הסקירה השבועית של ספונסר – 13.12.2015
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 המסחר החולף במגמה שלילית .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ2% -
בממוצע כל אחד .מדד ת"א  57ירד בכ ,4% -מדד הגז ונפט ירד בכ 5.7% -ומדד הביומד צנח בכ .8% -במדד ת"א  011בלטה
לטובה מניית אפריקה שנסחרה נגד המגמה ,ורשמה עלייה של כמעט  .07%מנגד ,מניית מנקיינד צנחה בכמעט  01%נוספים,
ומניות פרוטליקס ופלוריסטם ירדו בכ 00% -כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות ווטיפי ואלביט הדמיה שירדו בכ-
 01%ובכ 21% -כל אחת בהתאמה .מנגד ,מניית קלע השקעות זינקה בכ .71% -מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע ,ועמדו
על כ 0.0 -מיליארד ש" ח ליום בממוצע למעט יום חמישי בו נרשם מחזור מסחר ער יחסית של כ 2.2 -מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.0% -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 .1.27% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 9..1% -מדד ת"א  57ירד ב ,3.94% -מדד הבנקים ירד ב ,6..0% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  ,..6.%מדד נפט וגז ירד ב 0...% -ומדד הביומד ירד ב 3.64% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 6.9% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  0.877ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.8% -בסיכום שבוע מסחר שלילי ,וסיים את המסחר ברמה של 0700
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו" ף מתקשה בכל פעם שהוא מתקרב לאזור ההתנגדות שנמצא סביב רמה של 0751
נקודות ומשם שוב ושוב מתקפל מטה .רמה זו חשובה מאוד לטווח הבינוני ,ורק פריצה ברורה שלה כלפי מעלה תהווה איתות
קניה .מנגד ,אזור  0721נקודות מהווה תמיכה לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 0.877ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמו עליות שערים קלות בארה"ב ,כשברקע מחירי הנפט נסגרו מתחת ל 05-דולר
לחבית ,לראשונה מאז  ,2115וזאת לאחר שנתונים ממדינות אופ"ק הראו כי הארגון הגביר את תפוקת הנפט בנובמבר לרמת
שיא של שלוש שנים .בנוסף ,ממשלת ארה"ב דיווחה על גרעון תקציבי של  57מיליארד דולר בחודש נובמבר ,עלייה של 8
מיליארד דולר ,או  ,04%לעומת שנה שעברה .מספר הדרישות הראשוניות לקבלת דמי אבטלה בארה"ב הצביע על גידול בלתי
צפוי של  00אלף ,לרמה מתואמת עונתית של  282אלף  -הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין  0.81-0.57ש"ח לדולר ונראה כי
הוא ימשיך להסחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות 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 ירד בצורה חדה בימים האחרונים ,והגיע לרמת התמיכה החשובה שנמצאת ברמה של  01,711נקודות .רק שבירה של
רמה זו תהווה איתות שלילי ,אולם לדעתנו ישנו סיכוי גבוה יותר לתמיכה ו תיקון בשבוע הבא כלפי מעלה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים שה עוד צעד קטן השבוע לעבר התמיכה סביב  0041071נקודות שבינתיים עושה רושם
שמחזיקה .המדד ממשיך להיסחר בלחץ מחירים כלפי מטה ואינו מצליח להתאושש מהירידות שהחלו באוגוסט .בשלב זה
קיימת תבנית המשך לירידות שערים ש תצא אל הפועל בשבירת התמיכה ותביא ליעדים יורדים של  0281ו  0271בהתאמה.
נעילה מעל  0411נקודות בצורה ברורה יכולה לבטל את התרחיש והמבנה השלילי הקיים במדד.
מדד ת"א  – ..לאחר שבוע המסחר הקודם בו התנהג המדד בצורה סבירה ,חזר השבוע מדד ת"א  57לסורו ועשה צניחה
חופשית היישר לקביעה של נמוך שנתי חדש .המדד נעל את שבוע המסחר השלילי ביותר שלו השנה עם ירידה של  ,4.0%אין
ספק שעדכון המדדים שיתרחש בסגירה של יום ב' הקרוב השפיע עליו ועל מדד הנדל"ן בצורה השלילית ביותר ,כל מה שנותר
לנו להמתין הוא לבדוק האם העדכון יחזיר את הקונים למדד.
מדד הנדל"ן  – 9.בשקט ,בשקט עם נזילה איטית שהמשיכה גם השבוע וקביעה של נמוך חדש ,הגיע מדד הנדל"ן ליעד
הראשוני שהוצב לו ברמה של  0510411נקודות .דבר זה מוכיח שזה שיש תבנית בלימה זה לא אומר שלא נוכל "לנזול" עוד

למטה וזה מה שקורה למעשה בחודש האחרון .לממתינים לתיקון עולה במדד יש להמתין לשפל עולה על הגרף כשנעילה מעל
 421נקודות תוכל להוציא תיקון עולה ומהותי יותר.
מדד היתר  – .6המדד עוד עלה בתחילת השבוע הנוכחי כשהוא קובע גבוה חדש בראלי של החודשיים האחרונים אולם
בהמשך גם הוא נכנע למגמה השלילית הקיימת בשווקי המניות .מהצד הטכני ,המדד יצא לתיקון יורד לאחר מהלך של מעל 71
נקודות .אזור פוטנציאלי לעצירה קיים ברצועה של  51105נקודות ,נראה אם הקונים יופיעו שם.
מדד  – S&P500יום שישי שעבר לאחר דוח התעסוקה היה ההיפך המושלם מהירידות החדות של יום חמישי והשוק חזר שוב
סמוך לאזור של  2011נקודות .השבוע ראינו נזילה חזרה כלפי מטה כשהמדד מחזיר את כל העלייה של שישי .ניתן לראות לחץ
של מוכרים במדד בתוך ימי המסחר של השבוע האחרון .אזור תמיכה קרוב על הגרף נמצא ברמה של  2141ו  2121נקודות.

ניתוח מניות
פז נפט ( – )996666.החברה עוסקת בשלושה תחומים עיקריים .תחנות דלק ציבוריות ,שיווק והפצה של מוצרי נפט למיניה ם
ומגזר הזיקוק באמצעות בית הזיקוק באשדוד .מניות החברה נסחרות בתל אביב ,במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנסחרה רוחבית – מתכנסת בחודשים האחרונים ,פרצה תבנית מתכנסת בצורה ברורה
ולכן יעד קרוב נקוב על גובהה התבנית הפרוצה כלומר,יעד על אזור  57711בשלב זה .יעד זה שהוזכר גם בסקירה
הקודמת,תקף גם כעת ,לאחר שהשבוע בדקה המניה את רמת הפריצה של התבנית מלמעלה .רק שבירת אזור  78811יאשר
איתות לביטול היעד ויציאה להמשך מימוש.
כיל ( - ).39693החברה ,פועלת בין היתר בתחומים הבאים :דשנים ,הפקת ברום ,ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון
וכחומרי ביניים לתעשייה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,27ובארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה במהלך יורד ברור ועקבי .עם זאת ניתן לראות בגרף השבועי תבנית יורדת ברורה שבשלב זה אנו
מתקרבים לתמיכתה .אזור התמיכה מסומן באזור מחיר  .0551כאן למעשה המניה תיקבע אם נראה איתות ברור לתיקון עולה
או שנראה שבירה והמשך האיתות השלילי.
נייס ( – )NICEהחברה פועלת בין היתר ,במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות ,פתרונות הקלטת ווידאו במעגל סגור,
הקלטת קול דיגיטאלית לשדות תעופה .עיקר המכירות מופנות למגזר הפיננסים ,שדות תעופה ,ולמרכזי תמיכה טלפוניים.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א  27וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחרונה ,נמצאות תחת מימוש מחירים ,כאשר בשלב זה המניה מתקרבת לתמיכה חשובה
אופקית באזור מחיר  75.5דולר .בימים האחרונים אנו רואים דשדוש מעל לתמיכה החשובה הנ"ל ,ולכן יש כאן אפשרות
לתחילת תיקון עולה כאשר בשלב הראשון היעד הקרוב הוא באזור מחיר על 51דולר .ברור ששבירת התמיכה בברור יאותת על
מהלך יורד המשכי.
דלק קבוצה ( – )96339.3החברה,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה,
תחנות כח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .27
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .בשלב זה המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 .81111רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי ,והסיכוי שנראה כאן היפוך ותחילת תיקון עולה ,בהחלט כעת עומד
על הפרק .הבאנו כאן את הגרף השבועי בו ניתן לראות בברור את אזור התמיכה .ברור ששבירת התמיכה הנ"ל יעמיק את
האיתות השלילי ,ואילו היפוך יאשר את יעד  51111כרמת מבחן ראשונה להמשך התיקון העולה.

על רגל אחת
אל על ( - )963.3.3מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית ,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה נמצאת במהלך עולה ,כאשר לאחרונה התקבל איתות חיובי נוסף עת נפרץ
רמת השיא השנתי הקודם על  .221השבוע התממשה המניה כאשר רמת  241מסומנת כעת כתמיכה קרובה,שם תקרת תבנית
פרוצה אחרונה .שבירת התמיכה יאשר המשך המימוש .כל עוד אין שבירה בנעילה אין איתות שלילי.
קמהדע ( - )9613991מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר  ,71וכן בארה"ב .טכנית ניתן לראות כי המניה לאחרונה ,נמצאת
במסגרת תבנית עולה .לאחרונה ראינו הגעה לתקרת התבנית והמניה יצאה למימוש מחירים .בשלב זה רמת  0511יורדת
להתנגדות קרובה ואילו איזור  0511הוא התמיכה החשובה של התבנית העולה.
אלביט מערכות ( - )96399.3מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27ראינו במניה לאחרונה תנועה עולה ברורה עם תיקוני
ביניים מינוריים .ראינו גם פריצת תבנית ארוכת טווח,והמשך התמונה החיובית .השבוע המניה נכנסה למימוש מחירים ,שבסיום

השבוע ,שברה המניה את התמיכה החשובה של תקרת תבנית פרוצה באזור  .00111עקב כך,המניה כעת נכנסת לאיתות
שלילי והמשך מימוש וזאת כל עוד נמצאת מתחת לרמת  00111כאמור .רמת  00755היא כעת התמיכה הקרובה.
אופקו ( - )OPKמניה זו נסחרת בת"א ,וגם בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד
החד לאחרונה .רמת  01.2דולר הייתה התנגדות הקרובה שלאחרונה נפרצה,לכן כעת רמה זו היא התמיכה העולה הקרובה.
רמת  00.5דולר היא כעת היעד הקרוב שם תחתית גאפ פתוח  .השבוע המניה נסחרה בתחום צר בתוך הטווח הנ"ל.
ישראמקו יה"ש ( - ).4.69.היחידות נסחרות כידוע,במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי נוצר
כעת מצב של התכנסות מחירים ברורה מאוד,כאשר גבולות ההתכנסות הינם -67-73 ,נראה כי יש כאן איתות קרוב מאוד
לאפשרות יציאה מהתבנית המתכנסת והכיוון יאותת על המהלך הקרב לטווח הקצר .רמת  50התנגדות מיידית.השבוע שוב
בדקה המניה את התמיכה העולה של תחתית תבנית ההתכנסות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו ,וגם בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה
,נסחרת בתנועה עולה מתקנת .ראינו גם פריצת רמת ההתנגדות על  52דולר ,מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה הקרובה.
רמת  55.2דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה.
פרוטרום ( - )963963.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,27פרצו לאחרונה תבנית עולה .רמת הפריצה סביב אזור מחיר
 05111עלתה כזכור לתמיכה ,ואילו היעד נקוב כעת באזור  05411כגובהה תבנית פרוצה .לאחרונה כצפוי אחת לאחת,הושג
אזור רמת היעד ,והמניה יצאה למימוש .רמת  05451הינה כעת התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות נוסף.
תמיכה קרובה עולה לרמת ,05541שם קו מהלך עולה לטווח הקצר .השבוע נבדק מלמעלה קו תמיכה עולה זה.
שופרסל ( - )...64.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה שנמצאת בתיקון עולה,פרצה לאחרונה את רף
המחיר על  .0011רמה זו מהותית כתמיכה כעת .לאחר פריצת  0011המניה נתנה מהלך עולה נאה עד להתנגדות קו מהלך
יורד ראשי הנראה בברור בגרף השבועי .מאז יצאה למימוש וכעת רמת  0211יורדת לרמת התנגדות 0071,לתמיכה הקרובה,
ו 0011-כאמור לתמיכה מהותית.
לאומי ( - )063099מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ולמעשה  ,כל עוד נותרת
מתחת לרמת  ,0411-07אין כל איתות חיובי לתיקון עולה  .נציין תמיכה עולה ראשית באזור מחיר .0041
כלל עסקי ביטוח ( - )..3693מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה שלאחרונה נמצאת במסלול מחירים יורד,השבוע
שבה למהלך היורד ,לאחר תיקון עולה שהסתיים במהירות .יש לשים לב לקו מהלך יורד שנוצר כעת,באזור  .7771השבוע
נעצרה המניה על תמיכת  ,7211ונראה כי שוב יהיה כאן ניסיון לתיקון עולה עד להתנגדות קו המגמה המצויין לעיל.
אלוני חץ ( - )416694מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת בשלב זה בהתכנסות מחירים
ברורה,כאשר השבוע ,ביקרה בתחתית התבנית ,ונראה כי פניה שוב לתקרת התבנית .תחתית תבנית מסומנת כעת באזור מחיר
,2827ואילו תקרת תבנית באזור מחיר .2551
פרטנר ( - )9634333מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה עדיין מדשדשת בתחום צר יחסית ומעל קו מהלך עולה
ארוך טווח באזור תמיכה סביב  .0811רצועות בולינגר כאן נראות מאוד מכווצות ,וניכר כי תנועה חדה בפתח .לא תהיה הפתעה
אם נראה זאת בשבוע הקרוב .לפי מה שרואים כעת התנועה תהיה מעלה.
גב ים ( - )..1691מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה כעת נמצאת בתחום התכנסות מחירים,והשבוע
ה מניה ננעלה על תמיכת התכנסות זו באזור מחיר  .007711כל עוד תמיכה זו נשמרת ,הסיכוי לראות תנועה לעבר תקרת
התבנית באזור מחיר  020011בהחלט על הפרק.
דיסקונט ( - )019.9.מניות הבנק נסחרות במדד המעוף ,כידוע .טכנית ,אנו רואים כאן תנועה רוחבית ברורה בשבועות
האחרונים .השבוע המניה מסיימת בסמוך לתמיכת התנועה הרוחבית בתחום מחירים  .555-511עדיין אין כאן אינדיקציה
ליכולת שבירה וקבלת איתות שלילי או לחילופין על היפוך מעל לאזור התמיכה .נראה כי בשבוע הקרוב נקבל את האיתות .
שיכון ובינוי ( - )963913.מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,07נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .507רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .מנגד רמת 511
במונח נעילה היא התמיכה הקרובה כעת.
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/Conten t_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.

