הסקירה השבועית של ספונסר – 09.08.2015
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 חיובית ,למעט מדד הביומד .מדדי ת"א  52ות"א  011עלו בכ1.3% -
בממוצע כל אחד ,מדדי הטכנולוגיה והתקשורת עלו בכ 5.2% -בממוצע כל אחד ,ומנגד מדד הביומד דווקא ירד בכ.3.3% -
במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית סאפיינס שפרסמה דו" חות מצוינים ,ובין היתר דיווחה על גידול בהכנסות וברווח ,ואף
העלתה תחזיות לכל שנת  .5102מנגד ,מניות כלכלית ירושלים ואלון רבוע כחול ירדו בכ 05% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות
הבורסה בלטה לטובה מניית ג'ובוקיט החזקות שזינקה בכ ,053% -לאחר שדיווחה כי חתמה על הסכם פרסום עם יאהו .לפי
ההסכם ,יאהו תפרסם את אתר האינטרנט של החברה ,ואת האפליקציה לקידום התכנים שלו .מנגד ,מניית אינטק פארמה
צנחה בכ ,30% -לאחר שהנפיקה מניות בארה"ב במחיר נמוך מהצפוי .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח
בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.52% -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 .1.2% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.52% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.26% -מדד ת"א  52עלה ב ,0.87% -מדד הבנקים עלה ב ,3.81% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עלייה של  ,3..3%מדד נפט וגז עלה ב 0..3% -ואילו מדד הביומד ירד ב ..67% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק מעט מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.592ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.8% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0505נקודות,
לאחר שרשם ביום חמישי שעבר שיא חדש ברמת  0559הנקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד עדיין לא
הצליח לפרוץ בצורה אמינה את השיא הקודם ולכן נאלץ להמתין לשבוע הקרוב ,כדי לדעת מה הכיוון לתקופה הקרובה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.3% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.593ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו במגמה שלילית ,כשרקע פורסמו נתוני התביעות השבועיות לקבלת דמי אבטלה,
שרשמו עלייה ל 551-אלף תביעות לעומת הערכות כלכלנים כי המספר יעלה ל 555-אלף תביעות בשבוע החולף ,מ 555-אלף
תביעות לפני שבועיים .אך גולת הכותרת היא כמובן דוח התעסוקה שיפורסם בשישי ב ,02:31 -כאשר הצפי הוא ליצירת 551
אלף משרות ביולי .דוח חזק ,כידוע ,עשוי לדרבן את הפדרל ריזרב להעלות את הריבית כבר בחודש הבא .מהבחינה הטכנית,
ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות חזקה באזור  3.83ש"ח לדולר ורק פריצה כאן כלפי מעלה
תהווה איתות קניה טכני.
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 תיקן כלפי מטה ,אולם נתמך והתהפך בשפל גבוה מקודמו ,ובכך התקבל איתות חיובי לטווח הקצר ומאז נרשמו עליות
שערים .כל עוד המדד נסחר מעל רמה של  01521נקודות ,ישנו סיכוי טוב שימשיך לעלות בטווח הבינוני-ארוך.
מדד הבנקים – מניות הבנקים ממשיכות להיסחר בתצורה טכנית חזקה ונצמדות לגבוה רב השנתי סביב  0202נקודות .נעילה
מעל תמשיך את המגמה החיובית במדד ,יעד טכני למהלך העולה הנוכחי נמצא באזור של  0281נקודות אולם ההגעה לשם אם
תתרחש תהיה בזחילה איטית מאוד .נעילה מתחת ל 0321תבטל את היעד העולה.

מדד ת"א  – 87המדד כמעט ולא זז השבוע ונסחר בדשדוש עולה .טכנית אין הרבה מה לחדש ,אזור התנגדות מהותי נמצא
סביב  8850891נקודות ורק נעילה מעליו תביא להמשך המגמה החיובית .אזור תמיכה קרובה נמצא בנמוך האחרון סביב
 851028נקודות.
מדד הנדל"ן  – 37המדד המשיך את התיקון העולה גם בשבוע המסחר האחרון ונבלם שוב סמוך לאזור ההתנגדות סביב 322
נקודות .אזור תמיכה קרוב שוכן ברמה של  335נקודות והתנגדות החשוב והחזקה צוינה לעיל ,על פניו נראה שהמדד פשוט
ידשדש בטווח הנ"ל בתקופה הקרובה.
מדד היתר  – 70המדד מתקשה לעבור את רמת  293נקודות שהיא הוגדרה כשיא אחרון לפני תקיפת השיא ואף שיאים
חדשים .תבנית המשולש הסימטרי שנפרצה עדיין תקפה אולם צריכים לראות קונים שידחפו קדימה .מעל  293ו  515אזור
התנגדות אופקי היעד יהיה  531מתחת ל  252081התבנית למעשה תתבטל.
מדד  – S&P500הדשדוש המייגע במדד המשיך גם השבוע כשאנו נכנסים לחודש השביעי בו המדד תקוע בטווח צר מאוד של
 5131בנמוכים ו  5032בשיאים .התיקון האחרון של סוף יולי תחילת אוגוסט שלח את המדד לייצר שיא יורד ברמה של 5003
נקודות ,נעילה מתחת ל  5153תהווה איתות שלילי בטווח הקצר עם סיכוי ממשי לבדוק את  5131בימים הקרובים.

ניתוח מניות
בזן ( - )67206.7החברה ,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  5103מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  ,011שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבונאצ'י
ש"ש על אזור  ,021ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה ,והמניה החלה במימוש .לאחרונה אנו רואים את תמיכת 032
כתמיכה מרכזית לטווח הקצר ,ולאחרונה שוב התהפכה המניה על  .032בשלב זה נוצר קו מהלך יורד באזור  030שנפרץ
לאחרונה ,ואף נבדק מלמעלה .כאן התמיכה החשובה .פריצת תבנית זו מאשרת כעת יעד על  .051רמת  021עולה כעת
לתמיכה הקרובה .השבוע נבדק מס .פעמים היעד על  051ונכשלה פריצה .האינדיקטורים מראים תחילת מימוש כאשר רמת
 021אופקית תמיכה הקרובה.

אלביט מערכות ( - )307336.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 .ראינו לאחרונה מימוש
מרמת השיא וחזרה לעבר השיא ,כאשר ביום המסחר האחרון ננעלה המניה מעל רמת השיא .רמת השיא שנפרץ על 35311
עולה כעת לתמיכה הקרובה .יעד באזור רמת .32111
טאואר ( - )TSEMהחברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .בין תחומי הפעילות,
חיישנים עבור מצלמות ,ומעגלים משולבים .מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב ,ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .משם נובע כי המניה לאחרונה
הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת .לאחרונה לאחר שבירת רמת  03דולר ,קיבלנו
איתות שלילי ,וכעת אזור רמת  03דולר הינה התמיכה הקרובה החשובה .השבוע מסיימת המניה כאשר יש לנו דשדוש בתחום
 03-03.3דולר,כאשר יכולת יציאה מהתחום יאשר את האיתות הבא .ללא יכולת פריצה בנעילה את רמת ההתנגדות על אזור
 03.3אין כרגע איתות להמשך תיקון עולה.
פרטנר ( - )3071.7.התאגיד הינו מפעיל תקשורת ,המספק שירותי תקשורת שונים .ניידת ,טלפוניה נייחת ואינטרנט .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א  ,52וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד בשערה בתקופה האחרונה .לאחר התבססות באזור מחירים
סביב  821הגיע תיקון אלים עולה ,שעדיין תקף בשלב זה ,ונראה כי ימשיך לאחר אתנחתא קלה .לטווח הקצר רואים כי ,המניה
הגיעה עד לרמת  ,0505ומשם קיבלנו תחילת מימוש ,רמת  0511בשלב זה הינה ההתנגדות הקרובה ואילו רמת ,0321
תמיכה חשובה .לטווח הקצר ,נראה כי המניה תצטרך עוד קצת לדשדש מעל תמיכת  ,0321לפני שתחזור להמשך התיקון

העולה .יעד לטווח הבינוני כאן נקוב באזור  .5111נציין איתות חיובי מעבר לטווח הקצר שהושג במניה ע"פ הגרפים
השבועי 0חודשי.

על רגל אחת
דלק קידוחים ( - ).87060יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ולאחרונה נשברה התבנית המתכנסת העולה כידוע,
מה שהוציא איתות שלילי וירידת מס .אחוזים בלתי מבוטלים .בשלב זה רואים תנועת מימוש במסגרת של שיאים-שפלים יורדים
וכעת רמת  0211היא התמיכה החשובה מול התנגדות קו מהלך יורד באזור  .0251כל עוד נמצאים מתחת קו מהלך יורד,
התמונה היא שלילית .השבוע נבדקה התמיכה על  0211מלמעלה.
בריינסוויי ( - )300837מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .21מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה החלה תיקון עולה,
אך לאחר הגעה לרמת התנגדות חשובה באזור  3311שבה למהלך היורד וכבר נגעה באזור תמיכה חשוב על  .5511עדיין אין
לנו אינדיקציה האם נראה כאן שבירה או היפוך בשלב זה ובתחילת השבוע שלפנינו נקבל כאן את האיתות הבא לטווח הקצר.
בזק ( - )610033מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחרונה הגיעה לרמת  531שוב ,רמת השיא ויצאה
למימוש כאשר אזור  581הוא כעת התמיכה החשובה .השבוע התהפכה המניה באזור התמיכה ודרכה שוב לבדוק את רמת
השיא סביב .531
אבוג'ן ( - )3307077מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת  ,3353ולכן
כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור .אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  .3521בימים
האחרונים ,רמת תמיכה זו נשמרת והמניה מדשדשת מעל תמיכה זו ,מה שמחזק אותה בתור תמיכה .האיתות הבא יתקבל
ביכולת המניה לצאת מטווח מסחר שצוין .גם השבוע נכשלה המניה בפריצת תקרת הטווח.
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 ראינו תנועה רוחבית צרה מתחת להתנגדות על
רמת  52.33דולר .השבוע במקביל לפרסום הדוחות ,נפרצה התנועה הרוחבית הצרה ,ולכן רמת  52.3דולר עולה כעת לתמיכה
הקרובה ,בעוד יעד מסומן באזור  58דולר.
מבטח שמיר ( - )368032מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,רואים כי המניה לאחר מהלך יורד ,אם כי בשבועות
האחרונים יש התייצבות בתחום רוחבי צר  8211-9111,ורצועות בולינגר מכווצות .כל התמונה הזו מראה כי כנראה אנו לקראת
תנועה חדה במניה ,כנראה כלפי מעלה .השבוע ראינו המשך שיוט בתחום הנ"ל ,כאשר הגענו לתקרת התבנית ונכשלה
פריצתה ,מה שאומר שהסיכוי שנגיע לאזור התמיכה בהחלט על הפרק כעת..
אבנר יה"ש ( - )627033יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף,שם ניתן לראות כי הם עדיין תחת מימוש מחירים .רמת
 581מציינת תמיכה חשובה מאוד בשלב זה ,ולכן כל עוד אין נעילה מתחת לרמה זו ,אין איתות שלילי נוסף .רמת 315.9
אופקית מהווה התנגדות חשובה .ואילו התנגדות קרובה כעת נקובה על רמת  ,593קו מהלך יורד לטווח הקצר.
ישראמקו יה"ש ( - )616038יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .52טכנית ראינו בימים האחרונים דשדוש מתחת
התנגדות חשובה על רמת  .81לכן ,רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי כעת .תמיכה קרובה נקובה על  55אופקית.
גם השבוע ראינו דשדוש המשכי בתחום.
אי די בי פיתוח ( - )827060.מניות התאגיד ,נמצאים בשלב זה בתנועה עולה מתקנת בתמונה הכללית .לאחרונה פרצה
המניה תבנית מתכנסת ,הגיעה עד להתנגדות חשובה על  538ויצאה למימוש שעדיין תקף .התמיכה הקרובה באזור מחיר
סביב  503נשברה השבוע ,ולכן כעת היעד הקרוב נקוב על רמת  .511נציין כי רמה זו בהחלט רמה חשובה ,שבשבוע הבא
נקבל איתות כאן לשבירה או להיפוך עליה.
עזריאלי קבוצה ( - )3332.87מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,52נמצאים כללית במימוש מחירים לאחרונה .ניתן לראות
בברור כי לאחרונה ראינו התכנסות מחירים ברורה בתחום מחירים ,02811-02011 ,כאשר השבוע נפרצה תבנית התכנסות
זו.ראינו גם חזרה לבדיקת תקרת התבנית הפרוצה מלמעלה .כל עוד אין שבירה של התמיכה באזור  ,02811היעד הנקוב
באזור  05111נותר תקף.

כיל ( - )67303.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52טכנית ,ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחרונה בתנועה של ירידת
מחירים .השבוע ראינו הגעת המניה עד לתמיכה החשובה באזור  ,5311וביום המסחר האחרון ראינו היפוך על תמיכה זו .רמת
 5200מסומנת כעת כהתנגדות קרובה וכיעד קרוב כעת.
פרוטרום ( - )3073076מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52ניתן לראות לאחרונה כי במסגרת המימוש שראינו ,התקבל
לפנינו תמונת תבנית התכנסות מחירים ברורה ,שתקרתה באזור מחיר  ,05511מול תחתית תבנית באזור  .02011כעת המניה
קרובה לתקרת התבנית וביום המסחר האחרון לא הצליחה לפרוץ .יום מסחר הבא יהיה חשוב ,אם נראה פריצה או איתות
ליציאה לעבר תחתית התבנית .למעקב.

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
ה מניות 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.

