הסקירה השבועית של ספונסר 12.0..1025 -
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 מקוצר (יום העצמאות) במגמה מעורבת .מדדי הבנקים והגז ונפט עלו
בכ 3.1% -בממוצע כל אחד .מנגד ,שאר המדדים המובילים ירדו בכחצי אחוז בממוצע כל אחד .במדד ת"א  311בלטו לטובה
מניות פרוטרום וקנון שעלו בכ 6% -כל אחת .מנגד ,אלון רבוע כחול שספגה הורדת המלצה מבית ההשקעות מיטב דש ירדה
בכ ,9% -ומניות הסלולר פרטנר וסלקום ירדו בכ 6.6% -ו 8.6% -בהתאמה כל אחת .מניות טבע ופריגו רשמו ירידות שערים
בצל הידיעות על אפשרויות המיזוג שלהן עם מיילן .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית צירון שזינקה בכ 319% -לאחר
שחתמה על מזכר הבנות להקמת בית זיקוק בגאנה .מנגד מניית אינסוליין ירדה בכ 42% -לאחר הנפקת זכויות שנערכה
בדיסקאונט עמוק על מחיר המניה .מחזורי המסחר היו ערים ועמדו על כמעט  1מיליארד ש"ח ביום שלישי כשברקע כאמור
מניות טבע ופריגו ריכזו מחזורי מסחר של כמעט  161מיליון ש"ח כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.4% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.4% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.8% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.20% -מדד ת"א  58ירד ב ,0.39% -מדד הבנקים עלה ב ,2.25% -מדד הנדל"ן  38רשם
השבוע ירידה של  ,0.50%מדד נפט וגז עלה ב 0.33% -ומדד הביומד ירד ב 0.52% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 1.2% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.948ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.4% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  3661נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד מדשדש בשבועיים האחרונים וכעת התמיכה נמצאת באזור  3661-3668הנקודות,
ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי .מנגד ,פריצה של השיא החדש ברמה של  3692הנקודות ,תשלח את המדד לרשום
שיאים נוספים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים חזר מעלה בשבוע המסחר הקודם בעיקר בזכות הודעת בנק הפועלים על חלוקת דיבידנד בסך
 41%מהרווחים של הבנק (עד כה עמד על  .)38%ההודעה החיובית החזיקה את המדד ושלחה אותו מעלה לגבוה תקופתי
חדש ומעל אזור  3181061נקודות .טכנית ,אני חושב שהרמות הנוכחיות נוחות מאוד לנעילת רווחים בראייה ארוכה ולאו דווקא
לחבירה למדד ,התנגדות קרובה קיימת סביב  3161091נקודות.
מדד ת"א  – 55בשבוע שעבר קבלנו תיקון יורד למהלך העולה האחרון ובדיקה של תבנית ההתכנסות שנפרצה .בטווח הקצר
חשובה מאוד חזרה מעל רמת  911נקודות .נעילה מעל  931נקודות תביא להמשך טרנד חיובי ויעד עולה לרמה של  945בשלב
ראשון שהוא אזור התנגדות אופקי מהותי.
מדד הנדל"ן  – 25מדד הנדל"ן המשיך את התיקון בתחילת השבוע הקודם ונגע בתיקון פיבו  16.4למהלך האחרון מ  248ל
 +291נקודות .טכנית המדד עדיים חזק מאוד אולם נראה שימשיך בשבוע שבועיים הקרובים יותר בתנועה צידית0תיקון מאשר
בהמשך טרנד עולה .חזרה מעל  261יהווה טריגר חיובי לבדיקת השיא האחרון ואולי אפילו מעליו.
מדד היתר  – 50המדד התבסס בימי המסחר האחרונים מתחת להתנגדות אופקית מהותית ביותר סביב  611-618נקודות.
טכנית ,התבנית המתגבשת וההתבססות מתחת לגבוהים יכולה לאותת על פריצה קרבה .נעילה מעל לרמת ההתנגדות תהווה
טריגר חיובי מאוד עם יעד ראשוני ברמה של  648011נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.2% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.948ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים ,כשמדד נאסד"ק עלה ב 1.2%-ושבר את השיא שלו ,שנקבע
בשנת  ,4111בימי בועת הדוט.קום לאחר שפורסם כי מספר האנשים שהגישו בקשה לדמי אבטלה עלה באלף ל 498-אלף
בשבוע שהסתיים ב 36-באפריל .הדבר מסמל שפל של חדש בפיטורים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף השבועי המצורף
שהדולר נתקל ברמת התנגדות משמעותית משנת  4134ברמה של  2.18ש"ח לדולר ,ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה
מחודש.

מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות 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 היומי המצורף ,המדד
הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים ,כשמלמעלה ישנה התנגדות באזור  34211הנקודות ,ומנגד ישנה תמיכה חשובה
ומשמעותית באזור  33611הנקודות .שבירה של תמיכה זו תהווה איתות שלילי ראשון מזה זמן רב.

ניתוח מניות
בזן ( - )15301.0החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .311
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  4132מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 311שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על
אזור  ,381ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש .כעת המניה עדיין נמצאת במסגרת המימוש מעל
קו התמיכה העולה הראשי באזור מחיר של  312ורק יכולת שבירה כאן במונחי נעילה יאותת על איתות שלילי המשכי ,ולמעשה
על עצירת התנועה העולה הראשית.כל עוד זה לא קורה התמונה הכללית העולה שרירה בעינה.
אבנר יה"ש ( - )120022החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .48גם השבוע ,צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את
המגמה המתבשלת כעת .ניתן לראות כפי שראינו ,כצפוי בשבועות האחרונים ,כי נפרץ דשדוש מחירים ברמת  451לאחרונה,
ולמעשה קפצנו כאן שלב לעבר יעד  112כמובן במונחים שבועיים .לאחר הגעה לרמת  112קיבלנו מימוש ,וכל עוד אין לנו יכולת
פריצת רמה זו אין איתות המשך חיובי .רמת  451כאמור היא כעת התמיכה העולה .איתות ברור ומוצק יתקבל ביכולת שבועית
לצאת מתחום  ,451-112כאמור.
קמהדע ( - )203.223החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על
פלסמה,למתן בעירוי,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים .החברה דואלית
ונסחרת במדד היתר  81בארץ ובחול בארה"ב.
ניתוח טכני :המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת  .4132בשבועות האחרונים הבאנו
אותה כאן ,כשרצועות בולינגר מכווצות ,והעלנו יכולת פתיחת הרצועות בשילוב תנועה חדה .בשבוע החולף קיבלנו את מבוקשנו
בדיוק,ותוך השלמת יעד קרוב על רמת אזור  .3914מאז נסוגה המניה ויצאה למימוש .רק יכולת נעילה מעל רמת  3914יאשר
איתות חיובי נוסף כאן .לדעתנו המניה לא אמרה את המילה האחרונה,כלומר יש כאן סיכוי לטווח הקרוב ,לראות המשך עולה.
 3618עולה כעת לתמיכה הקרובה.
– OPKאופקו  -החברה משקיעה בחברות מחקר ופיתוח,בתחומי הביו-פארמה .החברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות במדד
המעוף כאן ,ובארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות שהמניה נמצאת במסלול עולה ברור ,וכעת בתבנית שורית מתכנסת .יכולת נעילה מעל תקרת תבנית
באזור מחיר  38.4דולר ,יהיה איתות חיובי משמעותי להמשך .מנגד התמיכה הקרובה שוכנת על תמיכת התבנית העולה נכון
לעכשיו סביב מחיר  32.4דולר .הערכה היא שנראה כאן פריצה בקרוב .נציין גם כאן את רצועות בולינגר המכווצות עם יכולת
תנועה חדה בקרוב ופתיחת הרצועות.
לאומי ( - )20.222התאגיד בנק לאומי לישראל ,עוסק בפעילות פיננסית וריאלית מגוונת,בישראל ובחו"ל .הבנק נחלק בהתאם
למבנה הארגוני ל :בנקאות עסקית ,בנקאות מסחרית,בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית.
ניתוח טכני  -מניות הבנק בשבועות האחרונים,ביצעו מהלך מרשים מתחתית תבנית עולה הנוכחית,כאשר בשבוע האחרון
הגיעה המניה עד לתקרת התבנית הנוכחית .אין ספק כי המניה כעת עומדת בפני התנגדות חשובה ומהותית  ,ורק יכולת פריצת
תקרת התבנית כלומר פריצת אזור מחיר של  ,3814יאשר כאן איתות חיובי נוסף .התמיכה הקרובה כעת הינה ברמת 3811
אופקית  ,ורק מימוש מתחת לרמה זו יאשר איתות שלילי ראשוני ,ופתיחת מימוש במניה.

על רגל אחת
אלביט מערכות ( - )200221.מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר
כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי .בשלב זה המניה
נמצאת לאחר שנעלה יעד על רמת  13111כתוצאה בפריצת תבנית לאחרונה .היות והמניה פרצה גם את היעד שננקב ,יעד זה
עולה כעת לתמיכה הקרובה .כל עוד אין נעילה מתחת לרמה זו ,אין לנו כאן איתות שלילי למימוש .במקרה של מימוש ויכולת
שבירה התמיכה מתחת נמצאת ברמת אזור .49811
בזק ( - )190022מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,לאחרונה ,חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה והאיתות
החיובי שהתקבל בזמנו הביא את המניה לשיא חדש .כעת המניה נמצאת מעל רמת  522.5רמה שהיא כעת תמיכה עולה .כל

עוד אין כאן שבירה אין כל איתות שלילי.המניה יצאה למימוש בימים האחרונים ,וההתנגדות כעת נקובה ברמת  .552.3איתות
חיובי המשכי רק ביכולת פריצת רמה זו.
חלל תקשורת ( - )20319.5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה
כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על  8611אופקית ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי
נוסף.מנגד רמת  8361הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת .השבוע המשיכה המניה לנוע בתחום ההתנגדות0תמיכה
שהוזכרו,אולם עם זאת המניה כעת על תמיכת הטווח הרוחבי,כך שבמשך השבוע נקבל איתות לשבירה כאן או היפוך לתקרת
התבנית שוב.
כלל ביוטכנולוגיה ( - )220.100מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311טכנית המניה נסחרת בתנועה עולה כתיקון לירידת
המחיר החדה שראינו בשנה שעברה .בשלב זה המניה נמצאת מעל רמת  851שהיא התמיכה העולה כעת .יכולת איתות חיובי
נוסף יתקבל רק בפריצת הדשדוש של הימים האחרונים,ומעל לרמת .636-39
כיל ( - )10202.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,48וגם בארה"ב .לפי גרף מכאן,ניתן לראות כי המניה השבוע המשיכה
בתהליך המימוש ,ואף שברה את רמת  4581כתמיכה קרובה .עם זאת נציין כי רמת  4511מתחת היא תמיכה לא פחות
חשובה מהתמיכה שנשברה ולכן רק יכולת שבירה כאן יאשר איתות שלילי המשכי ברור .היפוך ברמה זו יאשר איתות חיובי
כאשר רמת  4581הינה כעת ההתנגדות הקרובה כאמור .אפשרות לביצוע האפשרות האחרונה שתוארה כאן בהחלט על הפרק
כעת.
ביוליין ( - )2202520מניות החברה נסחרות בשלב זה בתבנית של התכנסות מחירים ברורה ,גבולות ההתכנסות כעת 91
מלמעלה ואזור  68מלמטה .האיתות יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לטווח שצוין.
חברה לישראל ( - )552025מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .48ניכר כאן לאחרונה,בתבנית עולה ברורה ,כאשר לאחרונה,
ראינו הגעה עד לתקרת התבנית,ומאז אנו רואים מימוש מחירים .בשלב זה המניה מתקרבת לתחתית התבנית באזור מחיר על
, 321111כאן למעשה ייקבע האיתות הבא,היפוך על תמיכה או שבירתה .הסיכוי להיפוך כעת על התמיכה בהחלט על הפרק.
 – CAMTקמטק  -גם מניה זו הינה ארביטראז ,כלומר נסחרת כאן ובארה"ב .לפי גרף חו"ל,סיפרנו לכם בשבוע החולף",כי אנו
רואים לאחרונה דשדוש מחירים צר עם רצועות בולינגר מכווצות .יכולת נעילה מעל רמת  1.48דולר ,יאשר איתות חיובי ברור
להמשך תנועה עולה .ולפי מכלול התמונה הטכנית ,הסיכויים לכך טובים ".ואכן,השבוע ראינו בדיוק את משמעות כיווץ
הרצועות,כאשר אלא נפתחו עם תנועה חדה והשלמת יעד קרוב באזור  1.8דולר ואף מעל רמה זו .בשלב זה רמת  1.8דולר
עולה כעת לתמיכה קרובה ורמת  1.58דולר כהתנגדות הקרובה.
שיכון ובינוי ( - )20023.1מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .38טכנית,ניתן לראות כי המניה נמצאת בשיא חדש שנתי.עם
זאת ביום המסחר האחרון הגיעה סמוך לתקרת תבנית באזור מחיר על  .931-32רק יכולת נעילה כאן מעל,יאשר איתות חיובי
נוסף .תמיכה קרובה כעת נקובה ברמת .661
כלכלית י-ם ( - )230020מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,38כעת מצויות טכנית בתחום צר של מחירים ,ועל תמיכת קו
מגמה של התיקון העולה האחרון .נציין גם התכווצות רצועות בולינגר כאן .אזור  3211מסומן כתמיכה קרובה ואילו רמת 3823
כיעד קרוב והתנגדות חשובה להמשך.
דלתא ( - )21509.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311ניתן לראות טכנית כי המניה קרובה לרמות השיא ,ולמעשה כעת
נמצאת במסגרת של התכנסות מחירים ברורה .גבולות ההתכנסות נכון לכעת הינם 33581-34111 :לכן איתות על המהלך
הבא,יתקבל ביכולת יציאה מתחום ההתכנסות הנוכחית.

לתחזית המלאה באתר ספונסר ,שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדיםhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13 :
ניתוח מניותhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל .לגבי כל
המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .כל העושה פעולה ,עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

