הסקירה השבועית של ספונסר – 01.01.2017
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 נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי המעו"ף
ות"א  011עלו בכ 1.5% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי היתר רשמו ירידה של כ .1.0% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות
התקשורת אינטרנט זהב ,בי קומ ובזק שעלו בכמעט  9%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אל על ירדה בכ 7% -בסיכום שבועי .
מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ביולייט שקפצה בכ ,50% -מניות מירלנד ופרוטליקס זינקו בכ 01% -כל אחת .מנגד,
מניות פוטומדקס ואינסוליין ירדו בכ 82% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ 0.5 -מיליארד
ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 1.85% -בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.6% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.50% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.45% -מדד הבנקים ירד ב ,0.00% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע עלייה של  ,1.55%מדד נפט וגז עלה ב 0.44% -ומדד הביומד עלה ב 0.78% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.5% -מול השקל ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  3.235ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.5% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0070נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים ,ולעת עתה לא מצליח לעבור את ההתנגדות השוכנת
באזור  0021-0091הנקודות .רק פריצה של אזור זה כלפי מעלה ,מלווה בחצייה של רמת  0511הנקודות שמהווה התנגדות
נוספת וחשובה תהווה איתות טכני חיובי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.235
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים קלות .ברקע בגזרת המאקרו התפרסם נתון תביעות האבטלה
השבועי ,שעמד על  865אלף תביעות חדשות  -נתון טוב מעט מהצפוי .התחזיות צפו שיירשמו  877אלף תביעות חדשות.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש במקום בתקופה האחרונה ,ללא כיוון מסוים בטווח צר
יחסית שבין  3.72-3.22ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 פרץ בעוצמה את ההתנגדות החזקה ברמת  01211הנקודות ומשם המשיך צפונה בצורה חדה כפי שחזינו אל עבר
ההתנגדות הקרובה ברמת  00511הנקודות ,ברמה הזו תבחן המשך דרכו בימים הקרובים ,והוא צפוי לעבור מימוש קל לפני
המשך הראלי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השנה עם תשואה של  07.2%בסיכום שנתי .סה"כ אחת השנים הטובות יותר של
המדד עם מבנה מחירים עולה על הגרף מאזור פברואר השנה ועד לכתיבת שורות אלה .טכנית נראה שאזור של  0611קשה
להשגה למרות שהמדד נסחר כפסע ממנו בשבועיים האחרונים .אזור תמיכה קרוב נמצא ברמה של  0581031נקודות שהוא
השפל האחרון על הגרף .התנגדות קיימת ברמה של  059702נקודות שהוא הגבוה האחרון וגם שיא כל הזמנים במדד.
מדד ת"א  – 85מדד ת"א  75מסיים את השנה עם תשואה של  07.8%בסיכום שנתי .גם במקרה הזה למרות הירידה החזקה
יחסית מתחילת השנה לשפל שלא נראה מסיום  8108ידע המדד להתאושש מרמה זו ויצא לגל עולה מרשים מאוד .מהבחינה
הטכנית הטווח הקצר נראה טוב אזור של  22005נקודות שנפרץ לאחרונה מחזיק כתמיכה והמדד בונה בחודש האחרון תבנית
המשך עולה .אזכיר שהיעד המלא לגל העולה נמצא סביב  951נקודות ורמת התנגדות חזקה קיימת סביב  901נקודות ,הצפי
היינו פריצה כבר בשבוע המסחר הקרוב.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן מסיים את השנה עם תשואה של  07%בסיכום שנתי .בניגוד ל  8המדדים הקודמים שסקרתי
המדד נמצא רחוק כ  2%מרמת השיא אותו קבע באוגוסט האחרון .העלייה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות פגעו במניות

הנדל"ן ושלחו אותם לתיקון עמוק בניגוד לנעשה במדדים האחרים .מהבחינה הטכנית המדד נצא בהתכנסות מחירים .תמיכה
קרובה קיימת בשפל האחרון ברמה של  002נקודות התנגדות קיימת באזור של  07300נקודות.
מדד  – S&P500שוק שלילי שהחל במפולת חזק ה מאוד בינואר השנה המשיך והתאושש ככל שעברה השנה .השוק הראה
שבסופו של דבר במקום של ריבית  1אין אלטרנטיבה ראויה מבלד מניות .השוק שרד  8אירועים חזקים מאוד בשנה האחרונה,
הברייקזיט הבריטי ששלח אותו לירידות חדות ובחירתו של טראמפ לנשיא אשר הציתה את "ראלי טראמפ" .מהבחינה הטכנית
אין הרבה מה לחדש ,המדד נצא ברמות שיא ונע סביב  8851נקודות .שבוע המסחר הנוכחי היינו שבוע דליל מאוד במסחר
ולראייה המחזורים הנמוכים .רמות שיא במדד נמצאות ברמה של  8877נקודות תמיכה סביב  8805051שדיי נבדקה ביום
המסחר האחרון .התצורה הטכנית ניראת חיובית בטווח הקצר.

ניתוח מניות
בזק ( – )010011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נסחרה במהלך שלילי ברור ,ולאחרונה החלה להתייצב תוך מסחר בתנועה רוחבית בגבולות
 .650-705בשבוע החולף ראינו פריצת רמת  705שעולה כעת לתמיכה חשובה במונחי נעילה .כל עוד תמיכה זו נשמרת היעד
הינו על רמת  .775התנגדות קרובה כעת .700
טאואר ( – )TSEMהחברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות בארץ
במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה
כאשר היעד כעת נקוב ברמת  88דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  02דולר .בגרף היומי התמיכה הקרובה
היא על  09דולר.
דלק קידוחים יה"ש ( – )485000תחום הפעילות העיקרית של השותפות,הינה חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי
בישראל ובקפריסין .היה"שים נסחרים במדד ת"א .85
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות לאחרונה נסחרו במימוש מחירים למהלך העולה האחרון .בשלב זה ראינו הגעה לאזור תמיכה
חשוב בתחום מחירים  .0011-0037ניתן לבסס כעת אפשרות לתיקון עולה מעל אזור תמיכה חשוב זה ,כאשר היעד הקרוב
הינו  0511ואילו המלא נקוב על  .0561רק שבירת אזור התמיכה שצוין יבטל את היעדים הנ"ל.
אלביט מערכות ( – )1071104החברה עוסקת המגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות
ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,85וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במהלך עולה לכל טווחי המסחר בשלב זה .לטווח הקרוב מצטיירת כעת תמונת התכנסות
מחירים ברורה בטווח מחירים  .39371-32011יכולת יציאה מתחום זה יאותת על תנועה בגובה של  2אחוז בהתאמה .נציין כי
התמיכה החשובה הקרובה נקובה ברמת  ,32111ואילו המהותית לטווח היותר ארוך ברמת  .36711ביום המסחר האחרון
ננעלה המניה בקירוב לתקרת התבנית.

על רגל אחת
אלוני חץ ( - )150011מניית חברת הנדל"ן נמצאת כעת במימוש מחירים ,וטכנית בתנועה יורדת עם יצירת קו מהלך יורד
ברור שכעת באזור התנגדות על  .3001כל עוד אין יכולת פריצת רמת ההתנגדות התנועה היורדת תקפה .רמת תמיכה
הקרובה כאן נקובה על אזור .8931-01
כיל ( - )071014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת במהלך של
תנועת תיקון עולה .ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים ושיאים עולים ,כאשר רמת השפל האחרון
העולה נקוב על  ,0095לכן כל עוד זה נשמר התנועה העולה המתקנת שרירה .רמת התנגדות והיעד הקרוב כעת הינה על אזור
.0611-0631
סלקום ( - )1101514מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה שנמצאת במסגרת של תיקון עולה,
הגיעה לאחרונה עד לרמת התנגדות מהותית סביב אזור מחיר  3825ומשם שוב החלה בנסיגה .התמיכה הקרובה כעת הינה
על רמת אזור  3111ובינתיים ראינו שתמיכה זו מחזיקה מעמד .בינתיים יש לנו דשדוש מעל לתמיכה זו.
מיטב דש ( - )1071741מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה שעדיין לא
נסגרה .טכנית ,המניה כעת נסחרת מעל קו מגמה עולה ברור שתמיכתו באזור  .0711כל עוד רמה זו נשמרת המניה חיובית
ועם יעד לרמת אזור .0911

טבע ( - )TEVAמניות חברת התרופות הגנריות נסחרות בת"א במדד המעוף ,וכן בארה"ב .טכנית ,ולפי גרף חו"ל ,המניה
נמצאת בשלב זה במהלך של ניסיון התייצבות לאחר מהלך יורד מהותי וחד .כעת ,כל עוד המניה אינה מסוגלת לנעול מעל רמת
 32דולר ,אזי אין לנו איתות ברור ליכולת תיקון עולה משמעותי.
קמהדע ( - )1054115מניות החברה נסחרות במדד יתר  .51טכנית המניה לאחר תנועה עולה חדה יחסית ,וכעת נכנסה
לתחום תבנית התכנסות מחירים שכעת בגבולות  8121-8888יכולת יציאה מתוך התבנית יאשר תנועה של כ 05-אחוז
בהתאמה לכיוון היציאה.
שטראוס ( - )844014מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א .טכנית ,המניה נכנסה לאחרונה לטווח של התכנסות מחירים
נוטה מטה שגבולותיה כעת  .5211-6015יכולת יציאה כאן מהתבנית יאשר איתות של כ 7-אחוז .ביום המסחר האחרון ננעלה
המניה בסמוך לתקרת התבנית .רמת התמיכ ה הקרובה כאן בתוך התבנית סביב .6111
מזור רובוטיקה ( - )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו מגמה
עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .היעד הקרוב עד לאזור  83.6דולר הושג במלואו ומשם יצאנו למימוש .רמת  88דולר
הינה כעת תמיכה קרובה .רק שבירתו יאשר בדיקת קו המגמה העולה באזור  81.5דולר שוב .מנגד יכולת היפוך מעל רמת 88
יאשר חזרה האיתות החיובי.
דיסקונט השקעות ( - )415011מניות החברה נסחרות לאחרונה בתבנית עולה לטווח הקצר-בינוני .בשלב זה התנועה היא
לתחתית התבנית סביב רמת  .0195-0011יכולת היפוך ברור כאן יאשר איתות לתקרת תבנית באזור מחיר .0805

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 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 ו0או מכשירים פיננסים.

