הסקירה השבועית של ספונסר – 06.09.2015
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 השבוע במגמה מעורבת ובתנודתיות גבוהה במיוחד בשבוע החולף .מדדי ת"א 52
וה 011 -סיימו בעליות שערים קלות ,מדד הגז ונפט צנח שבוע שני ברציפות בכמעט  ,8%ומנגד מדד התקשורת עלה בכ-
 .2.5%במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית כלכלית ירושלים שזינקה בכ ,0..2% -לאחר שפורסם כי האחים נקש רכשו את
השליטה בחברה .מנגד ,מניית רציו הובילה את הירידות בסקטור הגז ונפט ,כשצנחה בכמעט  ,01%לאחר ההודעה כי נמצא
מאגר גז ענק מול חופי מצרים ע"י חברה איטלקית .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות שניב ורפק ,שעלו בכ 74% -ובכ-
 21%בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית כלל ביוטכנולוגיה ירדה בכ ,50.2% -לאחר שאנדרומדה הודיעה על כשלון בניסוי
בתרופה לסוכרת .מחזורי המסחר התייצבו ,ועמדו על כ 0.7 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.5% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסגרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .1..2% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.72% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1..0% -מדד ת"א  42ירד ב ,0.01% -מדד הבנקים עלה ב ,0..1% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  ,0..1%מדד נפט וגז ירד ב 1..6% -ומדד הביומד עלה ב .1..6% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 1.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.12ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1..% -בסיכום שבועי ,סיים את המסחר ברמה של  0.1.נקודות,
וזאת לאחר שביום שלישי שוב נגע ברמת התמיכה הקריטית השוכנת ברמה של  0221הנקודות .כעת ,רמת  0221הנקודות
כאמור משמשת רמת תמיכה חשובה לטווח הקצר והבינוני ,ומנגד רק פריצה חזרה כלפי מעלה של רמת  0.22הנקודות תהווה
איתות טכני חיובי ללונג.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.12ש”ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו במגמה מעורבת ,כשרקע פורסם כי מספר האנשים שהגישו בקשות חדשות לקבלת דמי
אבטלה עלה בשבוע שהסתיים ב 51 -באוגוסט ב 05-אלף לרמה של  585אלף ,הרמה הגבוהה ביותר מזה חודשיים .כמו כן,
מדובר ברמה גבוהה בהרבה מקונצנזוס האנליסטים ,שצפה עליה לרמה של  542אלף בלבד .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות
בגרף היומי המצורף שהדולר פרץ את רמת התנגדות חזקה באזור  2.82ש"ח לדולר ובכך התקבל איתות קניה טכני ,שצפוי
להמשיך ולדחוף את הדולר ליעד הבא השוכן ברמה של  7ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  21החברות 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 נסחר בתנודתיות גבוהה במיוחד בתקופה האחרונה ,ולמרות שתיקן כמחצית מהירידות ,לא נראה טוב וישנו סיכוי גבוה
שיחזור לרדת .התנודתיות הגבוהה צפויה להמשיך בשבוע הקרוב.
מדד  – S&P500המדד המשיך להסחר השבוע בתנודתיות רבה מאוד .בניגוד לתיקון של אוקטובר שעבר שהמדד תיקן בצורת
 Vחדה מאוד מעלה ניתן לה בין כבר היום שכנראה זה לא המקרה .המדד נעל את יום חמי שי בצורה חלשה מאוד ונראה שימתין
לדוח התעסוקה שיפורסם היום (הסקירה נכתבה בשישי בבוקר) .טכנית ,אזור של  0111תמיכה קרובה ,התנגדות לא פשוטה
קיימת ברמה של  011105111נקודות כל עוד המדד נסחר מתחת הוא מוגדר שלילי .חשוב להביט במדד ה  VIXשלא נרגע
ועומד על  52.2נכון לכתיבת שורות אלה כל עוד סטיות התקן בשוק נמצאות מעל  51-55סביר שהתנודתיות כאן כדי להישאר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נתמך השבוע מעל לשפל של השבוע שעבר ברמה של  0271ושוב חזר מעלה לקראת נעילת
שבוע המסחר .טכנית אין הרבה מה לחדש ,המדד בדומה לשאר השוק מנסה להתאושש מהירידות החדות שפקדו אותו.
תמיכה קרובה קיימת סביב  ,0271021התנגדות חשובה סביב  0721שהוא פתח גאפ פתוח מלפני כשבועיים.
מדד ת"א  – 1.לאחר תנודתיות חדה מאוד בשבוע המסחר הקודם ,המדד נרגע השבוע למרות התנודתיות הרבה בשווקים.
מהצד הטכני ,המדד סגר את שבוע המסחר סביב אזור תמיכה ברמה של  871נקודות .תמיכה קיימת בנמוך השבועי ברמה של

 825נקודות ומתחת סביב השפל של המהלך היורד ברמה של  815נקודות .התנגדות קיימת ברצועה של  8.10.נקודות .קשה
מאוד לקבל החלטות טכניות על המדד שכן התנועה החדה האחרונה הפכה אותו קשה לחיזוי ,מהצד של הסוחרים והמשקיעים
חשוב יהיה לראות ירידה בתנודתיות כמו שראינו השבוע.
מדד הנדל"ן  – 0.התנוד תיות במדד הנדל"ן נרגעה השבוע (בדומה למדד  )42והוא מסיים את השבוע בירידות אולם מעל
לרמות תמיכה חשובות לטווח הארוך .רמת תמיכה חשובה מאוד קיימת סביב  702051נקודות שהוא הגבוה הקודם ותיקון פיבו
 .0.8לגל העליות החזק מתחילת השנה ועד לשיא של חודש מרץ .כל עוד המדד נסחר מעל רמת תמיכה אפשר לצפות לתיקון
עולה מהותי נוסף לירידות האחרונות ,נעילה מתחת תהיה שלילית מאוד מעבר לטווחים הקצרים.
מדד היתר  – .1מדד היתר  21המשיך להיות תנודתי השבוע ואף בדק את אזור התמיכה האופקי סביב  .1.0.11הנקודות.
כל עוד המדד נסחר מתחת לרמה זו צריך להיות זהירים מאוד ואולי אף לשקול להוריד חשיפה למדד עקב דלות הסחירות שבו
בד"כ .תמיכות על הגרף קיימות ברמה של  281ו  221נקודות.

ניתוח מניות
גזית גלוב ( – )01.100החברה ,גזית-גלוב בע”מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה”ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו 0או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו0או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים
ניתוח טכני – השבוע קבעה המניה נמוך שבועי חדש ברמה של  2101נקודות אולם נעלה את שבוע המסחר מעל רמת 7111
הפסיכולוגית והטכנית .ניתן לראות בגרף השבועי שהמדד למעשה נסחר באזורי תמיכה חזקים מאוד מהעבר הרצועה של
 217107111נקודות הינה אזור חזק מאוד מאוד טכנית ,כך שנותן אפשרות כניסה למניה .נעילה מתחת תהיה שלילית מאוד
ותעמיק את התיקון הקיים בשלב זה כל עוד מחזיקים מעל הקרדיט הוא לקונים.

בזן ( - )1.111.6החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים וארומטיים .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  5107מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 011שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו מביאים את הגרף השבועי ,שם נראה בברור בזמנו את פריצת מניפת פיבונאצ' ש"ש ,באזור  ,021ומשם
יצאה המניה למהלך עולה ,עד לרמת  .0.2ברמה זו המניה יצאה למימוש בריא ,כאשר חזרה לבדוק את תקרת המניפה
הפרוצה .רואים זאת בברור בנעילת השבוע הנוכחי .כל עוד שאזור  071לא נשבר שבועית ,התנועה העולה שרירה קיימת
ובועטת .איתות לחיזוק המגמה יתקבל ביכולת לפתח נר שבועי בנעילה מעל .0.2

אלביט מערכות ( - )016001.החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין היתר :מערכות מוטסות ,מערכות שליטה,
תקשורת ,בקרה ,מחשבים ומודיעין ,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .לאחרונה ,ראינו פריצת
שווא של השיא האחרון ,ומאז יש לנו מימוש מחירים,גם תמיכת קו המהלך העולה לטווח הקצר נשבר ,ולכן כל עוד שהמניה
מתחתיו היא עדיין במסגרת מימוש .רמת  54215היא התמיכה החשובה ,והיא מייצגת תמיכה אופקית בשילוב עם ממוצע .511
כאמור המניה תחת מימוש ויש לנו קו מהלך יורד קיים של המימוש הנוכחי שבשבוע האחרון ,נכשלה פריצתו .באזור .21421
יכולת שבירת  21111יאשר איתות על חזרה להמשך יורד.
ישראמקו יה"ש ( - )111101השותפות,ישראמקו נגב  ,5נוסדה ע" פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו גז כשותף כללי,ובין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו עוסקת בתחום חיפוש והפקת גז ונפט בישראל .היחידות נסחרות במדד ת"א
.52
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה במימוש מחירים ,כאשר ראינו שבירת תמיכות חשובות בשבועיים
האחרונים .השבוע לאחר תמיכה על רמת אזור  ,.8נפתח איתות לתיקון עולה שהתחזק עם פריצת רמת  41אופקית .רמה זו
עולה לתמיכה קרובה כעת .יעד קרוב על  .42כל עוד תמיכת  41נשמרת ,התנועה העולה המתקנת ,שרירה.
חברה לישראל ( - ).1.101החברה הינה חברת אחזקות שהעיקריות בהחזקותיה הינם ,כיל ובזן .שניהם פרסמו בחודש
הקודם דוחות עם צפי טוב להמשך .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד בשערה בתקופה האחרונה .השבוע בדקה המניה את אזור
 018111ומשם ראינו תחילת תיקון עולה שהתחזק ביום המסחר האחרון עת נפרץ קו המגמה היורד .כעת א זור  008211הינה
יעד קרוב ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי להמשך התיקון העולה במניה .אזור  002111עולה כעת לתמיכה הקרובה.

על רגל אחת
נייס ( - )NICEמניות החברה נסחרות במדד המעוף ובנאסד"ק .היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף
חו"ל ,שם רואים כי לאחרונה המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים ,כאשר השבוע המניה חוזרת לבדוק את תמיכת 24.1
דולר מלמעלה שהוא חשוב מהותית .יכולת היפוך כאן על תמיכה מהותית זו יכול לתת איתות לתבנית , Wכאשר יעד קרוב נקוב
על אזור  .5דולר .שבירת התמיכה המהותית שצוינה יאשר איתות שלילי בהתאם.
עזריאלי קבוצה ( - )0001.16מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,52היו במימוש מחירים לאחרונה .למעשה מימוש מחירים
זה נעצר ,וכעת התבנית היא רוחבית .ראינו בימים האחרונים ,תנועה רוחבית בתחום  ,02111-0.111ויכולת יציאה מהתחום,
יאשר איתות המשכי בהתאם.
אל על ( - )016161.מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית ,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה הגיעה לשיא השנתי סביב רמת  ,0.2ומשם היא נסוגה .כעת אנו רואים
תנועה רוחבית מתחת לרמת השיא בתחום  ,0.2-027יכולת נעילה מחוץ לטווח זה יאשר איתות הבא.
פרטנר ( - )016161.מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה ולאחר מהלך יורד חד ,פתחה המניה
בתנועה עולה אגרסיבית ,המבטאת צפי פונדמנטאלי לשיפור התוצאות ,ולאחר צעדי ייעול והגעה כנראה ,לרמות מחירים
המשקפת יכולת שיפור עתידי .טכנית ,ראינו כי המניה הגיעה לאחרונה עד לרמת  5111כצפוי ,וכפי שהוזכר כאן ,ומשם יצאה
למימוש מחירים .כעת ,נוצר לנו קו מהלך יורד לטווח הקצר המבטא את המימוש האחרון ,כאשר התנגדות על איזור .0871
יכולת נעילה מעל ,כאן יאשר איתות חיובי וחזרה למהלך העולה .תמיכה קרובה כעת נקובה ברמת .0411
כיל ( - )16010.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52המניה כעת נמצאת במסגרת תיקון עולה לאחר מהלך יורד מתמשך.
רמת  5288היא רמת ההתנגדות הקרובה והחשובה ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות המשך התיקון העולה.
קנון ( - )001.011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב .טכנית ,אנו רואים לאחרונה יציאה לתיקון עולה ,לאחר
תמיכה באזור מחירים סביב  .2211יכולת פריצת רמת  ,2811יאשר בברור המשך התנועה העולה המתקנת .נציין את הנפקת
תחום האנרגיה של חברת האחזקות ,שעלה לאחרונה על הפרק.
אבנר יה"ש ( - )1.6100יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .52ניתן לראות כי לאחרונה חל ירידה ניכרת במחירם.
המימוש העמוק שראינו ,הגיע בשלב זה לאזור תמיכה על  .551משם ראינו תחילת תיקון עולה כאשר ביום המסחר האחרון
ראינו נעילה מעל רמת  ,571מה שאומר כי רמה זו עולה לתמיכה במונחי נעילה 5.5 .הוא היעד הקרוב ,כאשר כל עוד תמיכת
 571נשמרת ,התיקון העולה תקף.
דלק קבוצה ( - )016.016מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ניתן לראות כי המניה לאחר מהלך יורד,כאשר בשלב
זה רמת התמיכה מסומנת על אזור מחיר  .11111השבוע הגענו לאזור תמיכה זה שהוא מאוד מהותי ,ובינתיים ,המניה
השכילה להיתמך .רמת אזור  18111היא התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות המשך תיקון עולה.
שופרסל ( - )111111מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה כעת עדיין בתנועת תיקון עולה למגמה היורדת
האחרונה ,וכעת נמצאת בתחום התכנסות מחירים .תמיכה ברמת  1.1מול התנגדות תבנית באזור  ,0141ויכולת לצאת
מתחום ההתכנסות ,יאשר איתות הבא.
סלקום ( - )0010.1.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן לראות כי המניה נמצאת במסלול תיקון עולה
למגמה השלילית האחרונה ,כאשר בשלב זה רמת אזור  5111מהווה התנגדות חשובה להמשך .מנגד ,התמיכה כעת ברמת
 .5711יציאה מהתחום יאשר האיתות הבא.

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 ו 0או מכשירים פיננסים.

