הסקירה השבועית של ספונסר – 12.02.2017
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 חיובית בצל עדכון המדדים המשמעותי שחל בסגירת
המסחר של יום חמישי .מדדי המעו"ף ות"א  011שייקראו מעתה מדדי ת"א  53ות"א  ,023עלו בכ 1.5% -בממוצע כל אחד,
מדד הנדל"ן עלה בכ .2.5% -מדדי הביומד והגז ונפט נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי .במדד ת"א  011בלטו לטובה
מניות בזן ואודיוקודס שעלו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות מנקיינד וקנון ירדו בכ ,0..3% -ובכמעט  03%בהתאמה כל
אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פרוטליקס שזינקה בכ ,53% -והשלימה מהלך של כמעט  011%מתחילת
השנה .מנגד ,מניית כיטוב פארמה צנחה בכ 53% -נוספים לאחר כשלון הנפקת חברת אייסי פאואר בשבוע שעבר .מחזורי
המסחר היו גבוהים מהממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 0.3 -מיליארד ש"ח ליום ,למעט יום חמישי בו נרשם מחזור ער במיוחד של
כמעט  8מיליארד בגלל עדכון המדדים.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ 1.0% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ1.03% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1..3% -במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 6..0% -מדד ת"א  .3עלה ב ,...1% -מדד הבנקים עלה ב ,..0.% -מדד הנדל"ן 03
רשם השבוע עלייה של  ,....%מדד נפט וגז עלה ב 6..0% -ומדד הביומד ירד ב 6...% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 6..% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5...3ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.23% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0.08נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו" ף מדשדש במקום ללא שינוי מהותי בשבועות האחרונים ,ונתמך נקודתית באזור 0.13
הנקודות .כרגע ,כל עוד המדד לא שובר את רמה זו כלפי מטה ,ישנו סיכוי טוב שנקבל בקרוב מהלך עולה מחודש.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 5...3
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה חיובית והמדדים המובילים רשמו שיאים חדשים .בגזרת המאקרו,
התפרסם נתון תביעות האבטלה השבועי ,אשר ירד במפתיע ב 02,111 -תביעות ל 25. -אלף תביעות אבטלה ראשוניות,
לעומת הצפי לעלייה ל 2.9-אלף תביעות חדשות .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר במגמה
שלילית מאז תחילת השנה ,וכעת הגיע לתמיכה מאוד משמעותית וחשובה באזור  5...ש"ח לדולר .שבירה כאן תהווה איתות
שלילי חזק עם צפי לירידות חדות בהמשך.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  51החברות 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 נתמך מעל התמיכה החשובה ברמת  00311הנקודות ומאז מדשדש מעליה .כל עוד המדד מחזיק מעמד מעל התמיכה,
ישנו סיכוי טוב שייצא לדרך מהלך עולה מחודש ומשמעותי .מנגד ,במידה והתמיכה תשבר ,המגמה תהפוך לשלילית.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר השבוע בצל עדכון המדדים וההיצעים הגדולים אשר היו צפויים במניות לאומי ופועלים.
בפועל נראה שהשוק היה מוכן לעדכון והמדד נעל את יום חמישי בגבוה היומי .מהבחינה הטכנית אזור של  0331נקודות החזיק
את המדד בשבועות האחרונים ,למרות השיא היורד שנוצר קצת מעל  0311לא בהכרח נאמרה המילה האחרונה בעליות
השערים וייתן מאוד שעוד נראה שיאים חדשים בהמשך השנה .התנגדות קרובה קיימת בשיא אחרון ברמה של 03114.
נקודות.
מדד ת"א  – 06עדכון המדדים עבר ומדד ת"א  .3שינה את שמו והרכבו ל ת"א  ,91המדד מכיל את  91החברות הגדולות
בבורסה בת"א לאחר מדד ת"א  .53מהבחינה הטכנית המדד סוגר את המסחר בשפיץ יומי ושבועי וסמוך מאוד לשיאים
תקופתיים .היעדים הטכניים נשארים בעינם והם לאזור של  931נקודות בטווח הקצר .תמיכה קרובה קיימת ברמה של 918
נקודות.

מדד הנדל"ן  – .1מדד הנדל"ן נס חר טוב השבוע וסגר אותו בשפיץ שבועי ויותר חשוב מזה מעל אזור של  .81נקודות
שהתנגד בתקופה האחרונה .עוד לפני יום העדכון המדד נצמד לגבוהים ונראה היה חזק מאוד .על פניו נראה שהכיוון הכללי
במדד הינו לאזור של  .91נקודות ולאחר מכן לאזורי השיא סמוך ל  311נקודות.
מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  311נסגר אמש (חמישי) ברמות שיא חדשות ומעל לאזור פסיכולוגי סביב  2511נקודות.
מהבחינה הטכנית המדד ממשיך לנוע בתנודתיות נמוכה רק שאתמול הוא נפתח בצורה יפה קדימה ומעל רמת מחיר עגולה.
המדד סוגר יום  3של עליות שערים מתוך  .ימי המסחר האחרונים וסה"כ נראה שהקונים בשליטה מלאה .כל עוד לא יהיו
דרמות הצפי הוא המשך דשדוש עם נטייה כלפי מעלה .מכיוון שהמדד ביצע תנועות מחירים איטיות מאוד ולא תיקן מאז
נובמבר קשה מאוד לגזור יעדים טכניים חדשים ברמת הגרף היומי ,לכן ,כל עוד המגמה החיובית נשמרת רצוי וצריך לזרום
איתה.

ניתוח מניות
טאואר ( – )TSEMהחברה עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה .מניות החברה נסחרות בארץ
במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .גם 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  22דולר .השבוע ננעל היעד על  22דולר כאשר זה יעד ארוך טווח .איתות חיובי נוסף יתקבל
ביכולת פריצה ברורה של נר חודשי על הגרף .בגרף היומי התמיכה הקרובה כעת עולה לרמת  20דולר ,כלומר כל עוד נשמרת
אין איתות שלילי לטווח הקצר.
אלביט מערכות ( – ).61...1החברה 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  ,23וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות כעת בתנועה עולה  ,כאשר לאחרונה ראינו מימוש במניה שהסתיים עקב פריצת תבנית
מתכנסת .כעת ,רמת  .1111מהווה תמיכה עולה במונחי נעילה לאחר שנפרצה לאחרונה .היעד שננקב ברמת  .2921שם
גובהה תבנית פרוצה,הושלם בשבוע החולף ,וגם כאן סיימנו טרנד חיובי של תבנית פרוצה .איתות נוסף חיובי יהיה רק ביכולת
פריצה ברורה של היעד שהושג .תמיכה כאמור ,כעת יחסית רחוקה על ..1111
שופר סל ( - )7776.7החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים .קמעונאות ,ונדלן מניב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נמצאת בתחום תנועה עולה מתונה ,ובשבועות האחרונים בתחום רוחבי צר מאוד .בשבוע החולף
האחרון הצליחה המניה לפרוץ תחום רוחבי ,לאחר היפוך על תמיכה עולה ראשית לטווח הבינוני .כל האינדיקטורים חיוביים
כעת ,כולל את מד כניסת הכסף .בשלב זה היעד הקרוב הנקוב ברמת  ,0.83הושג בשבוע החולף ,מה שאומר שרק יכולת
פריצה ברורה של רמה זו יאשר כאן איתות נוסף .רמת אזור  0.31עולה לתמיכה קרובה ומהותית.
פרוטרום ( - ).61.61.החברה הינה חברה גלובאלית המפתחת ומייצרת וכן משווקת טעמים וחומרי גלם מיוחדים המשמשים
בייצור המזון והמשקאות ומוצרי הפארמה .מניות החברה נסחרים במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת כמימוש לאחר מהלך עולה משמעותי .ניתן לראות כעת תמיכה על אזור
 09381אופקית ,שבשבוע החולף ראינו היפוך מעליה .עם זאת המשל חיובי יותר ברור יתקבל רק ביכולת פריצת קו המגמה
היורד באזור מחיר .21.31
קמהדע ( - ).601..0החברה עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של ברזים ושסתומים למערכות פיקוח ובקרה תעשיתיות .רוב
הייצור מופנה לייצוא.
ניתוח טכני  -המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה לתקרת תבנית מחירים על  ,2.11ואף פרצה את תבנית
המחירים הנ"ל .בשלב זה המניה נמצאת תחת איתות חיובי המשכי כאשר היעד של פריצת התבנית נקוב באזור .2811-רמת
הפריצה על  2.11עולה כעת לתמיכה הקרובה .ראינו בשבוע האחרון דשדוש מעל רמת הפריצה ושחרור תמונה טכנית מהירה.

על רגל אחת
כיל ( - ).1.6.1מנית 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 שפלים4שיאים עולים ,כנאמר עוד בסקירות
הקודמות .כעת ,רמת אזור  0381-0.11עולה לתמיכה הקרובה ואילו רמת אזור  0821-51רצועת התנגדות .בשבוע החולף
ראינו בדיקת רצועת התמיכה מלמעלה וכעת דשדוש מעל תמיכה זו .כל עוד נותרת ואינה נשברת התיקון העולה תקף להמשך.
מזור רובוטיקה ( - )MZORמניות החברה נסחרות בארץ ,וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו מגמה עולה
לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .בשלב זה,רמת  22דולר עולה כעת לתמיכה הקרובה במונחי נעילה ,ואילו רמת  2.דולר
מסומנת כיעד הקרוב.

סלקום ( - )..6.1.1טכנית המניה נמצאת תחת איתות חיובי לאחרונה כאשר פרצה תבנית מחירים רחבה .מאז הפריצה
ראינו תמונת שיאים-שפלים עולים מה שאומר שהתמונה החיובית נותרת במקומה .רמת אזור  5331כעת תמיכה קרובה ואילו
ההתנגדות נקובה ברמת .598.
שיכון ובינוי ( - ).61.010מניות חברת הנדל"ן ,נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,תנועה זו תקפה כל עוד רמת התמיכה
העולה הנקובה על  .33נשמרת .היות והתצורה כעת יחסית גבוהה יש לקחת בחשבון אפשרות שנראה בדיקת התמיכה
מלמעלה כאמור ,דברים אלה נאמרו כאן לאחרונה ,ואכן ראינו דשדוש מעל לתמיכה הנ"ל .איתות חיובי יתקבל רק ביכולת
פריצת הדשדוש הנוכחי ברמת .801
אל על ( - ).6171.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת ברורה ,אך לאחרונה
הגיעה עד לתמיכה מהותית כפולה באזור  .252-.ואכן ראינו היפוך ותחילת תיקון עולה עד לרמת ההתנגדות סביב 232-.
אופקית .בניסיון הראשון המניה כשלה בפריצת ההתנגדות ,ונסוגה בחזרה לתמיכה המהותית .כאמור סביב  .255כעת מחכים
כאן לאיתות הקרוב שיהיה ביציאה מתחום התמיכה המהותית להתנגדות של התיקון העולה האחרון שצוין לעיל .בשבוע החולף
סיימה המניה בסמוך לתקרת הטווח הרוחבי.
כלכלית ירושלים ( - ).016.6המניה נמצאת בתנועה יורדת לאחרונה .לאחרונה ראינו התייצבות וניסיון ליצור אזור תמיכה
סביב רמת  .38ופתיחת תיקון עולה .רמת  811כעת עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת במונחי נעילה ,התיקון העולה
עדיין תקף 831 .יעד הקרוב כעת.
בזק ( - )..66..מנית חברת התקשורת נסחרת במדד המעוף .טכנית המניה שנמצאת באיתות שלילי ,הגיעה לתמיכה זמנית
באזור  ,3.1והחלה לבצע תיקון עולה .כעת אזור  335-331מהווה רצועת התנגדות ורק יכולת פריצה כאן בברור יאשר איתות
המשך התיקון העולה.
לאומי ( - )0610..מניות הבנק הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות כעת בתנועת תיקון עולה למימוש האחרון .ביום המסחר
האח רון סיימה המניה על גבול התנגדות קו מגמה יורד באזור מחיר  ,0391ורק יכולת נעילה מעל יאשר כאן איתות חיובי נוסף.
תמיכה כעת נקובה על קו מגמה עולה לטווח הבינוני באזור .03.1
מיטב דש ( - ).61.11.מניות החברה נמצאות בשבועות האחרונים בתמונה רוחבית-מתכנסת .רמת אזור  0823מסומנת
כתקרת תבנית ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי ברור המשכי .רמת  0..8תמיכה קרובה שם מרכז בולינגר.
מיקרומדיק ( - )1..6..מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד ארוך טווח .בשבוע החולף המניה החלה בתיקון עולה עקב
כמה הודעות פונדמנטאליות ,ובשלב זה על בסיס הטכני ,נראה כי יש כעת מהלך לעבר נעילת הגאפ הפתוח ברמת .91
המלט ( - ).616..1מניות החברה נמצאות במהלך עולה ברור .לאחרונה ראינו פריצת תבנית מחירים עם יעד כעת לאזור
 .3..1רמת  3111עולה כעת לתמיכה הקרובה במונחי נעילה.
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 אי שית 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 ו4או מכשירים פיננסים.

