&P500לפניכם גרף שבועי של מדד 
  

S&P500 – שבועי  
  

  
  

ממשיך להיות חיובי . המדד כמעט שם >- ואנחנו 1800היעד הוא  ,כפי שציינתי בשבוע שעבר וקודם לכן
זה לא  םבינתיי .צפוי תיקון 1760-במידה והמדד שובר את הו 1760מעל הוא מאוד בטווח הקצר כל עוד 

  .1840התחנה הבאה היא  1800-מעל הו נראה באופק
  

  .שיאים חדשים -והצפי להמשך  ניתן לבצע עסקאות בשוק האמריקאי – בשורה התחתונה 
  
  

  :שעוקבת אחר המגזר הפיננסי XLFלפניכם גרף שבועי של תעודת הסל 
  

XLF– שבועי  
  

  
  

מעל רמת  אכן צלח וסגרכמו שצייתי בשבוע שעבר המדד הפיננסי מתחיל להראות סימני חיים והוא 
והגיע  ,אך נראה שיש בשר לעליות במתנדים אומנם הסגירה לא חזקה במיוחד .~21ההתנגדות באזור ה

  זמנו של הסקטור הזה להשלים פערים לעומת שאר הסקטורים בשוק האמריקאי.
  תזכורת ליעדים:

  $ 25תן יעד לית 22, ופריצה של $%4.7 שהיא התנגדות קשה מאוד 22-תן יעד לי$ ת21צה של פרי
  .רווח %19
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  :מניות השבוע
  

  אודיוקודס. היא י מניית השבועבשוק הישראל
  

  שבועי  – אודיוקודס  מניית

 
  

  ברשת.אודיוקודס היא מנייה דואלית העוסקת בתחום העברת הקול 
  במהלך השבועיים האלה. 19%ורדת כאשר היא י ,קלים בכללהחברה עברה שבועיים לא 

  
+ אזור תמיכה  ה בתעלה עולה וכרגע נמצאת באזור הדופן התחתונה עכמו שאפשר לראות המנייה נ

במידה והמנייה פורצת את  .~ . השבוע נסגר נר דוג'י שמעיד על חוסר החלטיות להמשך5.50משמעותי 
רמת  ברתוההפך במידה ונש ,עולהההה להמשכיות של המגמה במחזור גבוה ישנה סבירות גבו 6.30

  כרגע אין תמיכה מהמתנדים לחידוש של המהלך העולה.. 5.50 התמיכה
  

  מלאנוקסקאי מניית השבוע היא יבשוק האמר
  

  שבועי  – MLNXמניית 

  

לא רק מהסיבה שקפצה  םש הנוכחי מניית מלאנוקס בלטה בכותרת באתרי התקשורת הכלכליי"בסופ
אלא בגלל שאותו דירקטור שמכר מניות באזור השיא של המנייה החליט  ,%14במהלך יום שישי האחרון 

מסמן תחתית? שווה לעקוב. מבחינה או מסמן שיא  .34.64אלף מניות בשער  57-ביום שלישי כ לקנות
פריצה שלו על בסיס שבועי יכול  ,מתנגד לעליות לאורך כל המהלך היורד EMA -20טכנית ממוצע 

  $.50היא  תהנייר כאשר ההתנגדות המשמעותי תלהביא לשינוי מסוים במגמ
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  לסיכום:
  

  .ולעקוב אחר הדיווחים יםוקשוב יםחשוב להיות עירניכך ש עונות הדוחות בשווקים עדיין רצה,
לכן הצפי בטווח השבועי הוא  ,השבוענתקבלו איתותים שלילים לא ים, השווקים עדיין נראים טוב וחיובי

  עליות והמשך לשיאים חדשים.המשך 
  

  נתונים צפויים:
  

  בישראל:
  זת ריבית.רכה ביום ראשון צפוי להתפרסם התמ"ג בישראל ובשלישי

  
  בארצות הברית:

  ומכירת בתים(יום סוער).מדד המחירים לצרכן, מכירות קמעונאיות  -רביעי 
  מדד המחירים ליצרן, ונתונים אבטלה(גם פה נתונים חשובים). – חמישי 

  
    :תיק הזהב

  
  לונג– טווח קצר  ;לונג – טווח בינוני  ,לונג – טווח ארוך   -אמריקאי  –  אחזקותסטטוס 

  לונג– טווח קצר  ; לונגשורט/– טווח בינוני ומעלה   -  ישראלי              
  
  

  חזקות כדלקמן:פרטי הא, כאשר נאה מאודרווח בהתיק נמצא כרגע 
פירוט על העסקה ניתן למצוא בפורום  XLFבמקומה נכנסה  9%יצאה מהתיק בהפסד של  JACKמניית 

  לחברי הזהב.
  
  
   –  מריקאיא
  

 רווח % מניות עלות כיוון  מניה
 ת.כניסה סטופ

ת.מימוש 
 אחרון

שער 
מימוש 
 אחרון

יחס 
חלק 
 אחרון

XLF Long 21.05 130 0.48% 20.09 15/11/2013       
CMA Long 34.69 68 29.43% 38.20 04/03/2013 08/07/2013 43$ 25% 

AMTG Short 15.25 155 0% 14.19 03/09/2013       
  

   –  ישראלי

ת.מימוש  ת.כניסה סטופ רווח % מניות עלות/מניה שם
 אחרון

שער 
מימוש 
 אחרון

יחס 
חלק 
 אחרון

         2100 28% 421 1,826  מג'יק
 50% 3900 23/07/2013 23/04/2013 3990 35.22% 215 3,365 סלקום

  
  

  רכת מסחר פורה,בב
  אייל אמזלג

  2013 זהבכנית הת לווהמ

  


