הסקירה השבועית של ספונסר – 15.03.2015
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 סיכמה שבוע מסחר חיובי נוסף בעליות שערים במדדי המעו"ף ות"א  011תוך שיאים
חדשים .מדד המעו" ף הוביל את העליות בזכות מניות טבע ופריגו שעלו בכמעט  7%כל אחת .מנגד ,מדדי הנדל"ן ,הגז ונפט
והביומד התממשו בצורה משמעותית בשבוע החולף .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית אשטרום נכסים שזינקה בכ.01% -
מניית אורמת טכנולוגיות המשיכה במומנטום החיובי ועלתה בכ 01% -נוספים .מנגד ,מניות הסלולר סלקום ופרטנר המשיכו
לאבד גובה וירדו בכ 01% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית יוניטרוניקס שקפצה בכ 11% -לאחר
שדיווחה כי חברה נכדה בבעלות מלאה חתמה על מכתב כוונות מחייב לתכנון ,אספקה והקמה של חניון אוטומטי בעיר קלגרי
בקנדה .יוניטרוניקס תקבל סכום  11מיליון דולר אמריקאי (כ 19 -מיליון ש"ח) ,תמורת השלמת הפרויקט ,שיהווה עם סיומו את
החניון האוטומטי הגדול ביותר בצפון אמריקה .מנגד ,מניות פוטומדקס וסקיילקס ירדו בכ 12% -בממוצע כל אחת .מחזורי
המסחר התחזקו ועמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע ,למעט יום חמישי בו נרשם מחזור ער במיוחד של כ1.5 -
מיליארד ש"ח לאור עדכון מדדים.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.15% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.15% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,5..2% -מדד ת"א  75ירד ב ,5..2% -מדד הבנקים ירד ב ,0..3% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע ירידה של  ,5..2%מדד נפט וגז ירד ב 2.20% -ומדד הביומד ירד ב ..23% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 1.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.105ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף רשם שבוע מסחר חיובי נוסף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של 0599
נקודות .לאחר שפרץ את ההתנגדות החשובה באזור  0115הנקודות ,המשיך השבוע להסחר במומנטום החיובי .כעת ,נראה
שהמדד יכול להמשיך ולעלות באם האווירה האופטימית בשאר שווקי המניות בעולם תמשך ,כשרמת  0511הנקודות ,הופכת
להיות רמת תמיכה ראשונה במקרה של תיקון טכני שהגיוני שיגיע בקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.5% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.105ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמו עליות שערים חדות בארה"ב ,כשלאחר הקפיצה לשיא של  01חודשים בשבוע שעבר ,מספר
האנשים שפנו בשבוע שחלף לקבלת דמי אבטלה בארה"ב צנח מתחת לרמת המפתח  211אלף בתחילת חודש מרץ ,סימן
מעודד בנוגע לשוק העבודה האמריקני .התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירדו ב 29-אלף ל 181-אלף בשבוע שבין 0-7
במרץ .ככל הנראה ,הזינוק שנרשם בחודש שעבר נבע ממזג האוויר הגרוע במדינה .התביעות החדשות קפצו בסוף פברואר
לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מאי האחרון .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת
התנגדות משמעותית משנת  1101ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש.
מדד הפוטסי  - FTSEמדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  011המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
השבועי המצורף ,ניתן לראות שהמדד הבריטי הוא היחיד שעדיין לא פרץ את שיא כל הזמנים והוא נמצא קרוב לרמת
ההתנגדות ב 7111 -נקודות ,לאחר שלא הצליח לפרוץ אותה בניסיון האחרון .רק פריצה ברורה של אזור התנגדות זה תהווה
איתות קניה לטווח הארוך ,עם יעד של לפחות  01%מהירים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נעצר השבוע לא לפני שנגע באזור  0211נקודות שהוא היה אזור היעד למהלך העולה הנוכחי.
למרות שחשבתי שנראה תיקון טרם הגעה ליעד המדד נגע שם באמצע השבוע וחזר לנקודת ההתחלה השבועית .בסיכומו של
שבוע בו מדד המעו"ף ממשיך לדהור והבנקים נשארים מאחור אנו ממשיכים לראות את הפער ואת החולשה במדד .טכנית,
המדד נועל את השבוע סביב אזור תמיכה ברמה של  0191נקודות וכמו שזה נראה דרכו להמשך תיקון יורד לאזור של
 0111021נקודות.
מדד ת"א  – 32פער המחירים הפתוח שהיווה התנגדות פוטנציאלית עשה את העבודה ושלח את המדד למימוש ולתיקון יורד
לאחר גל עולה מדהים .אזור תיקון פוטנציאלי נמצא סביב אזור של  817051נקודות שם נמצא תיקון  28.1למהלך העולה
האחרון מרמות השפל סביב  775נקודות לגבוה האחרון.

מדד הנדל"ן  – 52גם המדד מניות הנדל"ן ראינו עצירה השבוע יציאה לתיקון יורד ונעילה סביב נ מוך שבועי .טכנית ,צייני
השבוע שעבר את הרמות הגבוהות באינדיקטורים הטכניים והכי חשוב סגירת היעד העולה סביב  1150151נקודות שמצריך
לחשוב על מימוש רווח ברמות הנוכחיות .טכנית ,המדד עוד לא החל להתממש והצפי הוא המשך מימוש בטווח של השבוע
שבועיים הקרובים.
מדד הביומד – מדד הביומד החל את המימוש שלו עוד בשבוע הקודם מתממש זה השבוע השני הרציפות .בנעילת המסחר
השבוע אנו רואים שהמדד מגיע לאזור הפריצה סביב  751נקודות אותו אזור שהביא מהלך שבועי של קרוב ל  51נקודות בסיום
החודש שעבר .טכנית צריך להמתין להמצאות קונים סביב הרמות הנוכחיות ויצירת שפל לטובת גל עולה מחודש.

ניתוח מניות
שופרסל ( – )3330.3החברה ,שופרסל בע”מ ,פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים ,קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון
ומוצרים אחרים .נדל”ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים
מסחריים ונכסים אחרים .מניות החברה נסחרות במדד ת”א .75
ניתוח טכני – המניה הראתה סימני חיים בחודש פברואר ודהרה קדימה עם פריצה של קו מגמה יורד לטווח הקצר ואזור סביב
 111נקודות וזה בזכות דוחות היו פחות גרועים מצפיות השוק .טכנית המניה לא החזיקה מעל אזור אופקי חשוב של 111
נקודות וחוזרת בימים האחרונים לאזור של הקו היורד שנפרץ .היפוך ברמות האלה יכול להביא לכניסה נוחה למניה לטובת
מהלך עולה מחודש ויעד ראשונים לגבוה האחרון סביב  151נקודות.
איתוראן ( – )50151.1החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים מונחי איתור לשוק הרכב .בין מוצרי
החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים ,מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד .החברה מספקת את שירותיה בישראל,
ברזיל ,ארגנטינה וארה”ב.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה לשדר חוזק ונסחרת בטווח מסחר צר מעל רמת הפריצה של  8811נקודות אותה אפילו לא
בדקה .טכנית  1111-1211הינו אזור דשדוש בו בונה המניה תבנית המשך לעליות קרובות .כל אזור של  8811-1111נקודות
הינו אזור נוח לחבירה למניה שכן הצפי הוא המשל טרנד עולה בשבועיים הקרובים.
בזן ( - )5230521החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 011שם התהפכה לאחרונה.
עוד ניתן לראות קו מגמ ה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה .מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים
שפלים עולים,כאשר השיא האחרון היה על רמת . 019.7השבוע הושגה רמה זו ,כצפוי,ואף נפרצה ,והיא עוברת כעת לתמיכה
קצרה חשובה .שבירה כאן יאשר תחילת מימוש .איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת .021.5
עזריאלי קבוצה ( – )5553231החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדלן המניב בישראל.בנוסף
מחזיקה את גרנית הכרמל,ועוסקת שם בתחומי נפט ,תדלוק ,צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח .בשלב זה
המניה נכנסה למימוש מחירים,ואף שברה תמיכה קרובה על אופקית  .01111היות וכך,סביר כי המניה תמשיך לעבר התמיכה
העולה ברמת אזור ,01511שם יוחלט על האיתות ההמשכי.
אבנר יה"ש ( – )5.1055החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .15התמונה הטכנית כעת מתארת דשדוש מעל קו תמיכה עולה
ראשי,חשוב ומהותי.התמיכה כאן נמצאת באזור  .111מנגד יש לנו התנגדות מהותית ברמת ,171ולמעשה בשבועות האחרונים
אנו רואים תנועה רוחבית בתחום  .111-171איתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מתחום זה  ,וסביר להניח שזה יהיה כלפי
מעלה .נציין את ממוצע  11אמצע בולינגר,על  151.9כאשר יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי מקדים ראשוני.

על רגל אחת
כיל ( - )515052מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים כעת,תחת תיקון עולה כאשר רמת  1851עולה כעת
לתמיכה קרובה מול יעד קרוב על .1111
אלביט מערכות ( - )5015552מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר
כאן בסקירה האחרונה,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי .בשלב זה רמת
 19211השיא הקודם ,עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה וכל עוד שאנו נמצאים מעל רמה זו,המניה חיובית.

אפריקה ( - ).55055מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים .לאחרונה ראינו תיקון
עולה עד לרמת קו המגמה היורד באזור  ,151ומאז המניה שבה חזרה לתנועה היורדת .המניה לאחרונה גם שברה תמיכה
עולה של התיקון העולה האחרון ,ואף את תמיכת  .219כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמת  ,219הינה שלילית .רמת 291
תמיכה קרובה.
טבע ( - )TEVAמניית החברה נסחרת במדד המעוף,וכן בארה"ב .היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,שם
רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור  51דולר ,ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו,אין איתות חיובי
מחודש .בשבועות האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום  59-58דולר,עם בולינגר מכווץ ,מה שמראה כי תנועה חדה בפתח .כיוון
היציאה בשלב זה ,לדעתי קשה לניבוי ,אם כי תמונת האינדיקטורים מצביעה יותר לכיוון של פריצה מאשר של שבירה .בזמן
כתיבת הניתוח המניה הייתה על תקרת התנועה הרוחבית.
קמהדע ( – )5032553מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .51טכנית ניתן לראות תיקון עולה במניה ,ובשלב זה התמיכה
שהייתה ברמת  0811נשברה וניתן האיתות לתמיכה היותר חשובה ברמת  0988שאזור זה נבדק מלמעלה ביום המסחר
האחרון .יום מסחר הבא חשוב כאן ונראה כי יתקבל היפוך מעלה מעל תמיכה זו.
בזק ( - )5.0055מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,לאחרונה ,חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והשבוע
המשיך התיקון העולה במניה .בשלב זה רמת  975עולה כעת לתמיכה חשובה קצרה וכל עוד המניה מעל הינה חיובית.
פרוטרום ( - )5015015מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,שוב נמצאים באזור רמת שיא .המניה כצפוי ,פרצה לאחרונה
תבנית מתכנסת כשהיעד של תבנית זו נקובה על רמת  .02711כעת תמיכה עולה לרמת  ,01171וכל עוד המניה מעל ,היעד
נותר במקומו.
גזית גלוב ( - )55.055מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה כעת נמצאת באזור רמת שיא ,כאשר לאחרונה היא
נכשלת בפריצת אזור  5021במונחי נעילה .רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי מהותי .אזור  1191כעת היא התמיכה
הקרובה ,קו מגמה עולה לטווח הקצר.
חברה לישראל ( - )23.053מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה כעת נמצאת תחת תיקון עולה ,והשבוע פרצה קו
מהלך עולה ,כעת רמת  011111הינה תמיכה קרובה ,מול רמת  015111כהתנגדות קרובה.
חלל תקשורת ( – )5035.22מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה
כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על  5911אופקית ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
הערכה הייתה שללא מימוש כל שהוא ,תתקשה המניה לפרוץ התנגדות זו .ואכן קיבלנו כאן מימוש .רמת  5111הינה תמיכה
קרובה אופקית חשובה כעת.
כלכלית ירושלים ( - )531050מניות החברה הנסחרות תחת ת"א נדלן ,05והשבוע הסתיים התיקון העולה במניה ע"י שבירה
ברורה של התמיכה העולה .לכן המניה תחת איתות שלילי כעת .רמת  0211הינה תמיכה קרובה כעת ,ושם יוחלט על האיתות
ההמשכי.
קנון ( - )55.25.3מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .15המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה מתמשך ויציב,וכעת מעל
תמיכת אזור  .7111-91כל עוד אזור תמיכה זה אינו נשבר ,המניה חיובית .אציין כי מכלול חברות המרכיבות צפויות לפרסם
שיפור בדוחות הקרובים.
אבוג'ן ( - )5502022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה כעת באיתות שלילי לאחר ששברה תמיכת התיקון
העולה האחרון .סביר להניח כעת שדרכה של המניה לעבר רמת אזור  ,2511שם ייקבע האיתות ההמשכי במניה.
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.

