הסקירה השבועית של ספונסר – 09.10.2016
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 והמקוצר (חג ראש השנה) במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף
ות"א  011ירדו בכ 1.0% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי הביטוח והפיננסים רשמו עליות שערים של כ 1.0% -וכ0.1% -
בהתאמה כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות טאואר ואלקו החזקות שעלו בכ 6% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות
הביוטק מזור רובוטיקה ,מיילן וטבע ירדו בכמעט  5%בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אקסלנז
שזינקה בכמעט  .12%מנגד ,מניית סאטקום מערכות ירדה בכ .01% -מחזורי המסחר היו מעט מעל הממוצע לאחרונה ,ועמדו
על כ 0.1 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד נסחרו בירידות קלות של כ 1.0% -בממוצע בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.5% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.6% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 3..0% -מדד ת"א  55עלה ב ,6.31% -מדד הבנקים עלה ב ,3..6% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע ירידה של  ,3...%מדד נפט וגז עלה ב 3..0% -ומדד הביומד ירד ב 3.3.% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 3..% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  2.57ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0025נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים ללא כיוון ברור ,ורק יציאה כלפי מעלה או מטה מהטווח
המסומן בגרף תהווה איתות טכני חיובי לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.57ש”ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה בירידות שערים קלות במדדים המובילים ,כשברקע פורסם מספר התביעות לדמי אבטלה
בארה"ב שירד ל 107-אלף תביעות חדשות  -כאשר צפי האנליסטים היה ל 155-אלף תביעות שבועיות .היקף התביעות נמצא
בשפל של  01שנה ,ומתחזקות ההערכות כי הפדרל ריזרב יחליט להעלות את הריבית השנה ,ככל הנראה בפגישתם שתתקיים
לאחר הבחירות בחודש דצמבר .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך כצפוי ובהמשך לתחזיות
שלנו באזור של  2.52-2.55ש"ח לדולר ,וכעת מתקן בהתאם למגמת ההתחזקות שלו בעולם ,אולם צפוי להתקל בהתנגדות
משמעותית סביב רמה של  2..1ש"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 מדשדש בשבועות האחרונים ללא תנועות חדות ,וכעת ההתנגדות הקרובה נמצאת באזור  01.11הנקודות ,כשפריצה
שלה תהווה איתות טכני חיובי.
מדד הבנקים – מהסקירה האחרונה לפני שבועיים לא קרה הרבה ב  5ימי המסחר בסה"כ שהתקיימו במדד .לאחרי מהלך
עליות שנעצר סמוך ליעדים ברמה של  0051נקודות המדד שוב יצא לתיקון ויצר שפל עולה נוסף על הגרף באזור של 0011
נקודות .ירידה מתחת לשפל תספק איתות שלילי ראשוני על המדד ,מעל לאזור של  0051נקודות סביר שנשאף לרמות השיא
במדד בקידומת  0511שנראתה לפני קצת יותר משנה.
מדד ת"א  – ..לא קרה הרבה במדד ב  5ימי המסחר האחרונים ,אולם מי שמחזיק אותו יכול להיות מעודד שכן לאחר מהלך
עליות נדיר ביותר במהלך השנה האחרונה ,המדד יוצא לתיקון בתצורה של תנועה אופקית שמתחילה להתכנס .המדד נסחר
בתנועה מתקנת כחודשיים מהשיא שנקבע באוגוסט ולכן הצפי הוא התחדשות העליות במדד בשבועות הקרובים .תמיכות
קיימות בשפלים האחרונים  .06ו  .26ואפילו אם נראה נמוך חדש זה לא בהכרח יהרוס את המבנה הטכני החיובי .התנגדות
קיימת  .6.גבוה אחרון שמסומן על הגרף וכמובן ברמת השיא השנתי סביב ...566
מדד הנדל"ן  – 6.מדד הנדל"ן עמד במקום ב  5ימי המסחר האחרונים כשהדבר החשוב הא שאזור של  0.260אותו ציינתי
בסקירה מקשה על המדד ונראה שיש מוכרים באזור זה .מהבחינה הטכנית מעל הרמה הנ"ל המדד יקבל איתות חיובי להמשך
עליות ואולי אף סיכוי לפגוש שיא .המשך מימוש וירידה מתחת ל  05065יכול להביא לבדיקת הנמוך האחרון סביב  061נקודות.

מדד  – S&P500המדד המוביל בארה"ב חזר לסטטוס קוו והוא דשדוש משעמם מעל לאזור של  1025נקודות שהוא השיא
האחרון שנפרץ במדד ולמעשה נבדק בירידה החדה שהתקיימה ב  7בספטמבר .מהבחינה הטכנית הדשדוש6התכנסות
האחרונה נראת חיובית על הגרף עם פוטנציאל לתקוף את השיא האחרון ואף גבוה חדש מעל  1111נקודות .סקטור האנרגיה
 XLEנראה חזק מאוד בחסות מחיר הנפט שחוזר שוב מעל  51דולר לחבית וסקטור הפיננסים  XLFגם כן נראה חזק כשהוא
חוזר לרמות שיא ,כשמניות הבנקים נראות חזקות ונראה שיכולות לתת מהלך עולה מחודש לאחר הדשדוש האחרון .נזכיר
שהיום (שישי) יתפרסם דוח התעסוקה לפני המסחר וזה יכול להזמין תנודה.

ניתוח מניות
בזק ( – )103366חברת 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 היתה במהלך שלילי ברור ,אך לאחרונה הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על  .657היפוך
ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו ,היפוך שהביא מהלך עולה נאה .כעת המניה נמצאת בהתכנסות מחירים דמוי יתד ,אשר
נמצא לקראת הכרעה ובסוף התבנית .תקרת תבנית נמצאת ברמת  515כאשר  521יהיה אישור לפריצה .תמיכה נמצאת
בתחום המהותי של תחתית תבנית עם אופקית מהותית כאמור ,בתחום  .657-675הנטייה כאן לראות פריצת היתד ואישורו
כאמור.
אלביט מערכות ( – )63.6611החברה 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  ,15וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה הגיעה לשיא השנתי סביב  27111עקב פריצת תבנית ברורה קודם לכן .מהלך זה נצפה כאן
בזמנו בתזמון אחת לאחת .מאז יצאה המניה למימוש מחירים שעדיין קיים ,בשלב זה המניה נתנה היפוך על תמיכה עולה
ראשית ,כפי שנצפה כאן בסקירות האחרונות ,וכעת למעשה מגיעה המניה לאזור התנגדות מהותית בתחום קווי מהלך שנשברו
בזמנו בתחום  26511-25111לכן אין איתות המשך תיקון עולה כל עוד אין פריצת אזור הנ"ל .כאמור תמיכה עולה ראשית
נמצאת כעת על רמת  .25111כל עוד נמצאים מעל התנועה הכללית עולה.
ישראמקו יה"ש ( – )10136.השותפות ישראמקו נגב  ,1נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי מצד
אחד לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה" ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
היה"שים נסחרות בת"א במדד המעוף.
ניתוח טכני  -יה"שים לאחרונה ,נסחרות בתנועת מימוש מחירים ,ואף שברו תמיכה חשובה ברמת  .51בנוסף לאחרונה אף
נשבר קו תמיכה עולה לטווח הארוך .לכן המניה כעת עדיין בתנועה יורדת ,ראינו גם שנוצר קו מהלך יורד לטווח הקצר וכל עוד
שאין רואים כאן פריצה ,אין שינוי בכיוון היורד .אזור התנגדות של קווי המגמה נמצא בתחום  .67.1-51כל עוד אין לנו פריצת
אזור זה אין איתות לפתיחת תיקון עולה מהותי .מנגד יש כעת תמיכה של הימים האחרונים באזור .6.
טאואר (  - )TSEMהחברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור מצלמות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת
עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כללית בחודשים האחרונים נסחרת בתנועה עולה מתקנת ,כאשר לטווח הקרוב ראינו מסחר רוחבי
בשבועות האחרונים,בתחום מחירים  00.. -06דולר .בשלב זה המניה נעה לעבר תקרת הטווח שוב ,וכאן תיבחן להמשך.
יכולת פריצה כאן בהחלט על הפרק ,כיוון שבגרפים הארוכים ראינו לאחרונה פריצת תבנית מתכנסת ברורה עם יעדים גבוהים
יחסית .במקרה של פריצה יפתח יעד של כ 5.5-אחוז מרמת הפריצה.
כיל ( - )1.6361החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ועיבודם על מנת להשביח את ערך המוצרים שמייצרים לקוחותיה ,בתחומי
החקלאות ,המזון והחומרים המורכבים .מניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד רציף וארוך .עם זאת ניכר בחודשים האחרונים דשדוש מחירים בתחום
הרצועה .0611 -0011 -ביום המסחר האחרון ראינו שוב הגעה לתחתית הטווח הרוחבי ,וסיום עם נר של קונים במחזור גדול.
מכאן המסקנה שיש כאן איתות ליציאה לתיקון עולה כל שהוא לפחות .רמה מיידית לתיקון  .005.ברור שאם נשברת התמיכה
הרוחבית מופעל כאן איתות שלילי המשכי.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( - )100360החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת לאחר מימוש לא קטן בשערה  ,והחלה
לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת  .551היעד היה נקוב ברמת השיא השנתי סביב  .0111לפני כשלושה שבועות כצפוי
ראינו בדיקת השיא ,אך כישלון בפריצתו .מאז פתיחת מימוש מחירים .בהסתכלות טכנית לעומק נראית כעת התכנסות מחירים
שהתנגדותה על  0111ואילו תמיכה עולה על רמת  ,0021כך שאיתות ברור יתקבל ביציאה מתחום התכנסות זה .עוד אציין
רצועות בולינגר צמודות בצורה קיצונית יחסית מה שמזמין מהלך חריג .כנראה כלפי מעלה...

שופרסל ( - )...30.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  011נמצאות במסלול עולה .ניתן לראות כי יש לנו כעת כנועת
רוחבית בימים האחרונים בתחום  0011-0071עם רצועות בולינגר מכווצות ,המשמעות ,כנראה איתות ליציאה של תנועה חדה
בקרוב .כנראה למעלה.
קמהדע ( - )6301660מניות החברה הנסחרות במדד היתר  ,51פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם
תבנית ארוכת טווח .בשבוע החולף המשיכה המניה במהלך החיובי ,ולאחר נעילת תבנית קצרה על אזור  ,0751החלה במסע
לעבר היעד לטווח הארוך סביב  .1251רמת התנגדות קרובה  ,1111רמת  0751תמיכה עולה.
אל על ( - )63...11מניות חברת התעופה נמצאות באיתות חיובי ובתנועה עולה עת ,פרצו לאחרונה תבנית התכנסות מחירים
ברורה .רמת  212עולה כעת לתמיכה הקרובה ואילו יעד סופי נקוב באזור .25.
דלק קבוצה ( - )63.161.מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,כעת ,נמצאות תחת מהלך מתקן למימוש האחרון .רמת
 .1111מהווה רמת התנגדות קרובה ורק יכולת פריצתה יאשר כאן איתות חיובי נוסף.
גולף ( - )630161.המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה אגרסיבי .כעת ולטווח הקצר ,המניה נסחרת רמת  551וכל עוד
שרמה זו נשמרת כתמיכה אין איתות שלילי לתחילת מימוש כל שהוא.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב שם נקבעת .ניתן לראות כעת תמיכה חשובה ברמת 51
דולר שנשברה לאחרונה מה שהוציא איתות לעבר התמיכה היותר מהותית על  05.0דולר .בינתיים המניה בוחנת תמיכה זו
ועדיין אין החלטה אם היפוך או שבירה.
שיכון ובינוי ( - )63.6011מניות החברה נסחרו לאחרונה בתבנית מתכנסת ,ולאחרונה נפרצה תבנית זו מה שמאשר כעת
יעד על אזור  ..01לטווח הקרוב ,ההתנגדות נקובה על  .51.תמיכה קרובה כעת עולה לרמת  655תקרת תבנית פרוצה
שנבדקה בשבוע החולף מלמעלה.

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 אינ ם 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 ו6או מכשירים פיננסים.

