הסקירה השבועית של ספונסר – 15.11.2015
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 מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ0.1% -
בממוצע כל אחד בעיקר בגלל מניות הגז ונפט שירדו בכ ,5% -ומנגד מדדי ת"א  55והנדל"ן עלו מעט בסיכום שבועי .במדד
ת"א  011בלטה לטובה מניית אופקו שקפצה בכ ,0..5% -מניות טאואר ומג'יק עלו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות
החברה לישראל וביוטיים ירדו בכ 01% -ובכ 01% -כל אחת בהתאמה .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אסאר אקורד,
איתמר מדיקל ורדהיל שעלו בכ 11% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית ספיץ מודלס צנחה בכ 75% -לאחר שהודיעה על בקשה
להסדר ,בו החברה תפוצת לשלד בורסאי וחברה פרטית חדשה .מחזורי המסחר היו מעט גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ0.1 -
מיליארד ש"ח ליום בממוצע למעט יום חמישי בו התרחש עדכון מדדים ונרשם מחזור מסחר ער במיוחד של כמעט  1.5מיליארד
ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.15% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .1.15% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 4..1% -מדד ת"א  55עלה ב ,0.14% -מדד הבנקים ירד ב ,9..2% -מדד הנדל"ן  05רשם
השבוע עלייה של  ,0.40%מדד נפט וגז צנח ב ..05% -ומדד הביומד ירד ב 0.24% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.5% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.888ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.5% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0555נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שלאחר תיקון חזק כלפי מעלה בשבועות האחרונים ,המדד התייצב וצפוי לבדוק בשבוע הקרוב את רמת
התמיכה המשמעותית סביב רמה של  0551נקודות .רמה זו הופכת להיות רמה קריטית לקביעת המשך דרכו של מדד המעו"ף.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ ,1.1% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 1.888ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו במגמה שלילית ובירידות שערים של למעלה מ 0% -בצל המגמה
השלילית בבורסות אירופה היום והירידה המתמשכת של מחירי הנפט ,כשברקע בזירת המאקרו פורסמו היום לפני פתיחת
המסחר נתוני תביעות האבטלה השבועיות ,שנותרו ללא שינוי על  15.אלף ,ובאירופה ,נגיד הבנק המרכזי האירופי מריו דרא גי
רמז היום שוב על האפשרות שהבנק ירחיב את התוכנית להקלה כמותית בדצמבר זאת אם האינפלציה תישאר נמוכה.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך בצורה יפה מעל אזור  1.81ש"ח לדולר ,וכל עוד הוא נשאר
מעליה הוא באיתות קניה ,כשאיתות משמעותי יתקבל רק בפריצת  1.95ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות 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 כצפוי מעל אזור התמיכה סביב  9111-9711הנקודות ,ומשם רשם מהלך עליות מרשים כלפי מעלה ,ואף פרץ
את אזור ההתנגדות החשוב סביב  01,511הנקודות .בכך התקבל איתות קניה טכני עם יעד באזור  00.11נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר חלש השבוע ונעל את שבוע המסחר בנמוך השבועי .מבחינה הטכנית קו התכנסות עולה
לטווח הקצר נשבר ונראה שפניו של המדד לאזור התמיכה סביב  0171051נקודות .במקרה של שבירה מטה למדד שני יעדים
יורדים  0181ו  0151נקודות.
מדד ת"א  – 0.כבר בתחילת ה שבוע הגיע היעד היורד אותו ציפיתי לראות והוא סגירה של פער מחירים סביב  801נקודות.
בהמשך השבוע ובניגוד למדד ת"א  ,15ראינו המשך התאוששות וקונים במדד כל זאת על סאגת מניית מנקיינד שנרשמה לפני
כשבועיים למסחר בת"א ונכנסה למדד ביום חמישי האחרון .מהצד הטכני תמיכה ל טווח הקצר קיימת בשפל השבועי סביב 801
נקודות התנגדות קרובה סביב .87101
מדד הנדל"ן  – 4.מדד הנדל"ן נסחר חלש בתחילת השבוע וקבע נמוך חדש סביב  71.נקודות ,שם בילה בסיום המסחר
בראשון ובפתיחת המסחר בשני .בחזרה מעל לשפל האחרון סביב  701נקודות ראינו קונים אשר דחפו את המדד קדימה
ונעילה בגבוה השבועי .רצועת התמיכה של  701005נקו דות חשובה מאוד ברמה השבועית קבלנו שבוע נוסף עם נר קונים מעל
רמה זו ,מעל  711קיימת אפשרות סבירה לפגוש שוב את  771נקודות.

מדד היתר  – .0מדד היתר  51יצא מהתרדמת וסגר מעל רמת  .11הנקודות וסמוך מאוד לפתח גאפ סביב  ..01על פניו אולי
המדד שנראה הטוב ביותר ממדדי ת"א .נעילה מעל  .01תביא ליעד מהיר לאזור של  .15שהוא סגירה של גאפ פתוח ויעד שני
סגירת תבנית דשדוש ברמה של  .15נקודות.
מדד  – S&P500האזהרה בשבוע שעבר בסקירה השבועית עשתה את שלה והשבוע ראינו יציאה לתיקון יורד במדד .למעשה
התיקון החל עוד בסיום השבוע שעבר לאחר דוח התעסוקה שהיה טוב מהצפי אולם קרב מהותית את העלאת הריבית שהשוק
כל כך חושש ממנה .מהצד הטכני ,הירידה החדה ביום חמישי האחרון עם נעילה סמוך לנמוך יומי ושבועי אינה טובה .גם ירידה
מאזור ממוצע  111ברמה של  11.7וגם פער מחירים יורד .אזור תמיכה חשוב נמצא סביב  1171נקודות וסביר שיתמוך לפחות
בנגיעה הראשונה .אינדיקטורים טכניים כבר נותנים איתות שלילי ונראה שהשוק ינוח מעליות שערים בשבועיים הקרובים.

ניתוח מניות
בזן ( - )9.20914החברה ,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  1107מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  ,011שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו מביאים הפעם את הגרף היומי .בו ניתן לראות כי המניה עדיין נמצאת בתחום של מימוש מחירים ,כעת
אזור  011היא התמיכה החשובה ולאחרונה קיבלנו היפוך על אזור תמיכה זו .השבוע ,כצפוי קיבלנו מהלך מתמיכה קרובה על
 071לעבר איזור  075שם קו מהלך יורד בשילוב תקרת בולינגר .ביום המסחר האחרון אף נפרצה התנגדות  075מה שאומר
כעת איתות חיובי המשכי לעבר רמת  058.5כאשר רמת  051היא התנגדות ביניים.
פרטנר ( - )4045451חברת התקשורת,הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת  ,ניידת נייחת ושירותי אינטרנט .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד של שנת 1107ומחצית  .1105תיקון עולה זה
שהחל במחצית שנה זו ,נמצא כעת לפני התנגדות מהותית ,באזור  1111לכל טווחי הזמן .יכולת פריצה כאן ,יאשר בשלב
ראשון יעד לרמת  1111שם ההתנגדות הקרובה הראשונה .נציין תבנית שורית ברורה ,במידה שייפרץ רמת ה 1111-כאמור.
תמיכה חשובה נמצאת ברמת  .055.כל עוד התמיכה מחזיקה מעמד ,התיאור לכיוון החיובי של פריצת  1111תקף.
טאואר ( - )TSEMהחברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים.תחומי הפעילות בין הייתר,
חיישנים עבור מצלמות וייצור מעגלים משולבים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות כעת בתנועת תיקון עולה למהלך היורד האחרון .השבוע פרצה המניה את קו המהלך
היורד באזור מחיר  07.8דולר ולמעשה נתנה איתות חיובי מעבר לתיקון העולה .רמת  05דולר הינה כעת יעד הנובע מפריצת
תבנית התכנסות מחירים לאחרונה .רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה הקרובה.
מבטח שמיר ( - )490042החברה הינה חברת השקעות הפועלת בין השאר ,בתחומי הנדלן מניב ,תקשורת ותעשיה.החברה
מתמודדת על רכישת תע"ש מהממשלה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א.011
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחרונה ,נמצאות במהלך רוחבי ,ותחילת התכווצות רצועות בולינגר .לאחרונה ראינו שוב הגעה
בסמוך לתחתית התנועה הרוחבית סביב רמת מחיר  .5.11כעת יש בהחלט מצב להיפוך וליציאה למהלך לתקרת התבנית
לפחות ,באזור  8111שם התנגדות קרובה .דברים אלה נכתבו כאן על המניה בסקירה האחרונה .ואכן בשבוע החולף החלה
המניה בתנועה עולה מתחתית שצוי נה עד לרמת קו המגמה היורד של התמונה המתכנסת כעת באזור  .8011כלומר היעד
הקרוב כאן הושג .מכאן יש לראות באם המניה תפרוץ את ההתנגדות סביב ,8011מה שיאשר איתות חיובי נוסף ,לעבר .8711
רמת  8111במונחי נעילה היא כעת התמיכה הקרובה העולה.

על רגל אחת
אל על ( - )4040491מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית ,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה נמצאת במהלך עולה ,כאשר השבוע התקבל איתות חיובי נוסף עת נפרץ
רמת השיא השנתי על  .091רמה זו עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד מחזיקה במונחי נעילה התמונה חיובית.
קולפלנט ( - )120044ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון .תיקון עולה זה,הסתיים השבוע עת שברה
המניה את התמיכה החשובה על רמת  .1שיורדת כעת להתנגדות קרובה .רמת  51תמיכה חשובה מתחת.
כיל ( - )944041מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .15המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד ,מנסה לפתח תיקון עולה
כלשהוא.לטווח הקרוב רק יכולת נעילה שבועית,מעל  ,1111וההדגשה כאן היא על שבועית ,יאשר איתות חיובי נוסף.כך נכתב

בסקירה הקודמת .ניכר לראות שהמניה לא יכלה בשבועות האחרונים לסיים מעל  ,1111והשבוע אף חזרה לתחום היורד כאשר
רמת התמיכה השנתית על  0911היא כעת התמיכה הקרובה.
לאומי ( - )001044מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית ראינו כאן מסגרת של מימוש מחירים שבשבועות האחרונים
נמצאת בתנועה רוחבית .יותר נכון לתאר את הגרף היא תצורה מתכנסת כאשר רמת אזור  ,0771היא התמיכה של התבנית
מול אזור  0511כתקרת תבנית .השבוע ,נשברה תבנית התכנסות ביום המסחר האחרון מה שאומר ,איתות שלילי במניה,
כאשר רמת השבירה על  0771היא התנגדות יורדת קרובה .תמיכה הבאה נקובה ברמת אזור .0705-05
קמהדע ( - )4021442מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר  ,51וכן בארה"ב .טכנית ניתן לראות כי המניה במסגרת התיקון
העולה הנוכחי,נמצאה לאחרונה בסמוך להתנג דות מהותית סביב מחיר  .0581בשלב זה נכשלה המניה בפריצת רמת
ההתנגדות הנ"ל ,ויצאה למימוש .אזור  0799הינו כעת אזור תמיכה קרוב ,והשבוע נבדק מלמעלה וכל עוד אינו נשבר התיקון
העולה תקף .איתות חיובי נוסף כאמור ,בפריצת .0581
כלל ביו טכנולוגיה ( - )4401940מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,רואים מסגרת של תנועת תיקון עולה,
כאשר ,השבוע ,ראינו התקדמות חיובית ופריצת קו המהלך היורד הראשי סביב רמת  ,111כפי שצוין בסקירה הקודמת .מצב
שכזה הוציא תנועה עולה כאשר כעת תמיכה עולה לרמת  ,151וכל עוד המניה מעל היא ללא איתות שלילי .יעד קרוב נקוב על
רמת .150
רציו יה"ש ( - )521041חידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א .011טכנית נמצאים עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת אזור
 11.5-11..מהווה כעת התנגדות חשובה,רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף .תמיכה כעת סביב רמת  .18.1הצפי
כאן לבדיקת התמיכה הקרובה לפחות ,כך נכתב לאחרונה ,ובאמת ראינו תנועת מימוש לעבר התמיכה .ס"ה יש לנו תנועה
רוחבית בתחום שצוין לעיל ויכולת נעילה מחוץ לטווח הנ"ל יאשר את האיתות הבא לטווח הקצר.
איתוראן ( - )4044404מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות בברור כי המניה נמצאת כעת בתנועת מימוש
מחירים,ומתחת קו מהלך יורד ראשי.למרות התיקון העולה השבוע,איתות חיובי יינתן רק ביכולת פריצת קו המהלך היורד סביב
רמת מחיר  .8501-11רמת  8711עולה כעת לתמיכה המיידית.
אלביט מערכות ( - )4044491מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .15ראינו במניה לאחרונה מימוש מחירים על לרמת הפריצה
האחרונה,ושם קיבלנו היפוך לתיקון עולה .לאחר ההיפוך שנכתב עליה כאן בסקירה הקודמת,השבוע קיבלנו המשך חיובי,
בגיבוי פרסום הדוחות ,כאשר רמת השיא על אזור  11711נפרצה.כעת ,רמה זו עולה לתמיכה הקרובה .עם זאת ,איתות חיובי
נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  ,11011רמת הנעילה של יום המסחר האחרון.
בזק ( - )950044מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .15לאחר מהלך עולה חד ראינו את המניה מתממשת עד
לתמיכה הקרובה באזור .811כל עוד אין שבירה של רמה זו במונחי נעילה אין איתות שלילי במניה.רמת השיא על  8.1הינה
רמת ההתנגדות הקרובה כעת .רמת  811התנגדות קרובה כעת.
מיילן ( - )MYKהשבוע הצטרפה לת"א מניה חדשה .מיילן .המניה מן הסתם נקבעת בארה"ב ובארץ מרכזת מחזורים ערים.
התמונה הטכנית בחו"ל,מאשרת כי לאחרונה נפרצה רמת התנגדות על  77.75דולר ,ולכן כל עוד המניה מעליה התמונה הינה
חיובית .יעד קרוב נקוב ברמת התנגדות על  78דולר בשלב זה .מנגד שבירת התמיכה על  77.7יאשר איתות שלילי וסיום
התנועה העולה הנוכחית.
אופקו ( - )OPKגם מניה זו נסחרת בת"א וגם בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד
החד לאחרונה .רמת  01.1דולר הייתה התנגדות הקרובה שהשבוע נפרצה ,לכו כעת רמה זו היא התמיכה העולה הקרובה.
רמת  00.5דולר היא כעת היעד הקרוב שם תחתית גאפ פתוח.
ישראמקו יה"ש ( - )959040היחידות נסחרות כידוע,במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי
הגיעו עד לרמת התנגדות כפולה,ומהותית על  .51רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות ברור להמשך תנועה עולה מתקנת .ראינו
לאחרונה מספר פעמים כישלון בפריצת התנגדות מהותית זו .רמת  ..תמיכה קרובה חשובה.
דיסקונט השקעות ( - )052045מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א  .011טכנית השבוע המניה שברה תחום התכנסות מחירים
בצורה בולטת ,ולכן בעת התמונה היא באיתות שלילי .רמת  .81מסומנת כעת כתמיכה הקרובה,ושם יוחלט מן הסתם על
האיתות הבא לטווח הקצר.
גב ים ( - )0.2042המניה שנסחרת במדד נדלן  ,05נמצאת כעת בתנועה עולה מתקנת ,כאשר מתקרבת לקו מהלך יורד ראשי
מתנגד באזור מחיר  ,017111רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי 011111 .תמיכה קרובה עולה.

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.

