הסקירה השבועית של ספונסר – 06.10.2015
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 בשבוע שעבר (שבוע מקוצר עקב חג סוכות) במגמה שלילית .מדד המעו"ף ירד בכ-
 3.2%ומדד ת"א  57ירד בכ .3% -מניית איזיצ’יפ זינקה במהלך השבוע בכ 57% -בעקבות השלמת עסקת הרכישה על ידי
חברת מלאנוקס .האחרונה רכשה את איזיצ’יפ תמורת  155מיליון דולר או  37.7דולר למניה  -מחיר שהיווה בעת העסקה
פרמיה של כמעט  51%על מחיר המניה בשוק .מחזורי המסחר היו ממוצעים למרות החג ,ועמדו על כ 5.3 -מיליארד ש"ח ליום
בממוצע ,למעט יום חמישי בו התרחש עדכון מדדים לאור כניסת מניות ביוטיים ונבידאה למדדים ,ונרשם מחזור ער במיוחד של
כמעט  3מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.27% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .0.1% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.27% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד בכ 0..2% -ומדד ת"א  57ירד ב .0.25% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 2.0% -מול השקל,
ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  2.507ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 3.2% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  5811נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד שובר לאחרונה בזו אחר זו רמות תמיכה ,ובכל פעם "יורד מדרגה" ומדשדש עד השבירה הבאה.
כעת ,רמת התמיכה הנוכחית נמצאת באזור  5850הנקודות ,ורק פריצה ברורה כלפי מעלה של אזור  5770הנקודות תהווה
איתות קניה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ 0.1% -בעיקר בגלל החלשותו בעולם בכלל ומול
היורו בפרט ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.507ש”ח לדולר .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר
נתקל ברמת התנגדות חזקה באזור  2.57ש"ח לדולר וכל עוד לא יצליח לעבור אותה ,הוא עלול לדשדש ברמות האלה בתקופה
הקרובה.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  20החברות 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 בשבועיים האחרונים מעל אזור התמיכה סביב  5200-5800הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סגר את שבוע המסחר האחרון ברמה של  5211נקודות ,למעשה בשבועיים האחרונים ראינו
חזרה לנמוכים של התקופה סמוך ל  5270נקודות וזאת לאחר שהמדד כמעט וסגר פער מחירים ברמה של  5810נקודות.
טכנית המדד נראה לא טוב אולם סמוך לאזור תמיכה על הגרף .סוחרים אגרסיביים המאמינים בתיקון בשווקים בהחלט יכולים
לחפש לונג על המדד עם סטופ מתחת ל  5280נקודות .כל עליה לכיוון של  5810תחשב לתיקון בלבד לגל היורד שהחל במדד.
מדד ת"א  – 55המדד נסחר חלש מאוד ונעל את שבוע המסחר האחרון ברמות שפל הקרובות לנמוכים השנתיים שלו .טכנית,
אין הרבה בשורות חיוביות ,המדד נעל את השבוע מתחת לרמה של  137נקודות וגרוע מכך מתבסס מתחת ל  100נקודות.
מצד אחד אחרי שלושה שבועות של ירידות רצופות הצפי הוא לתיקון כלשהו ,מצד שני החולשה במדד מסמנת יעד לנמוכים
השנתיים סביב  550נקודות .חזרה בימים הקרובים מעל  103יכולה הוציא לפועל סטייה שורית במדד ותיקון לאזור של 120
נקודות.
מדד הנדל"ן  – 55מדד הנדל"ן לעומת המדדים האחרים לא קבע נמוך חדש שהוא מהותי והוא מחזיק מעל אזור התמיכה
סביב  857030נקודות .למחפשי ההזדמנויות ,קיימת אפשרת כניסה ללונג עם סטופ מאוד ברור בנעילה מתחת ל  855נקודות
(נמוך אחרון) בשאיפה שנחזור לגבוהים האחרונים סביב  880לפחות .שבירת התמיכה שציינתי תסמן יעד יורד לאזור של 250
נקודות.
מדד היתר  – 52מדד היתר  70שידר עוצמה בתיקון האחרון ואף חזר לבדוק רמת פריצה מלמטה .למעשה המדד כשל
בפריצה מחודשת של אזור  101נקודות ולכן רמת הסיכון בו עלתה מהותית .רמת תמיכה קרובה קיימת סביב  710-757נקודות
ירידה ממנה תעמיק את התיקון במדד .צפי טכנית שלי הינו דשדוש סביב הרמות האלה פלוס מינוס בלי כיוון ברור.

ניתוח מניות
פרוטרום ( – )5205200חברת פרוטרום תעשיות בע”מ מפתחת ,מייצרת ומוכרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים
בעיקר לתחום תעשיית המזון וגם למוצרי פארמה וטיפוח אישי ( חומרי ריח בעיקר) החברה נסחרת במדד תא .37
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות קרוב לחצי שנה בתנועה צידית ,התנגדות קיימת ברצועה של ( 51700פרט לשיא שנקבע
ברמה של  )51170לתמיכה סביב ( 58270נמוך בירידות האחרונות היה  .)58500ניתן לומר שפרט שיא שנקבע ולנמוך שנקבע
באוגוסט האחרון המניה דיי נעולה בתחום של  .51700-58270לסוחרי הריינגים (טווחי מסחר) אפשרי לחפש לונג סמוך
לתמיכות או בהיפוך עליהן בהנחה שהדשדוש יימשך גם בתקופה הקרובה .יציאה מהתחום שצוין יביא למהלך חזק מאוד לאותו
הכיוון ,לפי האינדיקטורים אני מעריך שזה יהיה כלפי מטה.

בזן ( - )0522050החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים וארומטיים .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .500
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  3058מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  ,500שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו מביאים שוב את הגרף השבועי ,שם נראה בברור בזמנו את פריצת מניפת פיבו ש"ש ,באזור  ,570ומשם
יצאה המניה למהלך עולה ,עד לרמת  .517ברמה זו המניה יצאה למימוש בריא ,כאשר חזרה לבדוק את תקרת המניפה
הפרוצה .כל עוד שאזור  580לא נשבר שבועית ,התנועה העולה שרירה קיימת ובועטת .איתות לחיזוק המגמה יתקבל ביכולת
לפתח נר שבועי בנעילה מעל  .517בגרף היומי נציין כי שבירת רמת  570בשבוע החולף עדיין מצביעה על מימוש במניה ,אך
כאמור כל עוד שנמצאת מעל אזור  521-80היא חיובית.
נייס ( - )NICEהחברה עוסקת בין הייתר במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות,פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות
ווידאו במעגל סגור ,הקלטת קול דיגיטלי לשדות תעופה .עיקר המכירות מופנות למגזר הפיננסי ,שדות תעופה וכן למרכזי
תמיכה טלפוניים .מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בנאסדק בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה החלה מגמת מימוש מחירים לאחר שקבעה רמת שיא שנתי לאחרונה .במסגרת מימוש מחירים
זה ,ניתן לראות כעת ,כי המניה נמצאת בתחום של תבנית יתד שורית .המשמעות של דבר זה הינו ,הכנה למהלך עולה
שהאיתות לו יתקבל בעת פריצת היתד .כעת ,רמת אזור  75.5-75.5דולר הינו אזור התנגדות תקרת יתד (וגם מרכז רצועות
בולינגר) ,מול אזור  73.7דולר כתחתית התבנית .בתוך התבנית רמת  71דולר מהווה תמיכה קרובה כעת .כאמור ,יכולת
פריצת יתד זו יאשר איתות למהלך עולה עם יעד לאזור  18דולר.
טבע ( - )TEVAהחברה הינה חברת תרופות שבסיסה בישראל ,ושעוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות ייחודיות וממותגות.
כמו כן עוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בבורסת NYSE
בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה שהייתה לאחרונה בתנועה עולה  ,הגיעה עד לרמת  53דולר ,ומשם ראינו פתיחת מהלך של מימוש
מחירים כאשר השבוע המניה הגיעה עד לתמיכה מרכזית ומהותית ,באזור מחיר  78דולר .בשלב זה ,ראינו עצירה ואפילו היפוך
מעל תמיכה זו כאשר כעת רמת אזור  75.5דולר היה יעד קרוב לתיקון עולה .יעד זה הושג ביום המסחר האחרון ,ואף ננעל
מעליו.יעד זה היה למעשה תחתית תבנית שבורה .כעת ,רמה זו עולה לתמיכה הקרובה ,בעוד רמת  15.1דולר הינו היעד
הקרוב במסגרת התיקון העולה במניה.
פועלים ( - )770555התאגיד בנק הפועלים ,פועל במיגוון שירותי הבנקאות השונים .לבנק  3חטיבות ראשיות ,עסקית
וקמעונאית .בנוסף באמצעות חברות בנות ,הבנק עוסק בפעילות כרטיסי חיוב ואשראי ,ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות
הנפקת אג"ח וקופות גמל .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .37
ניתוח טכני  -מניות הבנק נמצאות לאחרונה במימוש מחירים ,ובדומה לתנועת מימוש במדד הבנקים אליו המניו ת שייכות.
ראינו לאחרונה את שבירת רמת  3000מה שחידד את מימוש המחירים האחרון ,ורמה זו כעת יורדת להתנגדות קרובה חשובה
במונחי נעילה .בנוסף ראינו כי כעת לטווח הקצר נתמכה המניה על קו מהלך עולה ,כעת באזור מחיר  ,5570וכל עוד שכך
תנועת תיקון עולה קיימת .כאמור ,רק יכולת פריצת רמת  3000ורצוי שבועית ,יאשר איתות חיובי ולמעשה סיום המימוש
הנוכחי .שבירת קו המהלך העולה התומך הנוכחי שהוזכר,יאשר איתות שלילי נוסף.

על רגל אחת
אל על ( - )5205005מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית ,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה הייתה במימוש מחירים קצר ,וכעת נמצאת לפני פריצת רמת השיא האחרון
ברמת  ,515שם כאמור ההתנגדות הקרובה ,שהסיכוי כאמור להיפרץ ,טוב .תמיכה כעת מסומנת ברמת  518וכל עוד המניה
מעל ,היא חיובית.

אבנר יה"ש ( - )070255יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .37ניתן לראות כי לאחרונה חל ירידה ניכרת במחירם.
בשלב זה אין כל אינדיקציה לסיום המהלך היורד במניה ,מה עוד שראינו שבירת רמת  330ביום המסחר האחרון .כעת התמיכה
הקרובה נקובה ברמת  .301איתות ראשוני לתיקון עולה יתקבל כעת רק ביכולת נעילה מעל  330בנר שבועי ,וההדגשה כאן
היא על נר שבועי.
דלק קבוצה ( - )5205500מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ניתן לראות כי המניה מצויה לאחר מהלך יורד חד
כאשר רמת  ,11850שנשברה לאחרונה ,הינה כעת התנגדות קרובה לכל תיקון עולה אפשרי .רק יכולת נעילה מעל רמה זו,
יאשר איתות לתיקון עולה כאמור .תמיכה קרובה נקובה ברמת .18800
שופרסל ( - )5552.5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .500טכנית המניה כעת נמצאת במימוש מחירים ובתבנית יורדת
ברורה כתוצאה מכך .ביום המסחר האחרון,ראינו היפוך על תמיכת התבנית ,כאשר יכולת נעילה מעל רמת  ,570יפתח איתות
ברור לתיקון עולה בתוך התבנית היורדת .במידה וזה יקרה ההתנגדות הבאה נקובה ברמת .5000
לאומי ( - )725755מניות הבנק הנסחרים במדד ת"א  ,37ונמצאים כעת לאחר מימוש לא קטן .ראינו לאחרונה תיקון עולה
במניה ,אך זה הסתיים במהירות כמו שהופיע .בשלב זה כל עוד שהמניה נותרת מתחת 5700המהותי ,אזי אין איתות חיובי
לשינוי.
לייבפרסון ( - )LPSNמניות החברה נסחרות בארץ וגם בחו"ל .המניה מראה לנו על ירידה מהותית בתקופה האחרונה ,ואף
שבירת רמת  1דולר לאחרונה .לכן האיתות השלילי במניה שריר ,כל עוד אין חוזרים מעל רמת  1דולר,בנר שבועי.
דיסקונט השקעות ( - )7.225.מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א  .500מבט טכני,מראה כי המניה נמצאת מאז יוני השנה
בתנועת תיקון עולה למהלך היורד החד שראינו שם .מהלך תיקון עולה זה נשען על תמיכת קו מגמה עולה ברמת מחיר על
,157לכן כל עוד שאנו מעל רמה זו ,התנועה העולה המתקנת שרירה .אזור  500מהווה כעת אזור התנגדות קרוב.
בזק (  - )0.2255מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .37המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה
לאזור מחיר של  510במונחים שבועיים ,ומשם ראינו יציאה התחלתית למימוש מחירים .כעת בגרף היומי המניה שברה קו
מהלך עולה לטווח הקצר וגם אופקית ברמת  ,580לכן האיתות על מימוש נותר תקף .רק יכולת נעילה מעל  510במונחים של
נר שבועי ,יחזיר את האיתות החיובי,וסיום המימוש הנוכחי.
אינטרנט זהב ( - )520.55.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .500המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה ,הינו תיקון עולה
מתמשך בחודשים האחרונים .בשלב זה הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים ,באזור התנגדות על
 2200ששם קו מהלך יורד ראשי ,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים .לכן ,כל עוד אין לנו פריצת רמה זו בברור אין איתות חיובי
המשכי.ראינו כי המניה בניסיון הראשון כשלה בפריצת רמה זו .אזור  2010קו תמיכה עולה לטווח הקצר מסומן כעת כתמיכה
הקרובה.
ישראמקו יה"ש ( - )0.0255יחידות ההשתתפות נסחרות כידוע במדד המעוף .מבט טכני מראה כי ניכרת תנועה יורדת
לאחרונה ,וכל עוד אנו נמצאים מתחת לרמת  50לפחות ,אין כאן איתות חיובי לשינוי.
כלל ביו טכנולוגיה ( - )5525002מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .70ניכר במניה מהלך יורד חד לאחרונה ,כאשר
בימים האחרונים ניכר ניסיון לפתיחת תיקון עולה .כעת ,רמת  200במונחי נעילה ,מהווה התנגדות חשובה ואילו רמת 310
מהווה תמיכה קרובה .יציאה מהטווח יאשר איתות בהתאמה לטווח הקצר .בשני ימי המסחר האחרונים כשלה המניה בפריצת
רמת .200
כלכלית ירושלים (  - )520252מניות החברה נסחרות רוחבית בחודשים האחרונים בתחום  .5037-5253וזאת לאחר מהלך
יורד מהותי .בשלב זה אנו קרבים לתחתית התחום הרוחבי ,כך שלמעשה נקבל בקרוב כאן איתות לשבירה או להיפוך על
תמיכה זו .למעקב.
שיכון ובינוי ( - )5205250מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .57טכנית המניה לאחר מהלך יורד לא קטן לאחרונה .לטווח
הקצר אנו רואים הגעה לאזור תמיכה על רמת  .500בשלב זה שבירה תאשר כמובן איתות שלילי המשכי ,אך מנגד יכולת נעילה
מעל  530תאשר איתות חיובי לתיקון עולה.

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.

